
Ar ۳ 

E
E
E
 

a
 









 صد یر OLN tO رجم ی اما ا یک و دمو نهج » e مچ س هی ت

 e TES قم نا سا دوام دود

 هاو بیو نی ل اک کا ا
lCت ۱ ی و  

Af AE ET. BIGRE e suis E 

 اچ هو وب یونیت وشام ۵0 هی ن اجو | قند قیمت ااا تم

  lua Eدهن هنری هم یل یک نلعب ی رتل هم ۷ ۱
 ا اجو رایو امی یم د جبر وخال فلنا

 عا ریتم ی ل اا دملا وپ یان تیا جمال توی خن یون ا٤ا اا ٹل یو

 ا از نق انالار واوا 8
Rll rلی باه ول بچو خوار کوردی ن  
e MRو کا ییا وشراب  

 تیا ی او ی ست
 جا 3۳ iS ناو تار اما ہلا مھ اا

N: ۱هوای ادام اک ایم الجول اال کیہ مسیر  

natalia OEEختم ایک  
 اا یخی کم اع رجل اک ایس یارخان هه هی با اون
 ۳ 13 : هات تی رکاب دیده چو یاب حج شو فتح هام ی

EETمرور د یر پاکی رج  

E OE O E 

 ول لا هاب م کاج 1
 حر هر هلن وار هل نا ولا لیدی ماا لال ی | 2 ماهر هاب ۳

 ۶ 3+ هدیه هنالتبم يللا ناپ ید اتم نم ergy دمو نوان اهل خر اه چرب
 3 ۱ و پیالی اب نی |
 توجهی تیمی یو ارام اچ ی AEE مروی نام نات: |

aR OE r O 7 ۳۰ ۸ ۱ی  RS REN 

 جی ةفعار ع ۳ جو أ
bb 1 :۱ رقبا ا 4 |  
 : ek ر 1 اپ الانا ها فای یوا 2
 ۱ a ] زر ی IE اه ول رف اهم رفت می ۱

 ۱ 2۹ e یر یی لاش ندبات ل و ا ۳ رهیمس یه هم ۵ تم لا چوو دن تونی ش اا 1 دو هارو ۱

 ا: ele RG نر

 ےک ت ا

8 ۳ a 

2 ۱ 3 

42 

7 ۹ 



 بوذورونیدهبهنسن شعلوا بوذهدنن زو هساک هلبعض داص ءراهصلا محلا بیذمو ملا یواش یاروهصلجر
 ال التاذاءاب رل ا راهصا لاق رد هنسانهم قمادلرپ ندنس هعشعشكسعتیب هقرآ كنب رلک ابقیجدوب هدننزوراربجا راریهصالا رولوا هرجا كيک هکر ونید هکیلیاو رونلواربعت قادرقاف هکرونید هني ) هراپ قرب وفو شیورچ شم وا
 رونو ابعت عن رهصرد هعنصم كج هلکر اوصکر دیم اج رهص هلی رسک داص (یرهصاا)سعنلا رح نم هرهظ

 عضو یابساوایس هلوقم رقابهنیرزوا بوبا ندروماجراب ع هکرد هنسنر هدنلکشربنم هدننزوروفیط (روهیصلا)
 آداص رمصلا یدنلوا رکذ هدنس هدام هک هتنرونید هر فالغ هکردیفدارمو هدنن زو روهاس (روهاصلا) راردیا
 ینعب نوا قر اوا نضنم لّوصتو عوجر هدنزو هخونعش (هروریصلاو) هلرتف كيم (ربصلاو) هلینوکس كن و تنش
 حراش هيلا مجراذا ةرورصو اریصمو اربص اذک لا معالاراص لاقي رد هنسانعمقلوا یخدواردرب ند :رکص هنسر
 ردییک یاب ناکهدن و هک e8 الحردیز راصردلاطایف عولبیرب ردلیعتسم هنوکی کیایس ه دامراصوشا هکر ید

 رد لوا ند هرکص ینعد ردنعصتیّوحتو ع وجر هدنوب هک یکو رعیلادب ز راصرد فاضل اف عولب یسیرو
 ردکعدیدلوا نیغ نکیاربقف ءادتناهکیک اینغ دی زراصالثعردنعضتم یلقتن هتناحرب ندتناحرب هروکد نن اب كح ابصم |

 نالوایردروم كسان هروربصو ربصو یهشناردکعدیدلوا هوا بوراواک اشیا تبقاع هک ی کاذکی ارعالاراصو
 هعطقاذااریص یشلاراص لات ردهنسانعم ِ ریصوهورضح اذامصلا سانلاراصلام ردهنسانعمقمراو هر وص

 لبعفت (رییصتلا)مهرضاحلا اوعجراذا نوعتنلاراص لاقب رد هنسانعم كلك ب ونود هني رب رابچریاجورایجتواو
 مع رللعت یلهاج رد هنسانعم قمردلوا هدلا وابو ردراو هتروصر ینهنسنر هدنزو « راجا( راصالاو) هدننزو

 مساویدناوارکذ هکر د یر دصم هلبعتف كم (ریصآا) هيلا هراصاو هبل! هریص لاقب یکی اتش غ هلباانغا یری ةفو ||
 سان انا هکر وند هیوصلوش هلب رسک ك داص(سصلا) رونید هعضوم یقیدراو بوقآ لروص هدفرعرولوا ناکم
 هنجوار كشر و ردنغل هد هلیحتف لداص هدنوب روئید هنما-جارسو تبقاع كشیاربو زرولوارضاح بوراواک |
 رص نم ظن لا روید هنغی ران ومقو هنم ةيحان یلعیا اذکم ما نمریص ىلع انا لوقت رونلوا قالطا هنس هیحانرب و
 هنسلر هبلس هر هرومالص ضعملادنعو هانی ا اریص تلک |لوقتروسد هنس هروعالصقلاب و هقشنمیا پابلا

 هنسانعم دوهبلا فقساروت دهن راماخاخ كنس هفت اطدوهم ورود هراقلاب هدرخ شلزوطقح هلا هروم الصور دیم ۱

 ردیدآ عضومر هدنس هکلوادحو ردە دنس ن "ا۴ هلبافاربس هکر دیدآ كغاطرب هدندنع جا لبج هدندالبیط ررصو

 رد هدنزولویفوبو روند هنماجارسو تبقاع كشیارب یخدوب هلیدیدشت كن و یخ لداص (هرویصلاو)(رویصلا)
 مار هلبادشرو یأر هکروتلواقالطا هشوهو لقعرویصو هتبق اعو هلام یا اذک لا هنرویصو هرویص مجرلاقن |

 ریصااموهو رویصالوم ذب هلام لا و لّمعیارویص هلام لاقت ردنا غالبا هنم اجا رسی سما لواو كاردا نتبقاع

 نامزرب یشاومو باود هنپ هرکصندکدنل هزات ب وغاب روم هکر وناوا قالطا هرباچ شع روق لوشویًر نم هیلا
 ءالکلاوهو ةراصلاو رويصلا ىعرتیشاوملا لا رونلوا قالطا هرباح نانلوا رکذ یندو هل اصلا) رهدبایریخد
 رص ییج رونلوا قالطا هنلبغآریغصو یکو نویق هلب رسک كداص(ةرصلا) انامز هترمضخ دعب لک ءوب سبایلا
 مهفونم هدلګ مان فوجو ردیدآ ك غاطرب هدنمارت نیبا ندع هدنم هربصو هدننزو بنعرولکربصو رد یسنج هکر ولک
 یکو نوبقورفصیخدوبهدنن زو هباک( ةرایصلا) ردفورعم موبرب ندب رع مان اهریضموب ردیدآ نام اخر ندنتعاجج

 هکروئلوا ق الطاهي «دامو صوصخ هدیصبوسبتلمو هبثشم لوش هدننزو دوفس(رویص ما)رونبد هنلیغآ
 و سیک(ربصل ال دیدآ عضومر هدنع هدننزو هرم (هریص) هیلوا یخ دمو ذقنم هرب,دنو یر

 هنب زاوا لیز هدننزو رابد (رایصاا)رونلوا قالطا هرازمو بقو رونو قالطا هتعاج
 هسکربهدننزو لعفت یصقلا) جنصلا توصیارایصلا تععم لوقت روند ۱

 هني ردب هکرد هنس انهم لمهرکب هنیردب هلتمج قلخاب قلخ
 عزناذا هابارمصت لاقب رونلوا ربعت كیکچ

 هل ادم جن هبشلایف هيلا
 لاعت

 م
 یادععلالیپسللا ینانلادلجلا هولتو ىناترلا نوعلاب سوماقلا هجرت یف سونابقوالا نم لّوالادلطا مطمدق
 فلاو نيت امو نیللث ةنسل ةفبرشلا ةا ىذ طساواف ارخ والا هیدن یعةولصلاو هلدحم او یاعت ههل ءاهنا
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 هدننزو ی ظعم مدر "وصلبا) ردیدا عنضومرب درب ةراصو ولر رب نر دنآ یک شاک دلو ئاس اقرا كمن اهراضو الغا ئا

 || هکرونید هنر لک هکحنالوا هدنیناج یکیا ثازغ ایس دینه ناراوصلا) ر دیعسا یملق تاندنبکمانسوا نب تا
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 تحال تاشو نا یکم اها كلج تمّرسح یلاصن هل وقیاعبنس بسلا نم یافت هللا مرح حاج لاقو |[
 :عبضرایت اللا کت اهم او زیزعلا ةلوق ی اعبس رهصلا!نمو |[

 1 یوذكلرکر امش هان تابار OT HAHO دعرهص نعوجلاتخاو اجا يل صعب و ر تدنرابع :

 ثالذ ذکر د وزارت تالاخو لاوخ او ماع او هوخ ادالواو هوخ او نب قي( تویی وب مراصنا تاو ذيل رك ماحرالا

 ۱ تم : کی توس خون روھلا ریتجتوایدض) و هنخوزكنشادنرف |

> 
 سس سس سس

 لنفحاهراصدعقو مین لاپسروتید هن نی رقوب كغاط (تراصلا) زد لجر ی سخفبتع نیراروصو وتد هتسب روس

 ودیدآ لنح تهشرب هلبا رصف (ی :راص)ردیدا | عضومر ندنرد لب یم للنص اص ( هروض)ندشمراو :زدقهندقلوق اوفر

 وص زب هدسرف هنیدمو ردیداوصرب هد هن ازم دالب هدننزو یرکسپ(یروص) ردزآ اج ی د قر صردفریصن مر عو لو

 || داص (نارت وص )وددآ جورب هب رف دنیا قیقعو ردیدآ 4 ردو هدنع هدننزو ناعمه (نار روض) ییا
 (عجوبصوذ :وتصوذ)ندلندآ هززفرب هدنز اکر وات نوک )۵ وص )ددیډاف قاچ پر ۱دنماضق جلب کف نهد دنمواوو

 1 كامن زن الف تبازق زۇ د رهام چچ لب نک دا غرهسلا) واذا عضومر هد هيم قیمغ هدننزورب ز

 ]| ثالوابرقا یکی کی و یا دنرقرقو ئىلا ەجوز هکر وند هم نالوا تچ ج تنوقخوب دبارفیانسمصاممش
 | رکود لنشیالنع» ناخو هنوتجتب ةمرخ یار تاحال ل اش ردنراسع ندتنارقتعرح نالو هدنسجوژ هلیساپ رقا
 | هژوکه نا سواش ناستخار امالا موه درو ءامزک رولکء ارهصو راهصا یجتراذمحلوازدلانوانانیافو لنا ناق

 || ندیشک نالوا جو مس هرجا موقرپ هکربدزهص نخ هرزوا یلوق فیلم اغا اذ زا ود د دخ فٹ الاغ تح دنس هام رپ

 ]| ند هل تیبلهارامطاو لجز تي لها ناتخ هروکهراضعت و ردیرهصونتخب كمدآ وا ناوباسب ندنرایبم
 زاپضاو هر لا لبق نم نا ینخ او جزا لبق نم ءان > اهروک هب یی اوردر امص ا یوم چ درمل! ضصحبدنعو ردتاغ,
 ېکلاغ لاو ع تاب ردایرقانالولاللحیناکنیهصو نابلوا لالخ چاک بالن هروکه ی ف ماهاورییعءاجیرانوب

 مگ کت اھا اهات الو نیت نيباوع متناوب ی
 نم لا تی لهار مط کرد هتیابس لخیانصمو یدلا | بيوت مخ جا لوخوپیرھزاو

 خاوباندنف زطحوز هک هند تیکجلا نیا 3 نردد آل ازاهض اران ویو ندنرانلوا مازا طب ارق یوا دوبله هج وز تابار

 جلاد ومو وزرا وو ند قلو مر دبا مجبراهصا نیفنصورناتخار انا وا ندنفرط ها رمو ر دءاچ راہب رق یک عو
 فو هنوز یا هر مضوهلافب رداقحبلو دام ادهکرونپد هنج وز كنپ قكمدآربورونبدمرارنورقزمصو یمتنارد شلوا

 1 دل( نتا کالای 2 نمو چ هی یزلا هحووب تبار خبه 2 جمال ُ

e NIعیب < ىو ئابا هج دوشم , (ییسوعو کسب تین وسلا یه بز  E 

 (قهصلا) نصب نشیهسمبانداذآ | شی شیر مادی منم قیام بوش هرکسعرخآرکسعز ||
 هر حصا نا ات بابل نمارهبم سفر لار نم قابو دبر اب كپشنوکه دار دزو یهق |

 قرب وفو شی ورحو" ناھى ازىل اھت یش لاقت روناوا قالطا هب انس یس ارھصو هبادا اد ای ساالر هص لای, رد هنسا نف

 ] واهس و هفاد نیل رادزص بولن دیرا ه دنن زورا (هضل)باذف هبابنایا رهصناف ىلا ريض ل اهب يدعوا طم ||

 اا یو نار انهشلالیس ةرج نر یرتهاصو یلادص عدم غلا

 تهت ھر هاو ۱0۸ .هنشيا دود جم الط شوال ا
 ۱ تنا زف ند 4بفز دوش :لرل زنه ن امصالاو) هنو همام ا راو
 لواهساو اره مسهبفراصاذا مهب ملا صاو e رصاو مف ذرجاصو موقلازهاص لات زد ي: شا نج قلواداهاد

 ۱ غرا هدشنآ نمنشنژبو هژامصلاب هنهدآذا.هسآ از ناللتخر مط لای زد هنساتنعم قلب اب هرارنص ی شاپ ارو

 ۱ دیار را هدننزاولان نهضت ا۱) :هباذااذا حشا رص لاقب زددىنساينعۋ كلب !قادب ؟رقأفپو دی زا نغاب

 جسم هوم رد هنسانعمیهزدزنه پو دپ را یقاب یا دور هدننزولاعتفا (یاهظصالا) روتید هب هراهنیین

 ۱ | وان نوک رک بو هزامطلا لک اذا لج رار ظص الاعب رد مساع كع كلو هیاذآ انا

 1 : كس هلکروتمط هلیعتطلداص (یبهصلا) ضیا رجنم یال التاذآءلب رطارهنطصا لاقب ردهنسانع»قمادلشیا

 , لاقي دمو گاو یا کرد همد]نارزبص بود رای خاب بوزوام قا رده بعنف روبص هکر دیعج

 لحر



 ۹۹2 سس
 سم سس هو

 | رعینطلا )روتید هحدآ نو و قجااهدننزو لج درج رخت صو روند هنغروقامرخ شع روق هدننزو نصنخ رتو
 كش ره« دنن زوو طبالع هلباف (ضانصلا) ىاحلا *عسلا یارعنصوه لاق روید همدا یوخدب هدننزو لح درج

 تاهل فر عبال یاةرفانصدلو لاش روئلد ه ډلو نالوا مولعمانیردهلباه ( ةرفانصلا ) رود هنضلاخو ی زم شب
 یٍاضقا یآ ی اعت قح ینعب ؛هنسانعم قفا تلا ضرالا مطقنع هقطا رارید ةرفانسپ هللا هل ارلب نعکر دل دانعموپ
 لکت هلی كداص(ةروصلا )ر د هبانک ن دکع د نوسلپ ماسکو مودعم هک ن وسلبا قا ا هضرا یاهنتم هدب رغم
 هدتنزو ینعردروصو هدننزو درصزد روص یی جارو لو ازد قلیف هدکررونید رکی هدیسراف ردنا

 هووک,هنناس مدار اضف كملوم لکشلا یا هروصلا نسح یب لاش رد یسنج عج ول هک لنمط كلداص رد روصو
 | یربرد هنوکی کیا وب و :ردنرابع ند هنسن نالوا یزاتمالا-هیام ناو تولوا شاقتنالا هباقكنایشا نایعا تروض
 هال لسرفو راجو كناسنا ردا كلارذا ینآناویح رك او نانا اقلطم هکلب هماغو هصاخ نکرد سونج
 تبو رو لفعیفبدلوا صتخ لناسنازلبا لاردا هماع بودا كلارداهصاخ ی آ هکر دلوقعم یسیرب ویک یرانروص
 اتر تراسشا هدنسهم زکه بالا کاتر وص م  انقلخوبشا هعون یکیاوبشاو یکی اعم یی دلو صوص# كشر ھو
 هکر دتفایقو تنبه ی دلوا ص تخم كناسنا دارم ندیروص هدنندح هنروص لع مدآ قلخ هللان اوبشاو ردعقاو
 هب لامن قح هداروبو ریشلبا لیضفت هرزواهوذکت اقول ین استا هلکفآ یلاعتقحو ردکردم هلریصب و صب
 لس لع ید هللا دقانو هللاتدب هک تن ردلکد هيببننلاو ةيضعبلا هجو نیعابشاح بولوا لا لبيس ىلع قفاضا
 ووك جملا شيدا هنمو حرابشلا لاقر ونلولامتسا هن راانعم تفصو عون هروصو یهتنارد فرشتلا

 وصلا هتفص یا اذکم الا ةروصو هتلیهیا اذکل عقلا ةروص لا قب هنموهتفص یا هتروض ىلع مد قلخ هللا نا

 | هدننزو لبعفت رب وصتلا) ةروصلا نسحا ین اربص#وش لاب رونید هش نالوا بوخ ك قروصهدنن زو سنک
 | ندنآهدننزو لعنت اوصل )رد هنسانعسكلبا شقنو میر یتروص كتبشربو قاق ولتروصو كمر و تروص هیهنسنرپ
 ۱ هبترمر وصن-نالوا لیاقع نی دصت لکشت یار وضتف هنسح هروض هروص لاقب ردهنساتع لمار وص ردعو اطم |

 طمس یار وصتف هر رت لاق ردذوخ ام ندنزانعطهلاماو ده کرد هنسانعم كعشود هرو رد ذوخ ام ندنوب ةد هيئات
 | تشاباماد هلقلوا ضزاعهنشاب كناسنا کرد ةضراعو هیشهتتلغ كيك هلننوکس لو واو یدل داص (ةروصلا
 نفع یلف نا یهنشب ىح دیفا ةکح هبش یهو ةروصیمآ ین دحبالوقتردیابتشا هغلردشرافبونشاق یک علت
 ۱ ردهنسانعم للسن هدننزو رود (نوص)ا) رد رتسفم هدولبا قاکوق نالوا ضراع هدشاب ندرا رشت هدنامما

 ۱ | ردمنسانعم تاهروشود بوک لوق لع كک ۱ یرغوطهفرطربییهنسنو و تّوصاذااروص روصبلجراراصلاقب
 [ ه-وشلاما هنش ر و را نتحال نصعلا ترص لوقتو ىلا هقنعراصسالسالا ین لاف هدهوا هلاما اذا؛یشلاراصلاقب

 | مطقو لصف ییهنسنربو هبلتقا اذاهربصیو هروصی بلا هجو زاص لاق رونلواریتعد كملت وي هکر دهنسانغم للا
 | رولوا مساروصو هلصفو هجطقاذا مکا ک اطاراص لاقب و هلصفو هعطقاذا "یشلا راص لاقب ردهنسانعم كليا
 هد زو نا نرولک نارص یجن روشډ هتنیرلنلوا عن بّوطرد هدرب را لوق لع هنیزلجاعا امرخریغصو هدرخ

 | دوصو روند هنکوکكنحاغآ امرخو هطشیازهنلاروصق دعق لاق زو تند هئسبیق رنو ردقویدرفمكنو و
 | هووص تربض لا رذلوعفم نما ندنشانغق ل م زونلوا قالطا ونه قق كتو و ردیدآ معلقر هدنب رق دام
 قو كب رد هغ ام ندنسانعف سس هدننزو ناک( نا وصلا )رد ن طب رپ ند رج (روصوتن) هةن تص نع متبل یا
 هنا نشوف یدکیا نازاو هنارغاج نوب حراتفت نکل ثاوص یاراّوصروُدصع لاقیزولوا فصو هبشوف نوآ
 هل مشک کن همه هراصالا) رددوسرم هلنترابع یعداذا نت یارا وص روفص عید هدساسا یخ ردشایا نایب
 ردعواطم ندنآ هدننزو لاعفنا /رایصنالا ):ردنسانممكنروشو دبوک | لوق لع ك !هفرطربیبهنسنرب روپ
 | فاقت روهننسانعم لایک دقزطر ا هلت وصلا ) دلاوا لان دهوا هلاما یاراصناف هوش اراصا لاقب
 | یان لاقت رونبد هثبدش نالوا لئاع هفرطرپ ردفصو ندزوص ( روصالا) لاماذامبازلا بابلا نماروص + نشلازوص
 ا زونللوق یس هشاطردنلق £ هتنرون د هزوتن وب ۍراقدلاحب ۹1 كدود هلص لداص (روصلا) لئامیا ر وصا ۱

 | زدیدآ هدلبرب هدناتش رم لح اس روصو هیف عقب نرقوهو روصلا ین قن لاقبزد ذوخ ام نددنسنانعم توص
 | هدنزوباک راوصلا) یدلوا ترممالسالادعب هکر د هکر ندنرابح ادوهب رد هدننزوایروپ هک ًیروصن هلادبعو

 ای توت رم و دم بک نم ی اور جرم لک |
 [ رفص هدرلن وب هدننزو ناعر(راوصلاو) هدنزو باک ی سد وب (راصاا)هدننزوهنبل ازولکهرونضا یا چ رونید هرطع
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 نناسارخ هرتکر دما جورداپ رهن دننزو رهوج مولا )ر دروط سو هدخشراوتیرهصقرابدلبا شئسرب یخد
 هل ةوالحال انملیاهرمع ان اقشلوعترونید هدوسمسداد نابل وا قوالج الصا هدننزوهر هرج (ه ةرمصلا) ر دنابنیرلکدید

 || قلوا نشك ك يدوس ةف مر |)ا دج اضماظ اتى ا ةر وماص ارش لوفتر وند هدوس ىثك تییاغب (هروماصلا)
 بوروطوشرق هشنو هشنوکامآد هدنن نو زنم جلا ةروماصراصاذاعبازلا بابلا نم ارضنیللارصلاقب ردهتسانعم |

 هدننزوریز یصصلا) ةنسانعم سحهرونید هب ب تشک الو ادب سفن سیحوهنسانعمنسعسروشدهمدآ نالوارروتوا

 یزهوخ یبهداموبرونیذ هثبش نالوا د دش و دنتهدننزو (:یرفعج)(یرعععلا)رونیذ هتقوكجهدیابورغ شنوک
 ؟یرفعصوراب دلوا هاذ هنسهدایز كش یک یرهوج هما ضعب هکریدحراش ردشلبا یهو هلکلبارک ذهدنلید رعص

 لاقبهلوازربا راک نوسفاو رم هل هجورپ اکا هکر ونیدهب هسک لوشو متلیا "یرفصلجرلاع روند هسک او هیاعورف |
 "ی رعص ئش لاب قب روند ئېش یز فرق نالوا صلاح ىس مرق * دنفرو وجهي لمعلال ناکاذا یرمصلحار

 لب حاّرجو ردندآ لحرر وږو ند هش دندش هدننزو رقعح (سصلآ )زوتیدهنالب یذومو ثبخو ةرم لا صلاخ یا ۱

 /زوعمصلا) ردیبسا عضومر وروتید زار ر هیدآانوو دیس !یراسرفلزاهسک مان قاذح نبدي زب و قوا

 كيمو ىت هاداص (هرعجملا) عاجتریصق یازوعص لجر لاقبرونبدهمدآز دا قرهلواهماعلا مصق هدننزو روبنز

 ییناترود هر هنسل نالوا ظلغو هتسانعم لارا هونغ ن وند ةن ردك نشاب قر ەل واول وتكزجسق ناوي لينوكس

 رد هنسانعم لوشکآ تیاغثدوس هدننزو را رطا (دارقعصالاو) هدننزو هحرحد (م عجل )رب هلبراتعا فوصوم

 ترقص ال اقبرد هنباتعم قلو ایما كي یک شن | شنوکرارقعصاو هتطوج تدتشااذا رقعصاو نیللاتصلاقب
 هاب :زو باک (رانصلا رانصلا] راح ىا رقص موي لاتر ول وا فصو هنوک ی !كيهدننزو عشقم( رقعصلا)تدقنااذا سعشلا

 كجياكج هریک ك لدبازانصو رنک نیغ كنون هدنوب دیر عم ندیسرافرانچ ویو روند هنج اغار اج کر دبا بلد

 تخت باعه دوب روند همدآ, یوخدن و هنسانعم ندارونند هغلوق هدننزو هاك (هرانصلا) روند.هنجوآ

 دق نعي دس ردعنره رود همدا  خاتسکب دا دب و نولکر نانص یجب رونی د هنپلوق قتوط لا لنافلق نالوا ندیردو

 یوخدب تولوا ل هدننزو لوڅ (رونصلا) اهي اهب ناکناو بدالا یس یا هرانصوهل افهدهبسیا یتخاصناشو

 هک زونید هنجااغآامرخ لوش هدننزو روبنز (روبنصلا) قاما ویس لیګ یا ز ونص وه لابش روئید هیسکنالوا
 هح کلا و ردهباک ن دمدع تلق هداروب هلو لیلق ی هوبهوذ رم *نندخ اشو رب یرلبد قاد و .بولجما یبسعاشا

 امرخو روید هرانادقو هژرلف نافح بوروس ندنید كنجاغاامرخ لو دونید هتحاعا اه رخ نالواهح هعشل و ۱

 لیلذو لاف! فیعض هچ نکات بوبلو|یدالو او له او یم هلتتقو موق هکر ونید هبسکلوشو روث.دهننکوکتنجاعا
 رونص دم مالسلاو ةولصلا هيلع ینلا نولو اوناک شب رق راقك نا تیدحا هنمو حراشلا لاق هلوارفحو
 ءام یارو رونلوا قالطا هسک ان ومیثاوهیاعو رفرونصو زبالاوه وه كن نا :یلاخت هللا لزا هرک د عطقنا تاماذاف
 قد راو قدر و هنسانعم ةانقلاخ روا لخاد هب ورا ندنآوص هکرونند هن رغآ كنس هلوقم قولواو كنکن الوا
 كاذکر وا ندرابسو ن ند هک ندزومدزولنم | وص ندنآ کرونید ا نالوا هدنناوایس هلوعم هری طمو

 اصاضروا | دیدح منم برش ةوادالا ف ةصقوهو روبنضلا نبش لاقیرونلوا قاللط هجا صوم نالوا هدرا همنج |
 هفحوح كوکو زونلوآ زونلوا قالبنطا هنکیلد قەقە هرشط هدقدنعنأ نضوج لوق لع هنلاولول لا ښص وتو هرعوا

 هدننزو هج ر حاد ( ةربنصلا) :رولوا نددادضا هلکغت دهل هاج رو هب هر هدراب جدو زونلوا قالطاه ذیهادو تفاوزوتند

 قشفو هر وکلوشرولوا عا ربنصو ارونصتراصاذا ام تری لاپمب ردهنس اف قلوارونص یاغاامرخ

 كنيرمت لوق لیعزرارصس هرننزو لج وتلا هلوا شلاق تونلتظلغ هدزب هکر ونیدهتاروذاقو هام ىس هوم

 ار دیار بت یار ا کوکو قیتسفهنی رم ربدعونرب ندنازراردراوبیم هدیمبع عاونا ردقج هلوااغا ماخ هکر دیعما
 ضا هلکعد هننالوا راس لذکیاوهو .دتفوو هنوکیراب هلی و یرسسلکلن هددشم نونو یزبک ك داض (یبنصلا)

 كز و مان! نانلوا ما وسخ روپ ةَراحو ةدرامیارتصهادغ لاب رد ذوخ أب ندر و نمرو تنص زولوا
 فیدسلاو علا طن وش ونش نا 1رعاشو هدوب هدشیا ,ءاتسلا ربانص هنفو ردیعج ر اتص زونید نوک ی کیا

 نصل ا)ر دوا نزو ترو رض یس هرمسک نبوی دیدن كارو كنون هنت *دا هل اوربنصلا فضا سنو
 ندلکد فوع *ندنظغلرمیطو ور ددا كعاطرهدنزوجر ز(یبنص) "نص) "وند هتشنالو ایفبعضو هک |هدننز زو رفعح

 (ضقصلاو) ؛دننزو طالع (خانصلاو) هدلشتزو وصخ (ضصل او هدنتزو لحدزج هبا چم یا (شصا))
 روند دا اقا لو نوجولا مع یک السرا یکو روند هبهود کر اول هثج (یریا تنیاغف هردو طلاع
 لس سس ج =
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 قالطا هناساروغاصو - هدنن زو رهو ج روند یخدرقوصاکاو رونلوازیتز ویراو هکر ودشید هکنلک كوب یریاقدربق |
 هدننک اب زدن نالواردبا نب رفنو نعل هسکره هدننزو ناک راتتفصا)زدزآ دوم ندنناسنعم ب یا ووبلوا
 قالطا» و هنسانهم م اسم رونلواقالطا هب یعشوقو رک داکتیدعاهفو ثتامل یار افصل حر لاقب روند |
 هعاسمروقو د ول دهدسننزو روت (روقصلا) هنسانعم ساندزوشسد هب ییز مک و نوک دپا مالعا نعطرونلوا

 اکر دحراش ارفص رنک یا اذیه نصر مصارا اذهلاش ردن و ةصنالوآ هنسانعد رش ر دلی نعفت ل عفا رتصالا نوتند

 رفصو ذ یا رقمرفص بظر اق زولوا تفصو هیامرخ و لهر شه دننزو فک( رقضلا )ردشاوادراو ق رهبلوا قف
 لالعفا (رارقصالا )ةلزان بهاد یا ءرفاصهتگزا لا ولو |نالظا هب هل زان هیها 4 ةرقاص)ا)ر دن دغابتا یتهاکر قم
 هتضوج ثادتشاا تمل ادل رقع او لا فصا لاردمنسانم ونک لبس ەدا دوس نر امر ار دنو

 لاعتفا.رافطصالا و راقتصالا :اهدقولاذانانلا قصلاقن ردهنساتعم قاب شت آیخدوبهدنن زو لیفت (یقصتلا)
 هلیرمسک كن هره (زاشصالا) تدعن ۶ ۱اداترفطصا و راعنلاترفنصا لاق ردهنسانعهقغاب شن اه درانی ن ؛دنزو

 رفزپ ره لاو( رم صلا ر تدقن اذا سهلا نرقصا لاق رد هن بسا نعم قلوا منا كب ییکش آن ترارح ك وک
 تالیطاباو فرح اراو كلنا واف ورعمسانلانوت«دنرلن زوینامس (یزاغلاو)(یرافصا و) نرانو
 یرافطلا و رتبلاورفصاابءاجلاسهب هنمویدنلوارک ذهدنسم اعرفك هتن ردذ وخأم ندنشانخ»ترتط زد وام

 هم رمز ه دننزورب رهمز (زرق وصلا) ردیدآ عضو مپ هدننزو قام (ی رافص) ع رصلابذک لاب یای ناسفنلاو

 ردەن اس ار از دھر زبر یعسا اوات اجر حد هرق وصلا اا ردهیاکح سهزاو "شوق نون

 یکلتو بلکه ناو بولوانن شمروطقوخ كاب هکر ونید هنوص لو ات ( رفحا هرفضلا) هنوض محن زاذا اطلاق وصل اب

 لرلغاتک لاو مهف ریتیاغب هد بتنزو موف (هرقصلا) هلوا شاو نفعتدو ریغتم هلک بال وب رنج یساوقم
 رددندیماسا هدننزو ریز (مقص)یصبلاءدندش یک د یاهرفصمَ ما لاقب زولوا فضو هزوت اغنالوا یسصنلاةیذشو
 رونبد هی وض شل و زبغتم هل هروط قوح کاهدلحرو نوتندهب وصذنیلغو یباو رونیدهدراببام هدننزوذفنق (زعتص)ا)

 رارععصالا) هیفحاضاذا هذا یر ععصلاسش ردهننس انعقمرقیح هنخل یو لود رو هحیرجد فرت ازا
 دارطا رع دصا لاق ردهنسابنعكتک هفرطرب ند ریرلقدلوا هلک یار ات نم دکر مل ںارعشقا

 نیکو رو عدس روقترغوبی رلکدیدشک « دنن زو لح درج (یعتنضلآ یو و
 كيدو د ذذاص ( مهلا ) راربدین :هامرام هدیس راف یکی رج روند هنفلبنالبدننزو رونم (رولصلا) و وند

 ارصنالف مص لاق , رد هنسانعم كم بلا عي ردو لح ا ادویه راو هجا "دندار هدننزو د وعق (ومصلاو۲ ا

 تنوکس الزم دبا ناب رج هج هتسها هرکصندک د نهرب زودوضندیدنقآ ك نکو ب و عتمو لا ذا لوألا تالا نمازومهصو
 یس هار هشال رعصو راج وهو نکسف یوتسمزود>نمیرچاذ اما! ر مص ناقد زدهتساتنعخ قلواةرزوا

 قلا تابلانم ازمص ننال ار عع لاقت زد هنسانغم یا ایوطوم روت عاری ناو "روند ەتە عار نایک

 لاق زد :هنشاتعم كلبا غی ردو له ب ویمربو هنسف ید وب سنتنک همه نا (راعص9۷) )رک ساک هروماضو اضادا

 لخادهبورغتفو نانو ةرونا صراصاذا نیللارعصا لا تقیزد هانیه کر د وسو متع و لا ذا لا ارصا
 هدنلان و ل وا یانعم هلا زاعصا هدننزولّیعمت (رعصتلا) :ریعصل "ین اولخداذا موقلار عطا لات رد هتسانهقلوا

 نالوایواجو ل زانندیدنفآ تم ..کوب هلن رسک لداص ر مصل ا) رفصا عمم وفل رمو لاحصرلارص لات رقم

 روند هندن اجو هنج وا كشر ردبفدارمو هدننزو روض هلی داحس (مصلا )رونی دیو د نالوا یهاک نارق كازو

 هنکیک یا هدننزنو وما( ریفصآ|) ˆ مک اه رابصا و اه راء احلا س کلا یاد للوقت دم وز ولکناهعا ی

 رص ل جنر لامشرولک و ةفرتام ادندندوحو هکر ونیدهمدآ ی روقیاوق یدوجو یکی دنه و فن وذ ننهشباپ

 ٩ هدننزو اخ (یراتصلا و هدننزوش زابح (یژاعصلا) قارعا هار هم موش ماظعلا ینعمللا سنایلا شنایلایآ

 رولوا موى <2 اضعب و هدننژو ار دنتس .-(نمیص )هنسادنعع تبسا لوید دهدننزویرامشف(ی راجل او و

 ۷ ولرنأرد راو زت رو هه هدنرزوا هک دیس رهن رەھ رهن ردد هرسضب و ردندآ دلبر هدننابعلخدالب لنا نیاتتس زوخ

 ودیدآ ]هرم هدات رک وونیدهدنآ رام دنن رو هغيه( : مضلا )رش :وننع دخ نی نیشح ندجا ولا دبع ند خفاش اھم

 ضاق رذعقاو هدنزغآ لقعم رهن هکر دندآ هبحانرب هدنساضق هرصد و ردندازوا نیا ندجن نی ریهاتراندمالعا
 مقام هداروا هرکضندنناعز كرلنو ردا وساقةناروا :تعاجبر ندالعو ونطادج ن لع ن ندسح هلا توپا

 | هتیدلورکصندقنلوا دز هرابهلواناب اون دیو ملا رفع و دیا ترول یاب دو ظدسک رمن
 تس هم س حس
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 F7 هیدن راغب نمم یی فج كدودرارالچ ها دود هکووبنښيډ هفلص.ص هدنزو رب سنج (ییفبصا هصاا) رود

 اریفصلج ازنص لا ةو هنسانعم قاچ قاصیصرواواردصمریفصو ردذوخ ًمندساندولخوپ ولید نانه
 را ات رفصل اف هلن با تیپ هنب عمق هرغاج هکیچتاوص یم ناو, هیفبتاصاذا یانلا تالا نم |

 رف ج نچ لجر ارم لاق رد هسا بعم قلا قللصببص دوپ هدننزو لیعفت (یفصتا) رابلل اعداد

 شبح هدفلس لوق یلچ ردیدالوا مالسلا هيل نسا نب وص ن موار ن رفا هکا رد مور اولا اف

 نیرانآ لباس یار[ ابعو الو او بولوا كلام هني ایک هاب رالوا بلاغ بو دیاهب راحت هلیارانآ هفت اطرب ندنیوق ||
 مجرم رلیدلوادلوتم مرن ضا هداوساریزردشلوا هيما ثعاب یراتبلواولرکپ یراصدالوانالوا لصاح ۱

 نامزیتحرایدلوا بم ندرکصي راصت فیاوطر ابسو رفا یدیا مور یسهلچ یراصن هدفا ی هکړد
 یدیا یهاشداپ یراصنمیج ۳4 .موزریصیق 5 هدداعس ناعزو یدیآ و دندن : مور ضمو ماشدالب ,ردقهندایقس ۱

 هداتشازرخ ,لومر و یدنلوا انا ی و اونع,مو زا مع ندنربضح یدالق رھ يما یدیاماش یهاکخن

 ین هاطمو راقلطمرفصالا ئ نرربدقتلا لع سپ رایدروب وب دزدنزالء هرثک ك را دنر دەر ن وارفضالایزرهک نعول

 « ضېملا ی رم) یهتناردقوب صصخ هب هدح او فن طردلخ اد یژناسو هښنارفوریلکناو وی هکرواوا |
 9 اف ثجراش رونآوا قالطا هنابادکو. ءارفف ھو هدنیزو تیرافع(تیرافصلا) ردع وزد ماش :هیبتزو

 قاصیصر دلعافمسا ندریفصن هدننزو نم (یفصلا )ردندنسسانعمولختو زد هنز ءتو رد ل یدرفم |
 هدنغایصس,ندرا هدننزو روع هلیفیغخت ك, | هیروعص )طا ضیا هتسا رفصموه لا هنمو رب دکمديبلاخ این

 لوق لج :هلیعتف هلدانص (یاروفص)دٍدیدآ تاب سنج هیدن كتابو یمص كداص من تروفصلا) ردیدآ لب رب ۱

 رد مالسیاهبلع یوم دلیل هکر دیبسا یر هم رک نیر اوج م السلا بلع بیعش انروفص دوای, هزوفص
 ردبدآ عض پرا نب رق لان نار مظل رم عمرم نوت (تاوا فضا ا نو ساوا یقالطافلایچ هجرت (یفاصالا
 نفطلا )ردندنلخاد رانا هدیدج و ءارفصلایداو و هکر دری ند هیارق کو رنو منچوفربهروکه نایب حر اتش
 ,زوفبصو یقصا نیجج:ندنبسنچ ناغطو نیا روس هشوف ندیاراکشو دیصره لین وک نچ فقدان
 || رقص هرزوا ناب باحراغ هلی دا ضرولکرفصو هل اهرولکهرایصو لب نمک داصزولک ر اتو دولک زوق صو
 ̀ || ادۈبنيدەتۈقا :یراکشاقلطم ندنعاونانافطلرکو نیهاش 2 رکهرزواد ی ۳6 درو ۹در

 یهو روقصلاز دیصتب لاسفب ردیراکدت امت قاج هدیکرت هک دیو بلا هدنلناقم] یسزاف خرچ هدلابتسا نکل ||
 | رییس فایبر هد اس رقصو رم ادببج یارقاضرفص ناغیو نههاونتل واز نم دیصی ربط لک
 هدنز هسک كني لر ن لک تلکس جودو یا نیا هجول و زب عصب ءاج لامپ ویب هدوسینکاو
 رقصو رد نارهضونیکیآرونلوا دعنا هدینیب لایجنرولوا هئاد کیاولاوولغاص کر روشی هه ادرب نل ون

 | ینأچخ هيچ تازن:لوقت دونید منبر هربش كېزوا يروقو كانامرخ هاو ایدی افت رکیالومت نولید هم
 ی |شذوکیکهرتصزوو د زدم ښیصو ںدژاج هد هنبتف مداننعموب بیپ او .بطرا|لدع یا رقص
 ,نفصو ابهر تر هرتصو ارت نیست لا هنش ضعف قللاح:دوجواهت دا
 هعبطاف ات بجا و هغ وتو نجلی رقص ,ام لاد فر روید هب وضشلوا اخته شان نوقم هروطا قوج

 | دولکر وتبضا یزاع چ دخ رک د ورد هک نی رفنو نخل هیلک نانتیلوا قصور! نلع ةدانبفیا رقص
 ۱ هو الدعالو اغرص فهم موبنوفصلا نم هللا لقال هال تيدي اة نمو حراشلا لاق هلو اا زولکر انن

 کوب نیملاب یو ر و یخچال نل نانمللاوهو نوعلمر امص لک ثیدخ!یناذکو .همرح یلع دفا نوتا
 ا وقاصو هوم |فا:ازقلص ًاضعلاب هرقط لامنارد هنسانعم قرا 25 دولوا شایان محو ةو

 ناللا رت لام ید هن سانعن یل كردوون روق اصلاب هرم هک اجاق لالہقید و
EREمددنسانعم قلاچمز نیمنسنرا دارو نو رازی لمس تو  

 كما وآ یب رفا دلش زو لفت یتا )زند اج ر هانعما مصور هب بیا شرالا برقص لاب
 دقت ذاز ابن تنر فصت لاین دهانه مولع بونا شن او ونضلاداصاذا لج اوف صد لاقي زدمنس اتم |

REE TEE ۱یاهو نت هنت: نضل: شلت یا اک وي و  
 ندنس هساک شاب( ةزوخاصلا سندنسانس تچ کربن EES e داری نالو د ین ۱

 اطابج واسم !تلکلق

 س

 نت حوت
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 لاق د روند هر هننک نالوا یراض یراناثسو تمالفهدنزو هب دم فرفصلا) هت جراتصاذ اه هن ادلل رفتض اقث

 سو زونه ردیفسا امر ۳ هزوکرب ضصوصهنن ران دنگ هلعص ددان( تر فضلا) ةرفصلا مهنمالع یاهرفصم موق

 هپ هقرفر ندنسهّناط هټ رو رح هل مسکو یم كدا ص هنر فصو رار دیا عضو هن رب ر کش هرجا قیوس ب ودب زوق نکیآ

 هب یراص هةل ؤا یراضیررکب دوخ اب ردراب وتسنع هت را تنر مانرفصالا ندانزدوخ اب زآ اتصل لا بترو ناو یالطا
 هبلاممو ردذوخ أم ندنسانعم ولخ ویدنلوا قالطان وحراقدلوا نلاخ ندع تو نددوخا رلبذنلوا تعتنن

 (راقصلا | ردرلب وسنم هی ةرفص وبا نالوا یرادجروناوا قالظا هر ةص هد هرانآزدزرهتشم هلتح امو مرکهکی یعاجج
 نوتند هر رفت روق ندا نزوکتهنراو روسد هنس زوق كنتوا یدکی لک دب دی ی یه ین: هدننزو بارتج |

 كن هنادو 7 ة روم کوب نانلوازتعد هنکو یک یس هدداخ اقتشتشاروند هرونضیزا-تص نالوا عتگهدنزافو

 تا تآ هکر دندآ كوب كروكر ورد اب هد لب ز سک داص ةدانععوت زوئید هنشدش فلعغ نالقهدن راد یراغقد

 فصل )روتلوا نالطاهابنهدرمزب شلوص هایم دل اض هرافصلا )رولوا داخ هدنزاقن رظ تانسهازوفن هودو طاقو

 ها يغ لجرزا رص و لاقت زذا هتتسانعم قلواعتحوضیراصی ہد رافص هدننزاقیشان ندنلع كندار هدننزورفح

 ۳ کب بولوا ضرایب راق فنانا كز ددا تاخر هلععف (رفص) ار افل اهنظب ین عج! ان ازوفیص وهف لولا
 هدام رغ نالوا ندم رخ یهضا هدنیلهادت روید کلا تخت متن رفضا یا ۲ حرحمارفصو ردزاراض یکابرهک

 | ید ةنقو ۰ قدیارردیالدب مار یرفص قير انهن رغ ی رعف نوا ازدنایراغو توخ یزاقدلواردایم
 اا نی دلار دار عز ران هربع رکو دهغو نزم تلعدارف ندرفصنالوآ قم «دروک ذم ثبدح لوق یلح(رفسال

 بلقلابلو بلفو کوکی مرج و دفع سوهو لقعرفضو رفصالودماهالو یودعال مالشلا هیلغ هلوق تیام
 تاعا هدفدفعا تولوا قضعلم هلعاالضا و ن وک هدننراف نانا کر دندآنالب رب هدنوزاپ رعود هنب رلاثخم

 كنم راک کوکی «دقذقحنآ ولو هدیفوج کنان ڭلذک کرد رواج هقشب لوق عرض ما بو ارو اق تب را

 هدننراق كن اک یزد چ ووقع ون ار لیخوودندنولدک بوک ید لر تن رها دق دقمآ نآتنارزصا لتوافرط
 هفلخ | ریصوتز رولو ع ین هالفسک دبد لوا راتاهلضوصد ارسهزو ا زاش راد یک راف زولواضراع

 بیلو تیاعوولوا عونماضعبور دف مصنهوو ردنآ نالا هات ا کو دفورم رف ضر مشو هلن ع عوخزونید
 یهشارپز ود دنس ان ول یسیعسآ ره هروبرخ چ درک ر دز اش ر درافصا یی طب راتلع تانا تهران یا | :

 SEE O SEE ات سرش ر عا راغ د اج هفارظا هک لهاهدروکذ م
 تالفاباطو ترة لاو لخباذا بازا تاللا نماروفتضو از فكنا ار قه لاقت :زددنساهقلواناخروفطوز یو أ

 هیات ی ھل رب را: تالش انھی >5 زوبلوا قالظا هرهش هک کیا ندا هرس هد (نارصلا )اما

 نما ویک فداض عما ی اوربا نالا ناف هتک کتا ہد ت هافم درس نا عحمدازم یدنآوا

 هب هننمنشویو ونلوایالطاهداهوناورلزدیونرهدیراف دف زیاد جون دات توافق
 للفتک نتعضل )روند همدا نايب وت هدنښزو ر اج استار دز اغ رات تاکرح لداص هدانعم "هدانعمول زوتید

 ناشعا تو« لاق کن افضاءانا لاق لولکر ایفا یرلبرمج- وند نشو درنو هدننزو رز  (رتضلاو)هدتتزو ||
 نهضا ابد هتسانعع قولوا جاتحوریقف لب تک ی رک ی م هوم اسرار ضف لاش و ایا
 هنشالتعهولخ هدننرو هفت( رفصلا هالخل ۵ .تساارفضا لاش رد 4غ باع یک لانو شا ذا: وا

 مرتان نی ةد نل اولن كني بۇ هژوک هلن احق ( دولا )الاخ یاوفمط انا للیلطنمانعم اخر دفصو رد رص نالوا
 وختام روبان اوا ساب هدماکنف ښاد تنگ مر دهلاب دو هلن و لیک لناوهتتبرآ رج لوق لع نوین

 نویق هت رع مو یک یزایآ| دنا زوکو ل ژابالتم وهم تنی هک وتید هتل اوا: كم« ومره نعب ههنمزا لا
 یرغصلا)نولواًاشنسوملّو هکر ون وا قالما لود یرافدرجوطم دقو غلط ىز دل لیمه س كن یو
 | نضل یا نفامهوه لالق ندذوخ ام ن دغ ص زوللوا ال لعاب یوا (ضاصلا )ردهتیسادم ةر فضا یتدوب
 نونلوا قاللطا هشوق نوا یکرالح قیلصض ال طعو زواواهرهز "نیو ناجم تنیغب هکر د یمسا شوق عونرو

 لاقبردک عدهنکو سکه دل ختسفهمانع» درو دنا رف اتطو :لونوا ق الی ط ااش وقوه نابل وا ی راکشو
 .ندرقاب هرافصو رد هطوض یربفصروتلواقالطا نوک دننزو هراس( ةرا فصلا دجبایارفاص نمرادلابام

 .نوصتاوصیمق ° كشادوخاب لر هارفصهن افق نیحجرکوکه لکنآ افلطا کرد هنر هډ هدنزرط دلذو3 شوب ی
 هلو یو ن ام نالوا هه یضرا یک هیت( یفضل لری ارتفص هلکنوید

a ۸ € R3) 



۳ 

 هدنزودوبن رومملا) كجا ضب یا رک لای در و FSET رونیدهنس هوم قلاوماروا راب وا جو ۱
 هیننزوبنع نغصنا) رد هینعموب دروم رکھ تونید هنسمغوق لوق و لع هن تب انعم بالود روند هنخرخ ی وق

 وند کر زبهنلباتمو ېد رخ هډیس راف هکر ونیدهکلکج وکی عی ردیپلب اتم ےظع ر دراما ودننزو همارت (هراخضلاو)/
 هک دنص د وصخ کاک چوک نالوا اود اغصو نالوا هلشهج هجو مرج یس هلکر غص لوق لع ا |

 شین (رعاصالاوإعاصالا) وننزوداخ ويښ مرولکاروغ ص مو هدننزو ist sR. gE تج

 دته یر هدر دیک ك مرمه (رایغصالاو) هدننزو لیفت نیغصملا) ردیف‘ فار رد عج لدنصا امی ۱
 تك ضرا رایغصاو اریخضض هلعچاذاهزفصاو "یشلارغصلاعب رولو اردو هادتاووردیینساعم كنلچوک ||

 نلواكچوکر دز رد صم لء” لدایص نارغصو هیت رنصو ضصو هراصو رد دف ترابقح دارم

 بنبض عبازلاو سمايل ا بالا نم ies ارغصو ارم ارو ةرافصرتصو یسلا ارض لابس ردهنسانعم

 یوم هش لجوکر درافصو هدننزو ناطلس (تارغصلاو) » هدنرو بارع (راغصلاو) ةدنیزورمآ نیخصلا)

 کیچ هنس انعم كل ریقعو ںاوخ ییهسکر و اریغض اهن اب راصاذا ضر الا ترغصآ لامب ر زدفنس انعم یل وارخص ابن
 اناتبرعلارفضالاعب ما لقب رده کید ەپ زذ چوکو الیلذیا ازغاص هجا اهرفص الا زونلو ارت لراوخ
 نوع لداص(تفصلا)غابصالا او دلوإ یا اورغصیل اوت اب روهنسانعم تب اد دالوتلجوکو قرص اهزرخ
 درج هدرخ هدننزو هند( رغنصل )رد رغصمندنظف) فصل اب هدایز (يخصلاو | هلی سک,كلود دمای و
 موفد وخاب كناوطا برمی بداص (ةرغصیلا) ربخصاهتن رایبصاد| ةرفصمضرا لاق رولو فممو + ریولتاپن
 الوفتو مهرفص)یاهیوبادلو ةرنصو ون صنالفلبشومهرغصا یا رغم وه لات روند کوک لا
 اسان نِامهندنب نالف نعب نجر خض اف یا لوالا بابل | نمارغص هنسبال|یترعصام ل و عنو رافصا یاهرغص)ا نمان
 لاخر جزاشلا اف ەچ هدننرو ةبتکر نولک ٥ هر نجی زون,دهمدآ لمحخو یار هرافحو لذ ضاصلا) ردك وک

 ةدننزو بام (رایغصلاو) هدننزو پنع(غصلا ررغاص و هفناهو لذا عامل نم ارنصلجرارغص
 قالوا لیمو یطار هت واضح لذ مداربهیعط كداب( نارغصلاو) یفصلاور هدننزوهباییعم (عرافصلاو
 تنهام بابلا نمانارغصو ارغصو ةرافصو ار افضو ارغصلجنراارغص لا یان نن کپ دمی ییوک رد هنیبانعم
 بورغلا ثلاماذا سعغل | ترغصلاسعب ز ونلوا لای تما هنیساینعملبلیالیم هبو رغشنیکو لذلابیص راذا
 ترض ىا هی هبلا ت رغاصن لايق ندهنسانعم كمن ر وک ج وکو كملکج وکو دنن زو لعافت (یغاصتلا]
 "هلیسس اه هبننن (ناوغصالا)رقاحتاذا لچرلا رغاصنلایبعب ردهنسابتعم تمروتس وکر تج سین یدنسگو
 زدعضوم ر :هدئمز رو نا (ناراغن صلاه غصاب ء يلا #3 لنا هنموج نرالا لاو .رونلوا قالطا هنتیلهلابلق

 مت ها وجنب استمم چکی نم امین ریا طیب جو نفع ناص

 ادار یوا سوم E ا روق یاب دامن ارلا نیا

 .هنتنزورارجتا (رارفصالاو)هدننزونآر چا مرارمصالا )یک ماببآرولوا سبج ج کړ دبلع كنمیق ېک قل وا
 :ندنصو نو هرفص(فصالا) ةرفضاذرابصإذا نافضاو سل فضا لاقیرود منسسس انعم قمرارابصفینرپ
 رخ هللا لبس ی د رفتم ,شنیدس اهن چرا شل الاف ر ونیو هلا هدننزو هر (عرفصلا ) دونید هتشيراص
 يدرى اتم ىل ۇاسو اسو ات عم وب مر وکه تنا د «دیاص؛كغل غم ننوبل ولو اجو دعوا یهو (هنلارج- نم

 هليا نا رفعز هلبس هش هند (نارفصالا)رد هنس اعم غیاجو و جاب دنبزو جم (یضص) دونم ردد وخ, ا

 سس

 هفورعم طاخندمنسب را طالاو سر ریتم اولا یا. بای "ns ارتا لع

 ناینلفلع دود روند هی هکر کع شلط روع و رونی ډا باد زز هیس راف ږونآو امید ازفص یهر یاسا ردم رها
 كن هسک مان ما نب ٹ راحو رولوا هیبشهنغارتت لو رابیغاربب رولوا باه درر ناب یقولهس کر دیدا یلتووارپ

 نباقوردفوژمنهلامارفنصلا یداو لا ردیدآيداو ر هدننیب نيم رج و ردیعسا یتبرف كنهنک,مانیلسل | عشاحو

 ۱ "ید وافاناومنت و و اس یر رهجالآ 9 ینارفعزنم E 2 ولع هر اوت

 | رفض لاقي ود هنیبانعم قمای و هی زور ابصیب هی رپ هبلننزو لیعمت (یفصتا) نونلوا قالبطاهاب نالپاب نینجا

a ےس 
 س . .E ۳ حد ۳۳

 لاقي

 ۱ ردسان لا نافصو ۵ الشاذایبلا نفسم تهی و ی ارین ب رولا



+ 
 لاو لب قا رفض رعلاقلغ قلاب و رعص هلخ قوا ههجو قلاب رولوا ردص مو ردقتا نظل عه نف |
 رغصو رولوا لج یتا ن دن وو رکو قلخنالیموب ونیقشلادح ایا لاعاذا با OED و ا

 لحرازرەص لاقت ردهتسانعمكلبا لک ار زا عضو زف صاذا هس ازرع ص لاقت ردهتساتعم قلوا لحوکی

 یزغ وطهفرطر ین اوسكنهود دز انا ی وسترن ۱

 | وذو رود ردقض ونادر وک نامر غص (رعصالا الثاء راصاذا ههح و رعضتلاسرد هنساننعف قوا هلرود

 هجو ضرعلا ره صالار تیاوا رعضا الا ف شا نادز زشاتلا لب تیدطاهتمو حب هرانشلالاق روتندهعذآ
 له تشک زمه راح ضالاو) هدننزو هلعافم (هرعاتصتاو) هدننزو لیعفت (رعضتلا) ردنډ ساتسا زعضاو اریک"

 رض لاقت زد هن نائم کاور وذ یرغوطهف رطر یزول تو! ەمدآ "کهدنسوشرف یشانندکلنی دوخو یک
 هدشزو مرکم عصا هل نوكيا رو ريك سم انو است شانلا ار ظنلا نع هام اذاهرعنصاو هرعاص و هد
 0 ترفلاشنولواراوش طدتامرب وغیتومندنکلد مس هکر ونلوا قالطا هی ه ود: نالوا د دشو .دش ل

 ۱ لافبیکم کتب ؛زدکعروت ةرزوآ نالبم دفرطادک و 5 ریز قالطاهکعر وب یروقرایروقراهدننزو هیلقیص فن دن هتصلا)
 ناو داانا اف وغادة وکر وصخ هند رک لمس ةفان تر يصو رسلا قضا ارعاوعوتت رعبص لینک |

 دن ملا یساننتاتفو و شادرعاش مان ساع ن تبسم یرهوحو زدشلب رو ی رهوحردلکد صوص#

 هدکد یا شوک یوق ره ٹیک هنسبارطاش مان دف ظ ردشابا الا مهو ییی#مدکم یر عیضلاهیلع جانب هراضتحا
 ردنوسرم هدنس داع قون ی املروب ملثم یلدا داربا لمل ا قونسا دق له هجو لع «دنفح تېس هرو رم

 "یرعیص رجا لاسقت ر ردنا دارباتوحا دیک ا یطنا جا هکر دک دیزم رق کپ هدننزو "یلقبص ( یزعیصلا)
 یبتعص هدننزو ء ءار ( ءارتعصلا) ضیا یرعض 3 لان رولوا فم فصوهیهنسن ویس هثح و «یناقیا

 (قراعص ردّیسالجرز نارعصو ردندآ تضزارب هدننزو نالتع  (نارهص) ردیدآ عضومر هدنسوش رق لح مان
 يمص هد شم یارو كلنیع و كداص (نّرعصلاو ]ءدننزو روبتز (رورعصلا)ردیدآ عض وعر هدننزویراضق
 نالیسقره])رولذخ هقف وب ویدازوا نوزواو یک تلنوکو ارت گروشدهننالوا دم هراص ويندا ن البس نادراچلاغآ

 تدنرلکبلدی رلگرما ك: هغو رولوا كشوکی کر ښخ ەك روند ەت سبایوظ لغو ی راسض هنوکیو روند د ەتشم پا

 كااوبح شهزوغوط یکی ل وق لع رار داژ بعت ئز غآ دوس رولوا ی تجو یک مص هکر وند هتنوطز لوشناقح

 ىلع رونیدهتلصاحو هنشع هلرلجاغآولتالَّص یکی راجاغآ لفلفو جیدراورونید هننالبغاسص لّوالاندنزوغآ

 زا نعضالاو) هدننزو لالنعفا (رازفصالا)زولکرراعصیعج روناوارتبعتیصوا جاغآ هکر وئند غالم لۇق

 ا یکن فرکد لر وزو وزو ب وشک روه درت یی دلوا هلبسمح -ورب یک و اشس د وحاب هی رسط هسکو هدننزو,ل العفا

 ةدنشرو رنز (رحص )ضطعقتو هناکم عجولانمرادتسا یار رعصا وضاق هرزه لاعب رد ەنسادنغ م كو

 كیهبفع ندنش لو ردا یر د, کت هبلعت نادناتعصاو ردیعسا ید کنن رات سطح هنغ هلا یر "یراغغلاّرذوبا

 ةد زو هتخرخدآ :هررمضاا)ر رود هغلاوت ینیدلاو كنکجوب ق وب هلیضلداص (ةرورعصلا)ردیدآیودب

 ۱ ءشلاتز رعص لوفتردع واطمندنآ هدنننزو ج رح دت /روعصتلا) لد هنس انعم( انعمقلق رو دم یک هرکی نسل ون

 رفع (ربعصلا) روشدهمدآ نالوا كح وکی شاب هدننزو زوفصعهلبا دحوم یاب ن ویعصلا) رودصلا)رادتسایا ررعضتف

 ا ددا رصش ع وتر هدش هنحجاغآ ردس رار دید ربه هل ءدقت «نىعىكرۈلو|هاکو هدننزو ردنع» /ربونصل او) هدننز مدننزو

 || تامشحو ماوهندارو  هسناوا شرف هل ضرب رونا رعت یک هنعونیناب هکر د یفدارمو هدننزو زعستعصلا)|

 هتجارحد ةزعصلا لردبا س قلا داص نوعا قاف وا نستلم هنظفل رش هکر د جر اش رار دبا رارف یسلوقم
 زده نشانعم كلبا نیب زت ید ندر ورت عصلا یعراذا لعل اتعض لاقب رذهنسانعمقمالوایتوا كيکک یمسقینآهدننزو

 ر || تاخر اوما لاش زود هر هندن نالواراوشد واراوش دودبدش هايف لداتص ( رانعصلا) هنیناذا ئئلازعص لاق
 ۱ ىح امر دیفدازیو ەدقزو فس | "ی تفصلا) ردا لج ر کیا هنعص واو (تعط) داددشبایعصیا
 / ام یارقنفصم لحر لاق زونیدهاویحو ناسفاذفانو تام كلشبا ارس هننلعاف مسا (نفنعتصل) یدنلوا رکذ یزد

 ۱ ۲ لاف رد هتنسانعقلوا راغ رات كلر هنا رارف هل شع رش یه و کوس هدننزو رانا (رافنعضالا|

 تو ذآ قنعلاترفلعصالافبرد هنسانعف قوب نوبت و ترعذباو ازارف تعرتماو :تق ر فثاذارج لا ت فتحا |
 | | ىلا ترفعضلاق ردەنسانقم لرو ەق ر طز نبته دزائ وب هدننزو حزحدت ,زفعصتلاو]هدننزو هجرحد ( ةرفعضلا]

 ەدننزوغةزبەلفاق فعصلا" / اهق فاذا ق وفاز غص لاقت ردهتتشانخم للبارامراتهرفعصو ت وتلا ادا تارفعصتو ۱
 مس هیچ

 سس

 صد هوم هود نت



 تب

aye 

 هبدبشام نالوازم رو دوس هلیسهینن لعافرمسا (ةٌصملا) ندهنسانعم كمزدکرب بویغاصن وکج اق رہ ین دوس
 لوق لج نالوا شمثکپ تونلشماق ییاص هلنبنعف ن رمملا) زدنالتناک اذا رت ةقالاقیروناواقالسطا
 هزه (یزصالاو) هلنترتسک (یّصلا) رد ةررمصیدرفم روت شیده هشوخو هلبئسنالوا شخاسلبهنادزونه

 لاق روش دەبابف كينيمطاب هدنزو ءار اصلا دوغ ره یا رضوی ر صو یر ص او ی رمص وی رصاو
 (ةزوراضصلاو) ۰ دتشزو هات مزار ےل اتر و مصلاو ةدننزور وف (رورىضلا) ءاسصقا ءا زص ەرە

 "درفمروشد همدآ نالوا زلنا موز لوقا لع واک زارتطو هرازص ی ر ولو قالسطا هزینک نالوا ایا جح

 ي ل یذلااضباةروزمصلاو نابهرا لعف هال اکناادلرتو لتعا وهد توبا لام السالا قةرورمصال تيدا فو
 روشص لج ر لافب ةقفلاجارخ | نع ةضلا رص/هیشنل هنجو ليقو متلاو سیلجاوهومصلا نمهلصاو طق
 "رطصلاو رورضلا جوزت لوا کل یاءازوزاضو یروسضو زوراضو ةر وراصو هراربصو هرو رص و
 نقش یا رطصن و زورم فاح لاعب هل واراط ل وق لغ هدنتلبه شا نوب هکر ولوا فتصو هنفنر طراوطلوش
 یباضالوقتروئید هازسوصو ةجاحیا:راسص كيف لل وقت رو تد هجا هدننزو راح (ةراصلا) قیضوا
 ها نود هراقسرفب هاعف تابه نالا )و ولکراوص و هدنزورآر او لک زار ییجبشطعیاةزاص
 هبت هجو هلزاصم هدادوبهلکلیا سرا رصم یفس رغب دن دامزمصم ن وب وخل نا سلو فلومهنسانعم

 زدیسا نر هدننزو هناهس (قرارضلا )ردنکع قلب هجو هلیئسانم دقعو دننهچرکردشمان وا ولعمیدرفمو
 هدشازو عفت رب منا زولک نوا رنصیهجیهنسانعم الم)ونی ده هفیاطیچمک هدننزو :یرارذ (یرارصلا)
 لداص سردی هدرة داش لنت زنك( نیم )تط دتناذ دف تر رس لاقب ود هل انعم لا مدقتهقان
 ههنازودهبه سم رھطلاو) ةد زوبز (نوصرصآ))ردیدآش وقرب یراصنولهییقهینجم هیسک

 تاون وکرزساه(نازمحر سو نر املا رۇت دترانو اوز وا ی لوق لغو لوا لصاحندرآ

 ضیا هوس لز لاتقم زونو یالطاهعدآ بو شنکتو هلص و هکتراط یارو قاخهندنزو هو لیدی دشنو
 دنه داة راصحأذکیل عترزاضلوقت دەشت اتفه كلبا هازک او رتحهدتنزو هلاعافم (ةراضلا) أ زاوقلخا

 :قناس(ناصلا )رونید هلو قنا رر تنش دولت كار اعآنالوا لضاحعص یک فاس هاب هلواص( نارصل
 | قاط ف لداسص اعضا ) زذ. اض ید رفع روند هزل انآ نالوا دکل وکو وف لبه هلوآ ق شعر اصراجباخ
 زال یم ار هرس لاف د فا نح و قاصارادقم زاب ی زا کر د هنسان یطلش هلت ف لینوکس
 كلب (ناطتملا ۱ طش نف رطب ضل ان ردهتش انعم ی لوا طاش هکر دیفدارمو«دتنزو رطب( طبصقلا)

 نکس رتییکی انها ارز دی لقت نقل هتد ز تفل كور ناکام راش هنس انعم ریٹ زلف هاب هایم
 | هدر تشولدطدنانناسار فتو اراد لوطاتو سه رشءدهیموز ارزردکرکقلواذوخأم ندبمور روب رم ظفل

 ]| یضالداص (یّرصلاو) هلبسهدایز هزه .یسصالاو لدغ كارو ئرسکك داص ؛یرصلاو) هلاهحوتفم
 یّسصیموهلوعتردهقسانعم تقیقحو دو تع رع هل كار يمه كاد اتص (یّرضلاو] هر سک نارو

 || ° تز ءا روشاع ماروراتصا او)هلناهددشم ۍا ئ رور لاو د زو نوناق نو راصلاو «دنشزو هر وراق

 | الا ق لاقو ردسایق فالخ نکسل ردفح هلوا یجب ك: هزورنسو رو شهروکه ناب كحراش ردیواسم جو

 ]| هک وگیدانعون یو رونی یقو ناو هلن یظع رونصرمضو روش هتکیوبسوئنخغآهدننزودفدف نص رصلاو)
 | يب زايد ىر عالبا ىغا وشد« رمز دل وشاف ر داش (تاینارتسرصلا)ردمود یزلکدیدناسارخو یمج

 ]] عد مهر دلا فرو 5ا قا نازو ظ یس دڑقاج نکرولن ضیا رتنکو عف داس یرتصلاردبجما كغلاب ساما
 || اردو ود را نتاعك کروند نل تسرک رک یاهو ةدننزو لیکلا را رج "لیلازارص) دنقناذا رص هل ناکا ذا
 || دد ناطر دم یتعفف(نرتش روش دد اط یراکدید لم: نالوآ یکم دنرابڈ ماش رضا رمصلا ) ردیازاوآ
 | ندید یداو رد زا «دننزو تاک حنا هد نوت اس (زا ریو ردد آ لف هدنع لب خف ك زەربه (زارصالا)

 | یه رم هوس ) ةرو نصعیا هرس هاژدلا تن روئد هر عفا شمل هتک: دشنزو ةنبغم ریرصلا |

 || الات ترشا لون ۇۇ ردە شب>و ولقوت اکروشد هب ینعو ةن ۇبف قلب هاتف ۲ ردفراع+
 ` ¦ |[ 0ۇقىغ نارا رژ هفت لی م ىر غۈط ەئ ظا ىزۆب كناسنا لبغف لنیعو اداسض (رعصاا) غافلا نمادوتعیا

 |٣ هو سن رەب لتس یزد لع هغلوا دوخ ندهنیمورعت ىرمبى رم لوق لعرەنوخا | ˆ
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 "رو لود بوک ىز قرغىچ ام وب رد كىلەر مون دیآ قە ۇل واك رودى ژۆر



 هلهاب ر دصب یارداصقدرطلاقب رونلواقالطا هلوبنروتک و ربک ندوص رداصو ردت رابعندیشاومو باودیلام
 هتل لوضع ناناوا ربعت نولوط هد قاوق هلا همج عد كنيغدصهليس هبه (ناردس اا بالا

 تدوع تسدیہت ندصوصخر ییعباغراف یاهبردصا برضب ءاجت لثلا هنمو رونلوا قالطا هرطیکب تب

 برضدءاچهدن دیم ل اثما نکرولک لر هیلبابرمض قرار وب زم لات داع هسک نالوا سوب امار زرونو برم«
 ردس فورعمر هدننزو هردان ن (هرداص) ردیدآ عضومرب هدننزو رداق (رداص)ردموسرم هلرابع تابع هبکنمیاهیردصا

 بول ز هن وکر هدننزو باک (ںادصلا) ردیمسا كننآ یلوالایداجج« هدقلس هدننزو نیس یردصم) ردیسا لنحاغآ

 ردنا هطاحا ین راسکو وک نوت یسغاشا ب ولواهدنزرط هعنعی وا را رونیروا هنیراشابب رعناوسن هکر دیعما

 ارد دی ار نوعا هنسنر دوخاب لامرهدننزو هلعافم(ةر :رداصلا) ردیدآ هبرقرهدهماعهدننزو هباک ( هرادص)

 هرداصباهشیحردن دنسأنعم عاجاوع وج ردن ویو هبهبلاطاذا اذکی یع هرداصلاش ردهنسانعم كليا هبلاطم

 س دملا تي هدننزورفزدوخاب هدننزولبج (ربص)ردشایا مسر هل بترابع هر دوینا ىلع ه هق رافلامیپسع

 هل دندشت فار ویزې یداضا هرصلا )ر دبدا عضومرب هدنب رقهنیدم هدننزو بار ف(نادص )ردیدآ هیرقربهدنساصق

 ة دشیایصلاوةرصل تض»لاقیردراعسا هکر دهرانعموب ی دّرصزساهرون,دهقوغوص لوق لع هنت دش لقوغوص
 هللا مهلك لداص (یصلا) حایص دشایاَسصیفلمقا لاقي روتیدهداب رفو هفمرقیج هلن دش كب ودربلاوادربلا
 لوق لعل ول روک ك برص ود ربلایا دارج لا نمصلا هلتفاع یهن ها ثیدحا هنمو ردفدارمهدل وا یابنعم
 هبدسانالو ادیدش هلیعتت ءاداص رضا نضلا) دربلاواتوصلا ةدیدشیاسصمر لاش روند هپ نالوا قوعوص كب

 روندهنت دش كناوه ترارحو كلاتف و كنج كلذکهت دشیا پرکلا ه٤: هسص هنذخا لا-قب رونیدهیهصغو غو

 4فطع هرصوّرطا هدبشیاذغبقلا 6 ه رص تصم لاسو برخا٥ ° "دشیا ۶ ةزصلا ىلا ملادجیضفا لاو

 ردشم ب ارارکتیانعموت فلوم روند هغ چن و یراقدلت وسفا نوجمارشعست لناوسننالواب یو داچ کنيو
 داقعنارونلوا قالطا هتعاجج هریصو ربع رفتم ن دن آهر اس یناعمبولو | عوضومهنسانعمقلخب كب هر وکم ۰ دام لیصا
 هبیطهتیا هجولا هب ؛یتلباقل وعترونلوا قالطاهغمردش رول بوروت رو زوک ن ومل سعتو هلبدیسیاعصناو

 لداص (هرصلا) ها صمیا«یتناشاتی دو تد هویق لوط بولغبیدوس هم بولب راصیس# و

 مهار دلا جرشیهونسصلا قمهاردلاسملاقب رونلوا عض و ڼ و نلاو هج اهن مک رونلوا قالطا هپ هسکه ليمن
 رکد اکرم صغر لاقى روئيډ هل ترم لوق لی روک ب هدننزو رعرع ص یصلا)ابهوقنو
 هدنساضق دادغبورونید هسو رخو رونید هنکجوپس وتښغا رص سصو دربلاوا تؤصلاةددشیارص رص و
 رجشو تان ملیعف ءلداص ( رصلا) ردکوب ندایلعو ورونبدییتس هی روابلع مصرصهنم رردبدآ هبرق یکیا

 ررر صورو سهلاهیاصااذا سل وهجا ىلع تاتتنل سل اقب رد هنس ابعمقلاحیص سصدابسهل وقف
 هک ولوا مساهدانعم وب ریرصوت وصاذ ین با بلا نما رصو ّسص ىلا نیجلاقیردهنس انعم ملبس

 لجراّرص لا قی رد هنا نعم قسرفیج كبر یصو صوزونلواریعت درج بیر ندنیس ورونا
 هخا بص بم لاق رد هذسا نعم لبهرکح ق لوق دنت دش كلن سوص رب رص و ادیدشحاصاذا ارس ےوا رص |

 ب وراص نش هم كهيشامولدوسّصو نینطاهل عسا الا ترص سابالاف لاق شطعلا نمحاصاذا رب سص

 سسر یمه وقم كشاوتآوا هع رنط دشاذالّوالابابلا نم اص هقانلاو قابل رص لاقت رد هسا تنعي قاب

 اهاوساذا ار هنذاو هنذاب را ج اوسر فلا رتص لاق ر چ هنسا عم كيکبد بودل رغوط ینراعلوقن رویا كليد
 نوجمآلیدعتهلکلبا لوزن قلاصهفرطر«دقدنلاصهب يیوقکر روبل وا قالطا هیدخوق لوشصو عام اللاهبضتو
 ] بولب رغوطهغوق هکرونبد هبلوقنالواهدنسهتروا كنهغوق لو ا یم عمو لو شنوا دنمیسماک |
 كن هره (رامصالا) ردهنسانعم لوعفم ردردصلاب .هیجسن مه هداروب لوا رونلخب بیا اکان وجا قل والدتهم

 صا لاق ردهنساتعم كىكید ب ودرابف شرلقلوق ن وچ كلک:د سنس یس وفم وتآ ید و ایم

 راصاذالبتسلا صا لاق رد هنسابنعم قلوا ررص هلبنسوج اّمسالل اهیصنوا بها وساذا ەن ذاب راسخون
 مالا هرزوا قمالوا عراف هیشیارو ع زمسااذا ود ی لج را یصا لا ردنسانعم لب هلت بس و یکدیساک اورم
 هبقراصو هغابهدننزو باک( ںارصلا) هیلع منع اذا امالایلع ریصآلاقب ند هنسانعم كلبا بلقدقعو مرغ هل
 ولدوسلوش هژیس هی ,لوعفم حس ۱ (تاّرصلا ) ردیدآعضومر هدنیرق میدم ارم مو روک ءزبمآ جوش

 | ندروکذ ذم رارضوبوهنس اس یا نیلی وغ یاب بوک میوه .هلوقمهانونویق
e تحت 

 و



 

۳ 

 ا هردصب رمالاذخا لاشو فیصلا ردصو زاهنلاردص لاقبهنمو ردت رابع ندنآدبمیسادتاویسهحناف

 ندنطسو ك وا یهسلاردصو زولوا نرطسابیدل وا هکر ونلوا قالطا هثبش نلک هنس ههج اوم كمدآراقلطمو
 هدندننعضو رعلها ردصوزولوا مدقتسیتارواهدسفدلنا ارز رونلوا قالطا یرغوطهنیرب یکیدلجماهتوا

 ةفاطیاهنماردصتذخ |لوقت رونلوا قالطاردصهدههفناطرو هکولب رب ندهنسنربو ردرک ذموب و رونلوا
 اردصضهنع ردص لاش رد یم ردصم هکردهیانعمون یتذردصم هسانعم كلبا ع وجر رولوا ردصم ردصو |

 زولوایدعتمردصو ردصلافاوطهنم و هنبتعحف ردردص مسا ندن و مجراذایناشلاو لّوالا بابلا نماردصمو
 | لاقیردهنسانعم .قعرواابقعفوط هنسکوک نهسکر و هعجرااذاهربغ لحرلا ردص لاقت هنساسنعم عاجرا

 یکشاذا لوهلا ءانب یبعلجر اردص لاش رد هنس انعم قم رغآ ی سکوک مداری و هردص باصااذاانالف ردص
 ۱ هدفیصت اع هکرولوا ناکمیساویدنلوا رک د هک هتنردیمردصمهدننزو دعقم (ردصلا) رودصل هنموهردص
 زونیدهننلاحكعو دو شنود ردسا ندردصنالوا هنساتعم عوجر هلنیتعتف /ردصلا) ندهبانعم ون ردص منالوا

 زاردپا تمجر نی رانسک اما تم“ جا ہک رونلوا قالطاهعب ار موب ندرحآماّیا ردصو زدندانعموب ردصلا فاوط
 ]| رددتسا نعم كلبا عاجرا هلیرمسکتنءرمه (رادصالا) هنینانعم نیعجاررولوا عجب مساندنس هلکر داصر دصو
 ها هدامارارکب هدفلس هکر کم رولوا نط ی رمت یدنلوا رادصا نامرف هدزماسآ سب هعجرا اذاانالفزدصا لاق
 نوا بطاخ مالک عطق هد هینانهعفد ید باوج هک هتنهنلوا لامعتسا هدنعقوم مو لر هدکب ونلواذاربهدنماقم
 عاچرا یخدوبهدنن زو لیعفت (ریدصتلا) یدنلوا لامعتسا هدمالک اموع لر هدیکب ولو ترابع ندمالکتانلواداربا
 ۱ ازد هنساسعم لک بوک یرلیاندراتآزاس قرهقاف سکو کی عسکثاو هعحرااداهر دص لاش رد هتسانعم

 كلبا عضو هجاسبد هنباکو هما نرس هن وتکمیتهلوقم فل ومو تاکو هردصب لینطا مدهناذا سرفلار دص لابقب

 هد وک لوا هکر ډهنساتنعم قلب كل کو که ب هودو اردص هل لعج اذا هباکر دص لاش رد هن انعم

 یرلقدلغب ییالوطندنسکو کب ورک ندنالوق نوعا قممیاقهیمقرآ نالوف لواو ردشملو | مسا ین ین رونیدریدصت
 ینوفریدصتو ةركركلا ء اروامیلا همازخ نمالبح دش اذا هرعب ردصلاقب ردیلباسعم بقح هکر دنرابعندیا

 سر فلار دص لاق ردهنینسانعم كلبا قبس تب هلج بوفخ بولیصم ندنفلارارانآ اسس ینا ی الآ د وخان

 نس هنت سکوکلوف لع هننانعمر دص رونید هسکو کی خوب هلیعضهلداص (ةردصلا)قسوهسأرب زرناذا

 فورم ب ول هردصو هالچا نمف رشاام وا هردص یا هتردص ب رض لاعب زولواهجدنلب هک رونید هنسب رقوب
 هلو کوک هدننزو رعسا (ردصالا) ںد ھماچ دصق كلا ی ر لکدید ك لک وکو ناینو یکسلموکم مدا یجدکر دیدآ

 روئید همدآ ردصلا یوخ هدشزو مظعم (ردصلا) ردصلا یظعلایا ردصا لج رلانقب نوئید همدآ نالوا |

 ق علا غلباذار دصم لجر, لاقی ونید همدآ شمعچرتردق هنتسکوکو ردصلا ی وقلایا ر د صم لجر لاق

 لوق ىلع هلوا ضابنیراتسوا یزغوطهزاغوب كنيراسکوکهکر ونلوا قالطا نمم تاو یکون ويف ل وش و هردص
 یرلنآراسامادو .رونلوا قالسطاهنالوا ضابب یراوضع راس بولوا هاب یرابسکوک ن دنویق یشیدو یکتیا رغص

 ی.ضوط هنفرط نرفنیغاشآ ندنفصن هکر ونلوا قالطاهق وا لوشو رونلواق الطا هنآ هدنودوهدنورنالوا ردیاقیس ||
 بی رخوط هرب یکیدلجما_,ندنطسو یمهس ردیص افنآ فل ومردصلا ظیلغیا ر دص مس لاقب هلو اهم

 فصلا قوفام هدساسس| نکسلیدلب ناب يتدنهمجو رولوا یر نالوا ی رخ وطهنرتهروک اک اہک ی دلیا ریسفت
 رونیدهق و کل وا نینراق وا ناسخ نالوا نیسیبصن ر دصمو رولوا ینانماک | هلکلتا ریست هلبترابع هشارمیا |

 نکرروتوا مدآربهدننزولعفت (ر دصتلا) نوجراقدلوا ردصلا یوق رونلوا قالطا رد صم هدروقو هنالشراو
 قمروتوا ملجم ردصوسولطباق هردص بصناذالجر ار دبصت لاش رد هنسانعم قغوطكيدیسکو ک
 كلبا مدنتو قسیر رابسقرهفاف هلیسکوک تاو سلجلا ردص ق سلجاذا لجر لار دصت لاقب رد هنسانعم
 رو دصهنم و ردیچچ لر دص هلي دام (رودصلا )هردصب لب ام دقت اذا سرفلا ر دصت لاقب ند هنس انعم
 (رداصلا) نوید هی رلب ناقوب كەر د ید وب کر دیبیعج لنریدصوهرادص (ریادصلا ز همداقم و هیلاعایایداولا

 لابعتسا بلا«دندباتعحرند وصهدعب هنستنعمعجا ار ردلعاف مساند ردصنالواهنس انعم ع وجر
 ردشلوا

 قغالوص كنالف نعد 4 یشال یا د راوال و ر داص هلام لثلاهنمور دشلوا بلاغقالطا دراو هناراو هب وص هکه شن

 كبارعا ارز رد هیاک ندکعد ردقوب یک لمولامالصا هکر دقوب یسبشاومو پاود كجاکبودیکه یوص نوجا
7۳ > 



 ریتم
 ترو رضردشلکه لا دیدشت هدنعارصم#نات راعل اباتج رقشا یلعاودغا دقو#وشاوردتاوارعصوهل کک
 ءا رصلاإ فاو زراذا موقلار ها لاقب رد هنسانعم نتج هیارعص هل رسک كن هزمه (راصصالا) نوا نزو
 ممنسکب ہ کرو :ارعصل اکراص عب عستااذاناکلار حصا لاقب ردهنسانعم كل ادیب تعسو یکارصناکمر و
 قحا نالوا هدنفلارا قلشاط هرق هلیعصلداص ( رحل ا) روعااذا لحر ارهعا لاف ردلمعتسم هنسانعءقلوا
 لداص (ةرص ةرهع )رک یساکرواوا مسا ندنس هلکر عصا هرعصو هدننزو رفزرولکرعص یعچب روید هیهجرف
 ةر نر عصو معفلاب ره ةرعصهتیقل لوقت ردک هد قحآو هراکشآ قوب ییئاحو عتامو زس هدر هلب رز هح كابو
 رج رععر وب زم بكر باسحالب یا نی ونتلاب ةر ةرعصورخ الا فو ءابلاو داصلا مضب ةرح هرصصو نی وتتلاب
 بربشم هلآ هد بب رق هبهصا هدتنزو رجاا (رعصالا) یدنلوا نایب هدنراهدام هکه نردییکی رابیکرترذمرذشو
 ر صا راج ساسال ایت لاقبهصالا نم بب رقیارعصاراج لاقت رونلوار دزو لزق هکر ونیدهبهنسن نالو لقا

 اراه رمالا لز را لات ردهنسانعم هراکشآو قجآ ی دوب هدننزو باک /راهعلا) .ةرج ق ةربغیهو ةرصصهیفو
 قالا رالح ا: هکر دزاسا ندموقرمرصصا هدننزو هفرغ( 5 رڪصلا 5 هلنبتهف (رهصلا) اراهجه۰ رھا یا

 یفلب زهرقر الج ضاباعونیعبهجقخ هکروتبد هغاز وب لوش لوق ىلع ردقج هلوا قاز وب یساب زق هکر وید ول
 لوق لع قمرازق تابنهدننزو رارمج | (رارحصالا) رولواردصم ندموق رم یانعمر صو ردینکر یسیکیاارهاظوا
 یشید لوش هدننزو روبص ( روعصلا) هلئاوا تضماواّراج ااذا تبثلاّراصا لاتی ردهنسانعم قم اغا لئاوا

 روحه نانا لات هلوارر وا همت هلیغابا لوق یلع هلو ازوب یسلب زق نعپ ترجو ضابب قشزاقهدننول هکر وئید هنکرم
 شعانق هکر دماعط عونرب صوصخ هبارعا هدننزو هنیفس (هربصصلا) اهلجرب حوفنواةرجو ضاسی ابق یا |

 (رمصصل [) نجس ا هيلع بصب میخ بیل ا نيالا ىا ةربهانمعطا لوقت را ردا لواتت بوتاق عا قا هد هزات
 توص یاره راج ا اذهل لاق ردتوصنالو دبدشدارم هکر وند هتوص هزوکرب ندنتوص کنم لا هدننزوزپ زض
 هدنب رق دیف هدننزو ربیز (ریهص) ردینالوا شمانبق كي دا محردیمسا دوس هنوکر هدننزو ءاربج (ارصصل ۱ دیدن
 لوق یلع هنب رت كنهسک تا هدننزو تارغ (راصصلا ) ردیدا كغاظز هدن لامس كال ما نطفو ردیدآ عضوفرپ

 یکیا ندب رعراصانباو ردیدآ ل جر رب ندنس هلبق سل دنعراهتو روننید هنس هدیدش ترارح یی هش اج
 تل اثلا بالا نفارصص نبالار حص ل اقر د ةنسانغم كلبا حط بو دانیق كریدوس ةددنزورع رتعصلا" رد نظب
 هغامد تلآاذا سيلا هترهص لاشرد هنسانعم كلبا هدر زا یغامد هلکلبا زت اتك شنوک هندازبو "ةهطادل
 نامقاروب زمر دزئاج یخ د یفارهصنا زدفر صنم رغ یسهلکر عضو رادرقسا كنت رق داغ ننال لر كدا عاص )

 یروسر مقل یدلدا تع رع هبناجرب یرب ره بوقح هلدصق تراغو بهش هنفرظادعا صعب ین هئا مقلولغوا
 هامل بو دیا حط ماعط بویازاغوب ینرب كتهود هر وزهر غص یدروتکه تدر هب وا تو زو هلکلبا قد اضت هب هواد
 بسالپ زایتخ | یندنلاعفناو كشر هدقدلوا فقاوهتیفبکو تدوعتسد ینهت نامل هرکصن دتقور راب دا بر
 هدعقوم یتبدلوا تاقع هدنلباقم ناسحا یدلوالثم برعلانیب رهصتنذ لا سند ناما هلک نا برش یر

 صصالا )ردطلغ ىر هنس ناقل تخا «دار و رونلوا يرض هدنفخ نالوا تشاسا ره ظع مرج و كلذ
 هلنوکس كنهبجیاضو یتفداداص ( ةرعلآ) رونلوا قالطا هثالسرا هدننزو نتسح صصااوا هد زوز هلا
 هدننزورغردرفص عج ردزاخ هد هلقف نوڪ ۶ل دلوا قل فرح رونلوارنعتابق هکر ونذهشاط نالّ یو كب

 قلابق هدننزو نسح (عصلاو)هدننزو فتک حملا ) رلناهفر ولک تارصو رولک روذطصو هلت فولک عضو
 هشر یر كنع-9رومد هدننزو لعافمسا (رخاصل)رضهصلارشکناک دا رضتصو رنمص ناک لاش ۇن

 دد ارخاص نزا لوقت زدلہعتسم قر هلوامساولو روید هنو درا ندا روهط هدقدلاشولاب گونقوظ

 ه دیکر ندنعا ونا" هپ مشم هکر دیمسا ك|اقهنوکر رول اب ندیس قله  ةرخناصلا) صعب ىلع هضعب تؤش
 رما ( رهص) ردیدآهب رقر هدزامح هدننزو هنیهج (هرتهص) زردیاربعت هیوق ةدزابد عن و ینارغاص لفرق
 لزسر هلبخف اداص ) مالا تار ) ردیدآ مضوم رب از رک هلافضف (تارتکضلا۲ ۱ رددآتابن عو رب هدننزو
 هیاروا هدنراکدلبا تع رع هننسارغردب یراترضح مالسلاو ةولصاا هيلع ثلاسز نادیمزاوسهش کردیا
 هدننزو هرعت( هرنهص) ر دبمسا یردارب كهرعاش مان ءاسنخ هکر دور نا هدننزو رف نص ) ر ابدل لوزن رشت
 هرتهس نعم هر لاق یکطارسو طارصردقاعتم هتتسداصردیفدارمو هدننزو هست طنا )ردن دیماشا
 كنناج تش واو كن رطشاب هکرونید هنل واو هنسالعا كنم دقم كش ره هلننوکس كلادویتف لدا ص(ردصآ)



۹۳. 

 زد ردصم هنسانعم هلا فكه ليف لداص (ةرابصلا] مضیناهنع بلطاذا هنمرتصلاقب ردهنسانعم قاقتلط
 كار ایص هرابص هکر د م راش ردتغل هل ثالث تاکرخ ءلداصهنسانعم هراخ روند هراشاط هراصویدنل وا رکذ هکه لن

 قتقهدننزو هزمت ردیعج كنهربص هدننزو بام یس هلکر اص یره وج هکر ید فلو زدن وجا عجب نا ءاهردیعچب
 یداهنتسا هلبعارصع * رابصلا تاوصا حصل |لیبق # وشاارعاش مانیشعاو بوندرونید هراشاطدیدشو
 هک « دننزو باک هل هیتحت یاب ردقلوا رایص نالوا باونص هدروک نف تیبو ه دن فا دطلغ
 یردصكسوقرمعارصمو ردسلکد كتیشعا روب زم تیورونید هنزاوآزاس ناناوا ریبعتلیز
 مک بحاص نککر دش مایا دیلقتهب ینافصهدطیلغآ وب فلوم هکریدحراش ردیعارصم #ابف تاجا هل ارت ناک

 هدننزو هنیفس (ةربصلا)رونیدهیهراب رپ ندشاطوند رومد هر ابصو ردشملبا تبسن هب یشعا ید و تد یکی رهوج
 الوش هلی رنک کت نابو تحف كټ هزه (تربصالا) هوا رولبراتوقیناعط هیلو هنن رزواهکر وند هپ هقفوب لوش یکربص
 ند هب واهدنرلکدنکن کلر هلکهب ماشخا بونج ندهبوایقوحابص نوجگاقمالنوا هکرونید هرهودویبکو نویق
 ةنسهیحانو هنج واكئیشرب هلو یسک ك داص (ربصل) ردلکد عوعس ید رم كن ولو را هبلوا بئاغوذیعب
 الذکر بص وب عب یا هراتضاهذخا لافیو اهشآریا اهرابصانلاس اکلاءالم لات هثمو رد رابصا عجب رونبد

 ندنسهلیقناسخ ءارعضلداض (ربصلآ )رولکر ابصا یعچچهدکبو رونی د هنس هچراز ب اعم قآ هلو ی رنک دا
 | ربص] ) هنسانعت د جب رونی دهزوبهلنبتصف (مصلا) روشدهضزا نالو اولش اط لقج هلنبتم طر ضو زص ورد یغسا نطب رب

 ةريص ذخا لا ر ونلوار بعت هلبا یرتوکن دنا هد زمناسل زود هنغی لالف سین راطو زس ولو اهل یم ءاداض ۱

 ساطیربایرباورونلوارببعت رج هکر ونید هنمرخ هغ شل روبلقو شل رغ نزوو لیکالبهنممججام یهو ماعطلا نم
 وخد هغو وص دبدش كر هلیفیفخ اضعب و هلی دیدشت كنارو یخ لداص (ةر ابصلا) رولکرابصیعجب رونید هنت
 ةننیقشف باو دنالق بوطرد بوپ اپ هنیربیربهدنرابید لراضوحو روتیدهدیدشدرپخ وبهدننزو هر (ةربصلا)
 الت آهدلبربفدنرغهربضوردیماکنهدرات دش هکر وند هنطسو كفا | شیقء اتش ةرضوروشدهنس هلوقم لس زو ااو

 ن اتصا اوکلس لاقبرونلوا قالطا هغلشاط هراق یرلکدید هح هدننزو روتت (روبصخاو) هدننزو ناک (ر ابصم)
 ترعو ةیهادلایاروص مور ام ایاوعقو لاشروتلوا قالشطاب هیهادو تفآو ةَرطا یهو رونصخاو

 و هش ییا ع ونور دص وصخ هرعش ترو رض هلن وکس كنابو هدننززو فتک, (يصلا) روناوا قالطا هی هدندش |[
 هدم رص و نونلوارسعد یاؤزآ هدعدق *نکرت ز دفراعتم هل سا وب ساتناا نیم زدند هبودا هکر دیفسآ نت هزاصع

 ۱ اون دنافصا هرمص-نب سهام نطیَمل اردن داسا هدننزو هح رق (هربض) زدیمسا خاطر فربشم هر زوارهش مانرعت
 لوقت هنشاتعف هراضحرولواردصم :ندهلعافمراصو هتسانعم دادنروندهنح افطهشرش هدننزو تاک ناضل 1

 الا او طبارو اورباصو اوربصا ؛وبشا هزوکه نبی هدراصب كلم هکر بد حراش ازاتصو ةراصماذکل ع ةتراصت

 قکسوفنرساکر هیت مج ق تةیالعا نداندا هقبق بسح نکرد هیانعمرب هج رک طب ارمو هریاصم هدتش هم رک
 رابصو نیهتناردکعدزسلوا طبتم هب ئهلا یاقل قوش ةلبازکرارساو لمح هناناتاو ءالب هلبازکب ولقو رضایا
 یزلکدید"یدنهرم هدنتزو نامر (نابصلاو) هدننزو بارق (رابصلا) رو شد هنشهءلرص شکایمعط عونو
 غرب وقۋ قلاب یسهقراو یز مرق قلا كننراق هکر دیسهنک شوق ع ونرب هدننزو هنیهج ( هرسصوبا) روتید هب هويه
 خراشلا لاف فشکتسااذا ىئلازبصتسا لاق ردهنسانسعم كليا ادم تفاشكهنسفرب (رابصتسالا)رولواهایسس

 یا صد اعفزیتصتشاف ءال ا نمراخم املا لا دع صر :ناک لاف ءا 1آ لع هشرع ناکو.یاعت هلوق تی ادتیو |
 هناضمر زهشا ربصلارهشم هالا ناخد یهو رام لا یوتسا ع قامت هلوق كاذخ اباه تر اتصف مک رنو فنکتسا
 هضرا لوش هدتنزو هنا (هر ابتصلا) حوصلا ر هش وه وز صن ار هش مص ثیدطاهنفوت را! لاق ںونلواقالطا
 هر ًابصضرا لاق هیلوار رنصم ئاچ ثواالصا هدنآ بولوا ظیلخو ر یب ینازیظو :كننکو ب یک راب هکروتلواقالطا
 دیلصا نت هدننزوروبنز (روبصلا) ردیذآ قاعوصزا هدنرهش ورم هدننزو رجاه (رباص) ةسأش هفرم شم ةظ,لغ یا

 ردیعسا لخت یدب هدهفوکهینوکس کت هلمیاحو یتف لداص (ءارحهعل ا) یاعت ها ءاشنارولک هدنلصف نون هلغلوا
 | هواه دیکر واتش هدینراف هیلو ای را تزابنهنآالضاوزود یکی سهل لا هکر وتشپد هعساویاضفلوش لوق ىلع ۱ لو م طنم هر تاظلغو تملا یغارتظو ویلا یرب كنسوتو هلکنأو ابالصاهکروتند هتصراراومهو زود لوشو

 | ةعساو نانهصروئند ةعساو ءارح سب نوجا ثبت فرج موزز ردفرصنم رغ ىس هلک ءار دع و شاو رونلوارببعت |
 , كنار ر د یژاهطو هلند كازو دلداص ردیرافض نیجج رولوا شایا.دراوت نشت ارز ندلکد محک مد

 رنک
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 هلتٍفدق لاقب ردندنز هروتهیلهاج هکر دن راعندکسلبا كاله هلقم روا ب وتار هنسن كلهم ىس ەل وقم« قو اوساط
 اولتفازمالسلاهیلع لاقفررخآ هلنق و الجر كسمالجرف ثیدط !هنمو .حراسشنا لقهیلعهربص لاقبو اربص
 ىلع هن لجر اسجحول تاذکو هب هلعذکت وب بح تولل هسلجینلا وسبحا نعي اصلا اوربصاو لتاقلا
 ک احهکدلیانیم یدآ ندیابترتنیم هکر ونلوا قالطا هنیغ ل وشربصلا نیم و یسفن تربصلاق هدیرپ "یس
 رج مک اج هدننعضكلنا نیم هلکلکمزال هنیحاص هلتهج ےکح لوقللعهیلبا لاسماوسبح بویم رویلاص

 ربصنیم همدآ رب ربص و زملواقالطا ربصاانیماک آ هسلیا نیمد وخ دوخ مدآرب سپ یکص اصق نیم هیلبا روزو |
 تب ەر دمدار هکر دیلباسقمع نج ربصو هتم اذار صلانيع لج راتربص لامه رد ةا كلكم زال

 لاقب ردنرابع ندقحلاقهلبا لم ګو نوکسق ره وا بق رم هنلاوز بویلنا بار طضاودایرفو شالنهدننودح هیلبو
 اریصهبربصلاقب رد هنس انعم قل وا لیفک هدننزو هرافس هرابصوربصو ریبصو ریاص و هف ع رج ضیقنلجر اربصا
 البفکی یطعا ىا رمالا هغیص ىلع یتربصالوقت ردهنسانعمكمربو لیفکو هبلفک اذا لّوالابابلا نم ةرابص و

 لاق لنقلل روبصم یاةروبصلجر لاسش رونبد همدآ لوتقم هلتهج ریص نانا وا رک ذ هلیخت ءلداسص (ةروبصلا)
 هک رونلوا قالطا هنیعلوش ) هرویصلا) تولا ىلع ةسوبحلا سةنلا یهو ةروبصلا نع ىهن)زثيدخلا هنموح راشلا

 یغیدنلوا رکد دارمرولوا س وب ردق هچندیا ادا نیم ل وا هک هلوا شۀلوا سبح هنیرزوا كلآم دآ ندیابت رتنیع
 هدننمطهروب زمني نکل ردروبصمیحاص لای ل وا هج رکه کرد حراش رد نیم نالوا هلبقب رطربص هرزوا
 بذاک روبصم نیم لع فلح نم تیدطان یه قو لاق رد شم وا فو صوم هیاربصازا هلغملو| سبح
 اھل لبقو مکطا دهج نم اهحاصل مزال تناکو الع سبح وا چب ملایا رص نیع ی لع فلح نمرخآیفو ٹیدحلا
 تنیضاو ربصلا,تفصوف سيح یا اهلجا نمريص اف هال ر وص" اوه ةقيقحلا ف امحاص ناکناو ةر وبصم
 رونیدهمدآ نالوا لمعتمو نک اش بویلیادایرفو عزرج هیمنداحو تببصم (روبصا او )(بصلاو)(باسصا) ازا هيلا
 روما عجرمالتعاجو م وقر والیفکیاهلا ربص راصلاش ردهنسانعم لینکر بص و ردندلاجرآیماساراصو
 هغاسط ربصورمه روما ف مهم دقمیا یه رتبصوه لاقب رونلوا قالطاهش اوشییو سیر نالوا یطاصم و
 هرزوا باح هقد وبل وق لع رود هنس هراپ باه ضایب ریصو هدنن زو ءامرکر ولک ءاربصیججرونلوا قالطا
 باح نالواهرزوا تنوکس ب ویعروب د وخان هبا قبص شم اقهرزوا یر یر د وخاب هاف یټکو قيص نالوا

 لکا هکر ونیدهکعا هقفوب ل وش رببصو هلن ږولکر بصیعجج ر ونید هبا نالوا ضاسیاقلطم دوخاب هنس راپ |
 هترزوا هکر وندهبهةفوبل وشل وق ىلع یکه قفوب ی رلکدتب طب هنتلآ بابک ر اردیاط ب هنتلآ ك ما عط ج هوا
 یاعط هلال وا قبطو نەك راب رع رل رر و هنلا دوخابهن کو ا كسکره تو رانوقماعط یجس] هدران وکود
 ندنلضف هکلبب وبا لی" یماقتناهدنراقح د ابع:اصع روبصو رار ذا عضو هرزوا كمنا یتسهاوفم تااصوصخ
 لاق یلامت هللا نا  ثیدطاهنمو_ردش رشمسا كنالعاو لحا تاذ ندنافیقوت ورخ اند وخا هما عمليا وقع

 ۱ ردیعسا یس رف كن هلبج ن عفان ر وبصو رخ ی یا وقعت لب اب ةاصعلا لجاسعیال یذلا ےل ائإ زوبصل )انا | |[
 هل رک هد دشم داصو ك هزه( رابصتالاو) هدننزو لاعتقال مالا ف (رابطصالاو) «هدنزو لیفت اهلا
 ییصا كنربطصا ربصییعع رص اوربطصاو هیلعریصتلاقب ردنعضتم لكن نکس رد هنسانعمكلارتصهدرران و
 ردلیعتسم هنسانعم ملا صاصق رابطصاو یدنلوا ماغداو بلق هداصیاتطیدیارطصا یلصا تاربص افریتصا
 ریصا لاقت رد هنسانعم كبار ما هلا مصهمدارب هلم سک م رمه (رابصالا) ةنمصتقا اذا هنمرطصا لاق
 ریصا لاقب رد هنسانعم كم ر دتا لح و ربص هلا رک دن یبقاع یالجنادوخای هلتیلسف همدارؤرپصلاپهرمااذاانالف
 هبدیهادوتفاروةرصلا لک | اذا لج رلاربصا لاق ردهنسانعمكلنا لک |هربصینآ ی رک ذو ارتنص هل عج اذان الف

 قمروتوا ب وقچ دنس هبن كغا طیب هرزوا ربصو روبط ماین عقواذا لج ر لاریصا لقب رد هتننا نعم قوا ناچود
 لاقي ر ددنسانعم قل*؛بوراص ین زغآ للنهشبشو رک ذبس اکربیصلا ىلع دعقاذا لجرارنصا لا قند هنسانع»
 لاقي رددنسانعم كیشک| كيبب رقهفلبجآ ی مط كدوسو رابصلابةرورابقل ایا لج و اسأر دشاذا لج_اربصا
 یادت هلوقذنمو .. ردلهعتسم هنسانع»كمر دا كلرملدو ترج هرزوا هنسنروةزار ما یلا هتضوج تبغا اذا نیللارهصا
 دد زاحانهموب کرد حراشا بهلها لم! ےہلعاام وا راسنلالها لاا یعمهآرخاام یارانلایلع مه رضا اخ
 ییهننیریو ریضن اب هرما اذا ەرىص لاقى ردهنسانعمكلبا زما هليا لمح و ريض همدا ر یخدو هدننزو لیعفت (رصتلا)
 نما لمحتورصندمدآرب و ةرنصهلعجاذا ماعط)ا رص لاق رد هنس داعم كيا نمرخز سینراط و زیسون وا
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 زدیم هل رهشا لصالا ق ردقج هلوا یراقازبب قآق آ دارم هکرونیدهنضابپ ك هفوکش یرلکدید نیز نعیكسجرت
 ةیهش هأراونانالاقب رولوا فصو هناوبح یشید راسو هنوناخ عساو یموروقو ولنآ یس هدوک هدننزو هنیفسن (عریهشلا)|

 ندیفدارموهدننزوهرا دهش (هراذهشلا/

 بجا هدننزو لاعفّر اهشلاو هدننزو هلعافم (هرهاشلا) هیبنیاروبشمو ریهش لخیر لاقب رونلواقالطا هعدآرادمان
 هز هاشم هرهاش لاق زدفعوط هلقللب ههناسمو هلکلنوکهموایمهک هتنردهنسانعم ققوط هلغلبآ نس هلوقمراکتم دخو
 نهشهیلعاوتا اذاموقلار شا لاقب ردهنسانعم كم یآرب هلی رسک ك نرمه /راهشالا)رهشللهرج اتسااذا اراهشو
 هاتف تاءزمه (یهاشالا)اهدالو رهشق تلخ داذا ة ألا ترشا لاق ردهنسانعم كمرک هبآ نج ەروغوط نوت اخو

 زیکر اهلا لیک كاب یسنج هروکه ناب كالا رونیدهرکز اب هن وکر لپ رسک نبش( ةر هشلا) ةعساوضب رعیا
 ردیقعا كنبردب هلې بقر ن د مشخ کر دیه س رفع نی هدننزونالس (نارهش) ردقح هلو ارکراب قارصخنالواهدنشی
 فورم وب رب ندنماب |یظعا ناک ون باه (ةروهشلا)زدیعسا یسرفكنهسکمانلدطاباسهشنب ةبلع روهشم
 زادیعنا تكنغارسق كن هعیز ی لهلهم هدشنزو همظعم (ةرهشلا) ردشلوا هیظع هعقو رب هدنآ هکر دیمسا
 نادیم هلکنا ی دیاراو یس هرهشفرب ر دیبقل كنب راترضح سوا ن لاس هاج کوبا ندمارکب اتا( ةر ہن شمل اوذ]
 هات هدنایحا ملاع ییادعا نلکهنکوا هلغلو ار داپ هدنناذوبوب وروب ییلاصیلاص نیفصلا نیب هدکد لبا جورخ هبرح
 ناطلس هدنس هورغ دحادکر دروطشم هدرس بتک ریز وذفهیعساءاه ردغیسدارم ندءرهشمارهاظ یدیارایا او
 یروب نف فیس ی دلوا بوزو هیصو اه ادا نقخو اطعافسرب هب هناجدوبا یراترمضح ای اصلا لضفا هیلع ء ابن
 للاعت هل اهضغیب ذیل اهنآهدکدروک ی مارخور اتفریراترمضح مرکل وسر هلکلبا جورخ هنا دیم كرهدیاراتفروذیخا
 وخيال ناب هر لاو تم رکع لادقالا فو راع نيا ق هدنسهعفص لاموق رد تفیسو راب دروس نطاول هذهیالا
 هکر دهنسانعم قهزامآ یرخابهدنسهقرا ك هود هدننزوهجرحدهلباهدحوم یاب ةزنهاسلا یدیاموسررمیبی# ردقلا نم
 ریهشلاقیدهتسانعم قمار ضاح هک کیو باهشااذا ر علا یدریهش لاقیردقمراخ آیرپ هرکصن هقدلاغاص دارم

 ریلهشوملتفص لاج رر دص وصخ ناو نن هد امنو لوق ىلع دوف ةیقناهفو ةنسع یا ةرنجشو روب پشو همش هَأماو رمهش
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 | هجر فس رپ شلاۋهدننزو نوب ربح (روبهشلاو) هاه (رمشلاو]هدننزو رفع ریهشلا)ءاکبلل شهجااذا!ذکلل حر
 لخر لاشنوسلو!تروعلرکورا «لرکرون,دهعدآ شلاف توق هی هدندوحو نونهنکآتولو اهدروگنانو رمهدننزو

 نالوا کلم هریح ربهش ن ماصعردندیناساربهشو سرلا ضع یارب هش لجر لابقب ونبد هب یشکولشاب یر
 یربایشابردلوعفم مسا فرصتم ندربهش نانلوا ارکذ هدننزو حرحدم (رنهشلا)دیعسا نا رد لر تنم نینابعن

 رذقهشاب قلا ق وح نالو هدنشاب حوا هدننزو جارخد (ادهشلا)ردقوبیدرفمروئد هنبراشولاترق هلننوکس

 نیاماکرح ار ادنهشمالغلو ب رال ارد هش لاقب ردصوضخ هدوقرم تقو هکر دفنسانعم كلبا تکرخویشم

 ةراده تل ) فر مظع یارذ هش نالف لاقیر ونیدهمدآ ناشبلاع یبح اصافرو تم ناما سو تو راو هلباه
 روید هضخن ندیادافاو هد زوش پان نابم هاقافنو هکولاقم لقنسانل|نیبو ناب زدیو شخاف هلبیسک ك نبش

 | یا صور ور اب مقام لای نر نوش یااس زنا |
 ]| كن قوز ریهش) وند هیسنکنالواژو هلتدشو فنعو یدنلوارکذ

 مانروز هکر دۀ دلت هایش ناد نه دلا لیلا هنوا نی فاقد ندی هت دمك هسکمان كلا تعضلا نب رو ز هلبتف كنار

 "رولوا فلت قالطا هلببسح میاقو فالتخارد ماع ظةل ییعفرص نسب فلعالباهتسح اذا ةبا دلا تربص لوقت

 اک ایا زولوا هدنعاوقوف هضم هثداح رب رک اور وتید نح هنلءافمو تعاصعم اک اهسیارولواهدهنراحشرکاو

 بوت وط را ةسک عاید آرب لیلا لع ن اسننالا وضو یھت ردشملوا قالظا رص هنس هلجج رات یب هدم رک
BE iliاط  = 

 | كنج نخ كنبش رب اه هحوطفم هرکی اسرار هشملجر لقب ونیدهبسسک نالوا یمبقر هوا

 || سلفا زولکر شا ین ردیغدق منا كنزوکت بسهدننزو باک( نابش) ردشل وا فاضمهنجس هلغلوا یس درک انلربما
 | عضومزب نو رقم هل هرز وصل ملا دالا( لب تصف هلرسمکلنیشرولکرتشو هلنېتم رولکرتشو هدننزو
 ]| افت ردهنسانحذقموقیآآندهتتبنرب ییهسکربهدننزو ربج /ربضل  )ردیهسا عض ومره د هتبدمهدننزو بار چرا وص )دیدآ
 ]| ردعوضومهتس انعم قضا ین هلاسماربصروکهنناهدزناصب كفل وم دنع هد اذا ننافلا بابلا نماربض هنعانالفریص

 || نود عرج هنلبا مہ روناو|قالطار ص ناه اکا هسردنا سفت سبح ن دبا لطضآو عرج هداتعوقو تبیصمرترک

 ]| تآرق ۇتپد لات هنلب اقم و نامکاک هنيا رولوهدنامالک اما لک او روتبد تیر ج هنلبانقفو ردضلا بجز

۳ 



 ]| هنس هعطقناتسب و هالرتردق ههلکه ی دآ نوا ندعدآ ق رقو رونلواربت مود هدیکر هکر ونید پب رج هی هعررم لمس
 هلی رسکك نبش ںابشلا) ارد دبوخ هب ینانو یرکه لو اهدیسراف رونلوارببعت كلوا هدننیبرایجنک| روند هراشمو هرد
 دی ردرشیدرفم هړوکه ناي كحراشناسح نام “یا رایشلبخ لاقپ رولو !بفصو هرانآ تبهبوخو زومس
 زّوشلاقب رد هنسانعم كم با شروتسوک«دنرازبتآیب هب اد قاناصیتدوب هدننزو لیعفت (ریوشنلا) هدننزو
 تروع رد هنس انعم كلسبا دار نج هلوارا سمرشو لحو كج هدناایخورام همدآر و اهراش ینعع هب ادلا
 هدیهیلاروش لاش رد هنس انعم تراشاو هنمییفسب العف هبلعف اذا هبروشلاش ب یک كلي تنکی رب

 هدناویح كکراوب و هلواردبا كاردا ینغیدلوا بولوا هک كناوبح هکر وتلوا ق الطا همدآ ل وش (مشنسلآ هام اذا
 اهمغنملث اشایید راضاذا رشنسم لو لجر لاش ردلعاف مساند هراشنسانانلوارکد ریلب* سید

 تلا عاشیا زاوشلا نع لاخی زم لوقت رونلواق الطا هنت المو بابساوا هلی الث تاکرح كنبش (ںاوشلا)
 ۱ هلب نی رس فیطحاو مرن هدننزو باس راوشو ردیرپ تروع هکرونلواقال قالطا هن ردو هراخو هنن رک ذ كناسناو

 هکر دعواطم ندروکذ ذمر وشل نالوا هنسانعم لیعخحهدن زو لعفت 0 )وشللا) هاخریاراوشم رلاس رولوافصو
 هلم واوو یضقكيم, هروشلاو۱ هدننزویوط (یروشلا) راوشلف هب روش لا رد هنس انعم قلوا هدنمرتش

 ردلکد هرووشمیلیصا نعد ردلکد هلوعهمرد هلعءمیتزو كنهروشمو ریراپما ندمروک ذم تراش نالوا هنس انن رها

 هی نوت ود یی رو رد لی اواوو ځلو یر نر او تف یاس سچ هروشم هرو هنا كح ابضم
 رولوا جوا هروکه کو ب هکر هک رد هدننزو هنوعمو یع لو اوو یت لو اوو لیمهروکهنلقن كښنامركو رد هدننزو هروعم

 ر دنا بن یراکدید روبصآ هلفب رحت هکردیعسارفصع هدننژوناروح (ناروشلآ) ردفلافخم هرانوبلوق كفل ۆس
 هراقزا ناروش ةرحو رول بکر با یزوص روم رفاوقق هدنآردیدآ كم طرب هدنبرق هتیدم قیفع ناروشو
 لاعب روند هن هنسل شعانوب هل اروصآ ییفیهلبا ناروش هدننزو طظعف :ظعف نّوشما )ردیاب ندیراقلشاط

 كمدآربهدننزو دیس ریش )دما یر تا بنر هدننزو یرکس (یروشلا) ناروشلاب غوبصم یارّوشم بو
 كلرواشم یا ل رعتش الف لاسقب ندیتروشممه لرخآ ابهدحارونبد هیسک نالوا ی نکس روش اشاد
 هډیس (ةرمشلا) ا ءارسعش رولکءازوش یج نوع عید لوا یراکتروشم كنهاشدابرونلوا قالتطا ہری زوو

 رد هنا تا دخون وم قبلان روشند هش هثش یخاصلاسجو نسحردتفصند هراشو هروش ناسنلوارک هدنن زو

 رونلوا قالا شرب ما هش می هی هز هانستس هلی کړم (ةريسشللا) ءاتتس ءاتتسجیا هربمش مدیصق لایق

 ناد مه هل یسک وا (رواشونم) ندیدآ هی رقرب هدنساضقار اخه ر مک نیش :ناوزش, ی. نوحه دنلوا تراش هلکننآ

 روید هما تمازآ لنز ر دلوع غم مما ند هز اغومزوشنانلوار ەدى لوفه(نوشملا )رد نطر ن دنس هل بق

 یبمنتفاصش یر ةا فتر شیرونید هنالسرا هدیسراف هلى هلام اڭ نش (سشلا). نترهیادوشم یشلاقب

 نهاظو حضاوسانلا نیب هاتهج تعاتشو حخق هنسنرب هلوکس كناهو یمط كبش | هرهشلا) شلاش واقل هک آ

 مملو هنمو رولوازاحب ی لا تجتسا هدنتهج نسحو ربخ هروک نایب كخاشردقین هلوا نلپاویمسک رونید هغلوا
 هعنشقمرهظااذاثل الا باللا نمارهش هرهت لاس ردهنیسانعم تكموب لنز «تیشرددنزو پف (رهشلا) دف هرغشلا

 ماءئارې لجر لاقبردلوعفع ینغم رونوا قالطا هدنون ادو رع لهازهشو میت هدزاصب فلومنکآ
 || بم هنترهشرونلو قالطاهآ یکی و ردشعلوا ممت ندبمآیانعهرونلوا قال طا دشت نالواهدنلکشیسیتتسک ق نرو
 عبولوانایعو او ماضعلوق له منشا نعرا لیس ةقالع مز روناواقالط آو لال هلا یارهشلاعلط لا
 نوح ةن دلوا روهشم هلبارق رونلؤا قالطا هفورعم ددح ندنات او دونو! قالاطابقدلوا برو هقلوا لماکردپ

pps۱ مندمات :! ییا حقا یلزانم کیس رکی رک کت ندفج هوا یژوزحر تارهنتسفو  

 كاذکرهشو رولکروهشو رهشا.ییجج رونلوارببعت یآرپ خد هدیکرترولوا نوکروقط یجرکماکو زوتواهاکردتزابع
 هعفرف ءاضتنااذا ثلاملا بابلان مارش هفسسرهش لاقبهنسانعم كلا فیس لس بؤر خم مق مرزوا سانرولوا ردصم

 كنردنلنرهش دون هدننزۋ لیعمت (هشنلا ) رد باور اتلورمو ثدح بشوخ ن رهشردندیمانیآ رتو سانا ی یع ||
 ییعع هقیست ره لاعب ردهنساتعم یقمرص ف هرزوا .سانو هرهشس ییعاراهشتاذکبزهرهش لالته ورد هن فنانعم

 لاعتزولوامزالو ی لیلی كلش هاتف لواو امر دلت مشى هتسفرپ هدننزولاعتفا راه الا )هر مش

 روک ذمهددنسلا هل ار اترکدو فو وعم یتتمو ردق ساب نیب(دوهشلاو) هدئنزو ریما (ونهشلا) یهتشافهرهتشا
 یجحاص ناشو یریمو روک ذملا ناکلبا فورعل | یاروهشمو رش لجن لاتلرونلوا قالطاهمدآ نالوا فوّصومو



٩ 
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 نب اد هنو ماوقراوشو ووتسو رکن بسا چ دلمعتس هنب را عم تئیهو لا لیکو نح وشو ر وشل لسع یا |
  ۱یزمشع ذوخاب تغزو دو لمزدب :رکسن بو دیآ نیک نيد نوعا تازا یس هیامو ضرع ب یرشم هدرازادوخاپ ملست |

 هک وگو هنلس امئعع لفرو بو ریوج اکو رابادوخایماقوب بو هند هلکانو غروب بوتب یدنکا ا ||
 [| ىذه د مص هبراج اقلیت اتصور دبا جارا کسا س هیام كنه اد هلا لع لوا یکردیا جازبخفسا لاب ندناوف |

 | انهالبوا ان شم لع ضرعلادنع اهک روا ادنهضازاذا اراوشو اروش ةبنادلاراش لاش ر ولا لاتسا.
 دناردنیا یدیایشآوبد یمسا کو وش نب وش نب رو ن روشردندیماساروشو الا اذکو (پیلقوااه دنع امرظنی |
 زات وب ردنیبم هوزوا قلوای" چ كنس لاکیم نیدج ن هللادښع نالوایودم هلی مات هروصقم سدا مان ۱

 [| نیععاتشعقو رب کعد نبا اصن ةديسرافیشآولدو ر دندنلسن مارهب نیدرجدزب رانوب و يدياسراف ولم یو | ۱
  ۱زانا لاتجد :ردقدا مع جد هداتسعم اهلنا اوشو روش نالوا رک. لینی کا كنم (ةراشالا) ږد دنیعن اترو |

 || تزاشاو اولا ذادارشالا تب ردهنشانعس كروت وک ل یهچو نیت همدآر ی هلسنر و ناشیخع نا لاراشاو
 رولو هنسا-تعمرما هسنل هلص هلبا یلعو هبجاسح و هنیعپ و هدنیهیلاراشا لاسقب ,رولوا ها شاقو هلبازوکو لیا لا
 ; تود هرو اشم هلا مادا زم مار نوعا صوضخرب اقم هکلب بویلوارماتالوا اب رطرکح دا سندرم + دارو

 # دارا ویا ز دکل دانچ نو کمپ رزتسا دوش هلن شنا مذآ لوا هادک د ید ی ج یل شا هج و ییهیلشیا آسم
 جا رسا ناتنلوارکدزاتوب و هرما اذآ اذکر هیلو اشا لات ن د ینو هم  OPERاک اڑ کن ھا

 یا ادار کد هجا تمم یم لاک ناد او ردیا جارما یار لزمارومأم دواب ددیادوماملسف حارسا
 || لاش ردن رالبازان عفر نوار اسناد ایقفارطارلنلواراجو د هنس هلوقع نوش کاذک«دننقو مضکر اب روپ نالوا

 لوقت رد هنساسشعم كلتا میراب ةمدآ ناضصلا هراشاو اهعف راذآلصالا یلجاهروشالاس و وانلاپو راسلاراشا ح

 )نسل اراشنسا لاق رد هنسابنعم قعاصلابا جذو هدننزو هراتهسا (هرانسالاز هنح - یبعییعایازاسعین رسا

 ندکلیا بارخ | تسقلخ تشزغو هراش هکر ەس انعم كل زوکیس هرظنمو ما دنا بوزوعسیمسقراوطوهر آش نع

 للیامایعشسا ما او نوا مسهفردیلکدردیم هبکه قان هودرو روی و تئسحو تنساذا لپالاتراشنسا لاش ردنرابع

 کیک هم اجرخافو بوخ منآریو اما یه مثال ارظنفاهف رک رک ذا:ةقا لا عمل ارانشما لاپب ردا عتمة بوم

 هنساضع»قلوا نابع بوف هرهاظیرادرکو راکكمدآرب ؛وانسجاسابل سیلاذا نالفزاشتساللاقب رد هنس انعم

 واشنسا لامپ ودهنساتزعم كلنا تلطتروشم نوا صوصخ زند مدار ونیبناذهرهاراشنسا لاش ررلبعتسم
 یععلسحا هراتشالاقیرد هنش اعم ق عاص لابد وت هدنن :زو لاصعتفا ناننشالا) ةروشمل اونم بلظازااالف |
 یلانبوسک ی خوک ن دناغوق هدننزو بار ؛زاوشلار اهنسا تنعم هیلخرونبد هنناوقی ءراهلبعتف تم (راشلا) هواشبلا) هزاش |

 نالفلاسف هنسانعهرخرونلوا قاللسطافتفص كج هرب وربخ كمدآرو ر ولو وال شیک هکروشد هناا ناص ۳

 تفخا لابعب و رطل یازاوشت فالغل بل لا بقي ردل صج ههنا نجم رظنمو مرهچوزوضایا اولا نسج |
 كنس هلوقمىکو نوبقو هود هکدووآنممیسرفراوهشاراوشمو اهتیه تنسجو تنعساذا اهراوشم بنا دلا |]

 أ نوجا عی و وتو مسن یار نوح هتسهبقب د فل عی راک نیچ بورقج قلهرآ یل هږا بویلب نا هد هدهم

 زاشمل تشکر اوش ماه افبط او انالین اهو انونلوا رعت یزازاب تاک ونبد هزاکم قج هنلوا ضرع"تاود ۱
 هلص ك نبش زوشلا) رونید هنشوربکكنباب جالحر اونو رونلوا برمض هدنضزعمزینجندمالکرا انک ارون لثم ۱ ۱
 یتدوبهلیرسکيم (ةراوشملا نوتند هب هقان لواط و زوم و روند هن وک لاتو ند هپ راشم رظنمو رب دوب |

 هلوا شلغاض اهل قاغا كمدآرب کںونید هلا لوش هلص کو۶ وی رنک تزوج لاد (رابنی-یذام) تونید هتتوک لا |
 لاک-نابشلاوا زکذاک(روشیاو ةراشلاو) مدت زور (ةروسلا) )ږد ومف م مبان ەر اشاراتیمو روند, هاب یذام 1

 نتج یا اوشو رایشو روشو ةراشو ةرونیوذنالف لاتب روند هلا جو نسح هدننزو باس (ںاوشلاو) هدشزو ||
 نی رونلواق ال طا هکلزوعسو رونلوایق الطا هیهوسکو سابلو رپلبهتسدنس انعم تفایقو تلیهو لاو |

 | یراشمرمشو تاج نونید هغلوا لحح هروشو رونلواق التطا دما | هشیاراو تر یکیدلنای :نكمدارو هساتعم

 | هلیعف كم هاشم ا) روند هنج وكل ابى دۇب هدنن و هلو (ةروشملا]) ایا ءزوشلاهذخالابق هنساضعم |
 «تنسحو تشجماذا اهتراشنو اهراوشم ةن :ادلاتزخآ لابس هنمو دلع تسمو انعم ظامو ب ټزوص دوب

 نا هراشم ل هر: هرد فلومارولک باشم هيببنلس هرښکو دواشدییج روند دال غۇدڕ هکرد منشابنچم درد هراشمو|

 ا .یضرع عارد فاو ابن نیو یییدلوامهفنم ند هربانپ تاهمارهشللا فی روت لبا بد هزابمو |

 ۰ سس

 ي



۳ 
 سوسیس سم ےس ج

 كلبه اضا فتو قیبضت دننه دام هپ هکر هد شزو هجر خد (هرتسعتلا | روم هشیورزوپ نالوا هلستعرس

 لائضفب روتید هشپانالواروهشغ هلتعاضفو تعانشو رونید هب هصبقنو اعو بيع نالوا يود كب هلي نبش
 لوف لغ كلج دكر هدننزولیعفت یتشلل ) ةعنشلاب روهشلا رحالااذکو ناتعلاو بیعلا جاوهو دان ثلاب تإ
 هات ٹیکس (ریشلا ههکفوا هرععسوا هیاعاذا هیلع رش لاسفب ند ونشا كلبا یاوپیرو رپ شن لب هضیعنرپ
 هسک نالو اردک ويعو رمو نالا ئسیا هرنشورشلجنر لاین رونید همدا حازم دیویوخ دب هلباه (فرینشیل و
 ابا دمو مماض لینوکس کاونو یف ك نبش (ةزشلا) ردیدآ ن طب رندن ی هدننزو تیکس (رینشونب)رونید
 یپکرونس زون. د هبیدکهدننزو یراتبح (یرانش ) طاضلا لب! ةبښم یهو هرشلایشم لاب رونید هنشپ ورروپ

 (رابنش )ذی راس ة قو هدم هبخانیمنهبو هب رب هدنس هیحانهیذونه» هدنس هکاوا سنعمهدننزو یزجج (یربش)
 (ةزعنشلا) ۍدنلوارک د هدنس ؛داهربخ (رمنشرایخ )ردیعما هی ق کیا هدنس هبقرش ءارصم هل نوکس كنونو یتجف كنپش

 رونبد هنبراقلارا اغ هر کناو رولکوانش یعچج هنساننعم عیصاو شید هغمرپ ردنیعض ليف كزانو یم تاتو كن
 یدیشلوا بقلم هلکنا هلسخلوا یخ هراز یدیاهعینط ی ساک دیبقل كمر, نادنعب لولم هلی ك نبش (یتانشلاوذ)
 نادر اهدودربج نالوا صوصخهتیکو لم نا شاخ هلکلیا تشن بلغتلا قد رط لع بویلوا ندکولم انا دنا وب زم
 ربتعمنزناق نالو اراکر د هدنران هک ات یدیاردیاراسقتحا هلباهطاولو رابضحبا هلبار همق تسد یراناوجندیآ ارذا
 ناوحرب ماساونوذ ندرج نادناخ هنب نوکر هروکه ناپ للحراش راهیلواراورس هتیکولم دنښم هس اضثقم
 هنب راکیبتراکو لود ههاکنواخو راضحا هنفرظ نوا هطاولهداسحلا لغ هدک د لی ع امسا یتخیذلوا ادیت
 فقاو هتیفیکس انهدکه لبا جورخ هرشطو عطق یت تسوزک د هلروفسمهلکلتسد رنروب نم ناوجهدنماکنهترشابم ||

 | ضالسجا هننطلس تخت ءلرهدی شاباشو یدا تا سهظاوید دل دنیا ص بل ن دمو شرم هب ير ابی رکا لغو
 كنبش (راسهسلا ) هقماذا هپ ول زنش لاقت رد هسا عمقا هراب بوتر فا ولا هدنننوهجرحد (هرشلا) راق لپا
 كذا هدیکرت رار د خد ما الجرو ءاریجو مالک و ناتا یخ هدب لع هکر دلی لهه یراق راک تتش هلبار اینکر
 قف ر کوکو ی وتن کت نکی قاس قصالم هنیمزق اب زدند هودا هکر دټج هلو اتابتیرلکدداوخ اوهو ىل ورام |

  ةریدسلاو) (ةرادنشلا) زب هدزاربنالوابیط كب یار طر د| نیکنیلاهدکد لروسلا رولوا یرمرقیکن قو هدنټطلغ
 یا( هوس شحافوارویغ یا ةر ذنشو ةراذنشلجو لاق نونید همدآ شح اف لوق ییعروبع هک رانش

 هدننزو رفعح ( رّزمش) نشخو ظلغاذا لجر ارش لاغب رد هنسانعم یلوا ظلغو تشرد هدو هجرخد هلباوچم |
 قلوا نوغور هساربهدننزو هرّزهبش (ةرصنشلا)ردکر کی لوا صضمزریشهدنون ردیجسا عضومرتو ردیدا لچنړر
 ادیدشیراصاذا* وا مصنشلاسقب رد هنساسنعم ینلوادیدشوقافو ظلغاذا یشلارضنش لالي رد ون اهو

 نصحوصتشو ةد شنی ا مصنشو هرصنشق چھ لاف و رد هنب لا عم ت شو تطلع ی دوب (ربصتشلا)

 مهخشاذا ےب رظنش لاب رد هنسانعم مانشدو بس كکوس هلبا هجم یاظ (ةرظنشلا) رد هسا بنة مدال يؤ لقعایو
 یاةربظنشورظنشلجر لاسفب روئید هیسکنابزدنو جازم دو یوخ دب هل یسک راسن شم (رظنشلاو)نیظنینلا)
 بوناراوپ هپ یغاشآ بوب الس تج ندابق نیا نالوا یک كغاضط هکرونب د هنس هر ایقلوشو ش اش قرن یس
 بواب را ندلبج نکر ی دوب هلی ك نبش (ةروظنشلا) روند هنجوایرویس لغاسط هلزاه هربظنشو هلوا نشود
 هدننزو ربظنش هر همج»نیخ (ریغنشلا )رد نط» رب ندب رع هار سک ك نش /(یظنشوئب) نود “هنس ةچرابایق نشود
 (هرغتلا) دراما ندا هب مسکن (عرغتشلاو)هتنزو هحرحد (هرغنشلاز نود منکر ازالدو ناب زد وخد
 | هرشتشو رونند هنسع روب هلشتجو ظاشنو ت د حس ننجمق هقان هاب سک نیش (ةراهتشلاو) هینزو هريش هلیاف
 یدعا# هل ذلوا هلزکو ب تبان رد تقل عا تشر ندنس هلیبقدزا هدننزو یت تف (یرعنیلا .دونید هیسکیوخدب
 ردیبخناصبرعلاةیمال# دیصق رذكلامن ورمع یبسا هروکه نا حر اش ر دشا والفم یز نک ۴ یزفسل نم
 هدننزو لجرفس (رعهنشلا) فیفخ یارافتشوه لاش وند همدآفیفختو تب هی و ابلنق (ناقتشلا)

 س

 ۱ سس

 میم

 | هدنرش د عاش مانتلصا |ییانهبما هح رکه دنن زو نو رب (نوقننشاا) وید هی یراق چوق كي هلباه ( هربهتشلاو)

 هدننزو هباکو باک (ةزایلاو(ںایشلاو)هدننزو رود (روشلا) ردنماتلیا ضر ةت هلك ن راض :نکلبواوا مقاو
 ۱ ۳ ارایشو اروشروشب لنعلاراش لاب رد هتسا تعم قعاصلابندناغوق لبق رام (ةراشم اون اشلاو
 | :هروشزک ام لان ردردصل رهن زوناوا ق ال طا ةلامشاغاضر وشو قولا نم هجتارتکسا ادا مراشعو اراشمو

ans 

 أ



 دلا "تسفخ اذا یمالایفرعم ب لامن )7 TINY ةعف راذاتوثلا

EYلففنرهتللاو) هدشزو لامقنا(ناعتتالا) اهلسرااذااهریغ و تنیفسلارعب لات ند هتسانعف  

 هتساضم ید: ئاخ ة شنا زوو شق عم رعشلو لجرلا یفتنا لانقتاردفدارم هدل وا یاب شعم هلبا ر یشن هدنب

 (.ئراو) هدننزوتیکس, رتعقلاو لب لب ضنک نبش (یعلا) یهتاذا رمالل یجشت لاقت هندنمزال یانعح هکر ایت

 هدننزو یبق (یرعشلاو) هلتبتعض (ئرعشلاو) ا هلندن رسک (ئرعشلاو) هلیس هدش یو یخ نو کنش
 قالطاهمدا ذکر اکو نادزاکق وبنم یس رجم اضم روما عاتطوهز هرهد تآتلعت هدننزو ت دع یشملاو)

 هدننزورلف (نمشلا) برجر ومالا ق ضاع یازمٹمو یرعشو یرفشو 0 ۍرشوریش ورش لجر لابقن زونلوا
 هدنزو تفتك مر )دندشیا ام لا ر نوت رلندلاهدنآ هک کا وک ونلوا قالطا هشیآنالو زاوشدو دندش

 نود هر هش نالوا یک ة غا مب ین هنن م ك نتكلم دغم ةقتس هک ملو از نا ارو ایکو ینسا سبقب برف نا

 اکر مس لکل انن وقار ح ی رونرمرهشلوق لعرب دلبا قالطا دبل کر یش ذلک یا بی رخو لق یب هرووت زم هتيم
 الت هصف نارو ناکا جرات دیذدنق مس تونل واب ره نوسدههبرق هکر یم لک تک زوال مت

 ولغو!كهاشدانءاتسعترفا ندنم هعبابتنالوایوسنم هیش رفارع وود مال وا دنیا راجا كب فلوم ردن

 ةظفل دکر اپ دید دنګ مس هلکملیازیزو زو یوق ممر هش و نفس زدناتشلکزتدالب هک« زنا ءارقام تولوا

 ۱ یدبآ تنگ ,لنصاهدندابتع :رلطعت ورد یک فض و دوخاب ارادن راف کرد اخند ننک نال واهنساتفُم

 ۱ ناهز ورد هي دلم و ومش هام رغم الاخ وراب دید دنق رع لس رعد رد هنس اسنعم هر رف ندیکرت ورد هلاک

 | هدیسراف اکو در دیعسا كتب ر ناد راها لش ناتن سکر هلیتختف كيمو هل مه نیس رس کرم وس نعله و وب هداعظاق
 | نقطو وسک روا یظع رهش هتفردنفز بودیاراعاقرلوا هن رقروفسمهاشا دشا یر و نم مشروند هب هنر

 ین هیتکلنش (رعنلا) ر دفو زعم یوغل هنو دج نب ر مشو یهتنار ای دبد دنق رمه دنب رعءودنک م“ هرزوا کز
 كنت دوام رشا رايد لجررورونلوا قالطا همدا اکو ناتو تایوان یهو اوجو
 )اول نالوا رمش هاو ك ناهس یتهلوقمقالبج یر دلابدارم رونلو|یقالطا هنشد و روپ كن هتسکه ابتو دس اقا هل رر سک
 | هلن کردیم خار نا هر نو تام اعم ا)طسافل اهتشمیاه رعشلا یشگلاف ردقح هوا یی ورول

 | هدنزو ناز وخ (ناوعم) ندیعم وعر هداه ینیع راو ردیدآ كغاطز هد نم هدنزو زاما( مش رر دەنا د یراکد د هنزر
 روم زا د نور مش هنتعاج کود ن نیند 4 نالو چو زد زقرەذدنساضذ ورم رمشو ردهدلنرهدهبنیمزآ

 | كنيدپ كاز ممن هزادبعن لج ندارمش ه دننزو برم ] نوتیدهقوزعم نهوحیرلکدیدنسالاهدشزو رولت
 | قالطا همدآ مادقدو تتسخ تب اعل هداصمو روما هدننزو تیکیریتل زدی راتسا لجرو و هفانر وردیفسا یبرف

 | هدن و ( فن نن ةا نتیاریعسهقانلاقیرونلو!قالطا هذقاب هدنورو تسحو دز مشتم یار یش لنز لاقت ونلوا
 ةدكتتسكىاو ج طندکتنکیآو یخ لا هددشه ميمو ی رمسک نشو یر نک نهد دشم معو كنېشردزاو تغ تزد

 | دهن نم لدزدلو بولاچ هبا ی بفسکر مسکن نهر متال )رونو قالطا ید لایو ثشج یخ دود هیت
 | اهشک ااذآ ل بالاما ك اقى رد هنسانعم كلبا بوروس ةا لیتو تنعرس كا یراوطوهجردا اذافیسلات ةرعشا لاس

 ۱ | تۇلكى یه ماش)اورماشلاام غلا اذا هتقورط لی رشا لاقیردفنس نم ەبك ى ەقائ ینندشناروفهواملاو
 | هریشهو هرماشوانهنطب ااه عرض مضنادق ناك اذاةرماشوزماشةاش لاس روناواقالطا هزویقنالوا شعشلا هراف
 ۱ | ناتیسالالّوصان قزال ال تناک ادا ة شم ةرهاش هل ام زولوا فصو هلنا شیدنالوا قشا كن هشراید لراشید

 ۱ غرفودع ادعاذالخ را ارعمشلاش رد هننانعم قمچاق تود رکن یکم دآ ناف توقروق هدننزو هرخز رشا )||

FEN۱ مش نهال گن نالطتس لا رد اسب ترک دو ه رعحش ملا جمع ئاخ ئاخ هر  

 | رەق ممم يملا ) لاطاذا ءيشلا رحال اقا زذ هنساسشعم قمازوا كهن زو رارطبتنا نارشالا رریکلایآ

 | E زا هدننزو ربهآتچب ( .رحاخشلا) لاغیا زەم ل < لاب زولۋا فصو هغاطلسکوب هدننز و
 ۱ دیک ندو IY نو یزنک كبش نیمشلا) رونلواق التظا ادب هشت

 2 و هامورقو محل رویت کند نرش هکر قمی سرافزبخ موش هدننزولعرفس لر فس .یمسلا) زود

 تن الا تسحو روند هب هود هدنوروتسنعت هذدن و لحرفش هلا هم لاذ نذیعنلا زونلواقاالطا
 نشد رنک (ةراذعنلا) هتف اتم جانت روند هنر وب نالوا ةلتعرم عرس كو زود ةمالع حورکسو

 هدزانوبهدننزورانید (راذعفلاو) فرد قو وا همش رج س رود هگاتسوا لالاحو تسخ

ma 

 هلتعرس



 ر
۹ 

 هدنمو زدیبقل ورع نب نالاو نالوا ی ردبكتعاججرب نکعهدنضرا ارس رکش واط و یلع یطعبامدازا جرغل |
 ترکش لاقب رد هنسا تعم ق تچ بوروش رانا ذق ك جوک ن دنرابد كنج اغآامرخ رولوا ر دصمرکشو ندیدآ عاطو
 اإ .ندمن سام قلوطهلباد وسیسهس# كناوبح هلنبتخف :(رکتلا)هرکشتمنادا ل والا باسبلا نم ارك لا
 بتا دلاترکشلایقب ند هنسسانعم كم زوم“ راوطو اهم رض التعااذاعبارا باتلا نم (رکش ةقانلا تب زکشل افن

 رکش لاقب رد هنیانعم قل وا قوجیسکریو لل ادعب ل وق ىلع كلبا كل د رمناوج مدارب و:تنجم اذآ
 ردهنسانعمقبعچ توروس ارا ر لفو رانا دقهدرخ ن دند كاج ا غآو هلشدعب « واطع ن نغوا هلا فا بسا د اان الف

 ی هلبادوس ی سمیه دننزو راکم ناکشملاو) هدننزو هحرف (هرکسلا)ریکشلااهنم ج نخاذاة ر شل اتر کش لاق
 تاح رف رولکتارکشوهدننزویرکسرولکیرکش و هدننزو یراکسر ولکیراکش ییجبكنءهزکس رونیدهبهقاننالوا
 ةرکتبشف بشع لا قیر ولوا فصو هراس قلتوانالواولد وس كپ هيف كفاکو كچي (ةرکب شل هدننزو
 التمااذا ع رمضل ارکشا لاقی رذهسانعم قل وطال با کوس سد کناویح هلب ریسک كن هزه (راکشالا) نیللاهروغمیا
 ق.ةچبودونرانآ دف هزانندنید كجاخآو مهلباترکشا |موقلا رکشا لاق یزد هنسانغم قو اط یر مود ك مدار توانا
 زدهنسانعمقلو اولطب وط هلبادوس هم یس دوب هدننزو ل اعتفا (راکتشالا) ه رکشجرخاذا للا رکش|لاقیودهنسانم

 اهرطم اچ اذا ءامسلا تر کتش لانش رد ەنسانعم قىغا لقناغاصی زوم د ولوو التمااذاعرمضلا :نکتشالاقپ
 دوخاب یتتا هداوهو رظملانتتااذا حاملات یکشا لاقب ردهنسسانعم كمروتسکر وتغلب و اهعق ودنا نهپ
 فر صبوللاچەدکمنرکس بولبواتدتشا اذا دربلاو رطارکتشا لاقب رد هنسابنعم قل وا دنشمقوغوبص
 هدنربید یسبلی كنممق تا هدشنزوررما (ریکشلآ) پنج ذا هو دع ین لجزاارکتشا لافي رد هنتسانعم كل رودقم
 رونید هم ود هدرخورونیدهلبقنالوا یرغوطه نوو ةغلوف لساتقو كس زوب كناس او روننیدهب وتهدرخالوا
 هرکصندقدیروقب ولوصو روند هنس هد رخ نالوا,هدنراقلاراو هدنرلبیدلغلت واو ك نن رکلب شوقو ییتولیقو

 هدنررایدلرلجاغآ ویو رونبد هلان هزاتورتنالو هدنفلار رللاسهن ن مزو فو روسشیدهغلوا نل زات نونها دردم
 هبجاغآ امرخو رود هنادفو هربلفنعب هدنسنغاشای رلکد زوا وهدن ناب نچ اغآ امرخ هص اخ و زو تيد هادف ناب
 ]| دونیدهنلاد جاق هزاتو روندهغارمسهدزخ نابهدنرلسدلنترلقارت یرباو هدننرابید كن رللاد اهرخو نونلوا قالطا
 هکرونید هناوقیراقد رقج ندر هقشب بورتابم تا هعضاو هلنیتعض زولکر کش ییج كنو چ رونبد هنغو ق كچاغآو

 هتاف فت رکشلا)ردف یصت:ندلاعتفاو .ندعب از نان ون دلا عفا با یب هلجت كنو روتلوا ربع هبردلاط
 هب رکشلا نمزاذبه لاق ردهنتسانعم قمل وط هلبآد وس یسهم ك هقان هک ردذ وخ ام ندنظفل نکش نانل وا یک د
 شمن, نکنی و لئاوی کب نب لعن رکنا رد دینا مدننزو !رلصش (رکسی ) عینرلا نہ لہالا تلفخباذا
 شبقو زان ندنس هت هکر دبعساغاطرب هدنسهکلوا نل دنا هد زو ریز (کش )ر دیردب كن هلببق یکی آبتعص نب
 ردیبقل رزدملا ندع ندظافح هدننزورفب نکش )رد ذآ كهطاریمدسلدناهدتنزو رفز (رکش) نانا تقرا قم راق
 زدی رعم یس راف رک اچ هابحخف كف اک( یرکاشلا) ردن دناج ز مالغا نننو رهوج (يکوش) هلی کنپش نکش)
 | قره وا مج ریاکشو ردیعج كنذیصان هک جهات یطاون (یاکشلا )ر ونید هراکتم دخ و روند هدافزاو بجا

 تبهلابش رولوافصو هحایردیدشو تس هدننزو هرهنشن (ةرکتنلا) ردیعج كن هرکش هک وکر دلعتییم

 دوخابردیدآ تابن عون رد دززابز هلی مط كفاکو هلقف كفاکو نبش (نارکیشلا) ةديدشلا یا ةرکتشل! اب را
 ردقلوانارکوشنالو| باوصدوخابرد شنا یهو یره وج ؛دنطبض لمان ردغل وا هل هلم نالوا تبا ونص,
 رد یسقملبا نا ردلابهدیکرو ېد زي تفت و سرودهدبس رافو موش یمهدنناونع نارکوش هد درفه عیجج تاسبن وب

 | ردذ وخ ًامندنسانعم هل التمار دهنسانعم كمشرکب وناش وهزوس لراهل را هللا سکره دننزو هلعافم رک انا

 هنرک اش لوقت رد هن سانعم كم روت وکر دبا شاش و رکن فن یدن کم دارو هتاف اذا ٹر 1ک اتش ل و ھت
 یرکشتردف لاقي رولوا فصو هنسهچاک تا واغایو زوعس هادنتزو ۍزکس (یرکشلار کاش هلق هی زاىآ

 ردهنسانعمكلب ارو ملی راتفرو مارخ ل وق یلعهلت دحو دخب لینوکس لیمو یخ كنب جا ) هنيجمیاملا نم ۱
 رم لاق ردهنسابنعم مزو بوکح ی هتساروالاتحموا | داخ رم اذا لوالابانلا مایع لحرلارعم لابیمی
 (ریعسلا) هت رم م مص یاهم رض اذا للا رمش لاق ودهنسانعملیسک ام رخ قو مسکن دچافاو هصلقاذ|یسلا
 | یرف وبیبوثا ندقاجابو ند ردلاب و رمش ینعع اریمت یش لاقب زدفدارم هدل وا یا تعم یکی هاش هدننزو لیعفت
 | رە لاب ردیس هوش یهتهمادقاو هکغرکس ر وئلواربجت قمهغیص یراقاجاب کر دەنسا نەم ك مەرج تویغیص

 تست

e۴  



 رابتعا ل طفت ضح با وبلا نعقستسضو لها نھن نالوانزرااکش یکسفن یدبنکر کشهکیدیفداتنودتزابعأ ارم
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 هاب رق نالوا ندنا نینخجس و رذیدآ مق نصحرب هدنزابدنی زر هدننزو یظعم رقشملا) ردیدآعط وم رهدند روب
 هدننزو رقص مرفش ) ردندآ هدلب رهدنسهکلوا نملدناهدئنزو زوبص (نوقش) وونید هیةساکو خدق اوږو روند

 هدبشنزوا هم (هرمش) ؛ردیعما تنمدلب ربو یو رپ هلبقص كنبش (قش) رد ینا نزءطآرب هدنش هکلواسلدنا
 ردرکیل نبةرکنیاهدننزو هرقن م هر فش )اردن دن اره لاخر مکن عنز نة رمش وادا نتن نةرقشردندیماسا

 كلزعاسش مان هم اوذ هک طف كم قا مشلا) د یدآ ناچار هدنتیبنبآ هبا روحا هدنسار رد تره هبتضرمرقش
 فشن عو تهمت اهنس ناحرلایرع-ناک 8ز د تی وبشا یدارم كلر دیدآ مضومرب ردلعقاو هدنلوف |

 كم وب بوزکه دنآبولوا نبطمو ژاوهو قتابیرغوط هری اکدونید هلاسوق لوش  رقاشمو چر قاشملاءانظ نم |
 ربا: (ریغشلا؛)و د رقشع یدرفم ون راته رج مات شرع رفاشمو هل وا ولتد الج لوق ىلع هلواییلوهس
 روند هک ر کمسغ ون زبدوخ ایه زلک ابق هژ وکر ت هدننزو تیک (ننعشلا) ندیدآ تن هص وص ضرار ه دننزو

 نیم اب و رندا لى كچ وكر هل ليف كةر (یقاشالا) روند ةزوس نالب هدننزو نا (یراقشلا
 | یکی دلا لضفت لیعنمو نسح نعپ لب ار شنو بولی نانخا هلی نبش (یکشلا) رونلوا قالطا هلابج هععخرب
 ]| نارفک هکر دنرانم ندکكیا ا تنو حدف منو نسخو هعانشاو شن همان ول نتيقوردق و یناسحاوتمعت
 ۱ هنن لاا هدقذناوا لامعتساندنفرطیاعت قحو ردص وصخ هدیناسهندحراوج ركش صحا لا نزد بلب اقم

 || كنم کش ەروكە نا هدواضم علوم ونلوا لاسمعتساهنسانعم لیچج ءان کش و رونلوا هدازا ت ازاشح هدارع

 ]| كتوم ندیظفل شک دندنع راضمب ردترابع ن ذکسلپا را هظا هان بودیارتوصت قم یی مانا
 هکر دذوخ اعندنلوقی رکشنیعلراب لغ ضعبلادنعو ید هنسانعءهتسرفکن الو | یدضاکه تن ردهنسافعم ف شک

 هکر ول واهلا تلق یر رد هرزواب رم حوا رکشو رولوا هنس نعمدیلعمعنلارکد نم اشا رکش ست راد هتان قلتم

 نذکلنا شیاتسوانهننسو رعنم هکر واوا هلان اسل اثر دنرابعندنافرعو ر ونصت یمن نی دلوا لئانندنفرط تم |

 هکر دین هرزوا هدنعاق شیب و رذترابع ندکلبا تافاکمذمنع قامعسالاردشن کر لو النا هراس حو اون ثلاث ز دتر اع

 زارقا بویلیا یکی عن یکیدلیاماعناو تالبا تبحم هروکشم و كليا عضاوتولاهتباو ع وضخ هروکشهرک اش
 | ندکانا تیناحم ندلاتعتسا و فرصهرارب ینیدعلشوخ لیعتم یمن لواو كلبا شیاتسو اتناک او تا فارنغاو

 ندکلیارابتعا و دع لیفط یکشندتمتنانلو ماعناکسرکشن کی دبدر اصقلا نوچ ن دشا طاب راو زدنرابع

 نانلوا رکد هکىدلاقو رادنراتس غن دكا: ىروصقو زن ذرکش یاد رکشهکیدیدنا مع وباو دز ابعندک با
 ردقترههدن اب رکشو رولوا مدهنمرکش یانب هدقدلوا مدحنمیرندرانآ هلعلوا یداینیوساسسا كرکش اجت دعا وق
 یم دوقغم رعت و دیقنبهدوجوم مت یس هرم لرکشو ردهروکذ م دعاوق جر مو رادم كنع وم هسیا او لاوقا
 بولقتّوقو نامناو دوت یزکش كص اوخ ب واوا هززوانا دبا تّوقو سبل مو معطمیرکش كماوغو بولو ا دص
 زولوا رکشبج وم خد مرکشاک عهدبا رکش هجن هکهاکردنبراب کر ایدید السلا هنلع یب دواد 'رواواعقاؤ هزژوا
 ]| ندنرب یر كلرکشودجن ءالعو راید رب 9دواداب ینارکش ن الا 9 هدنناوخم لاعتیرا بانح رد يطع وتار
 | دولوآ تم امبا نکش هتبلانیلیاذجهلغاوا عقاو نکشلاسآر دهل ا .هدنیدحت نکگرابدلیایلکت هد ییاضفا
 لب ادجو دنرابعندنازاحم و ترفغم هدانع رکش ندنناجلاغت قح رد روکش یاس سار ند هب چلا ی اتت ءا او

 ندنتهح ناقلعتم دجو رد صخا ندنتهج تاقلعتمو عاندنتهج تاتساوعا نا کش هکر دوت فا اک

 رکش و یهتنا یدنلوا لامعتسا قازی وا مما: دعب تولوآ زدص م لصالا ی کشو زد صخ اندنتهحتتناشأو عا
 زکشو هاب رکشو هلل ر کشو هللارکشو انآرکشو اروکشو ارکش هلرکشو کت لاق لزولرا نسخ نازگشوزوکو
 یخصا یسهیقعت هس ذنب و رد بم قلبا قع یم رد عت هللاا و ن دے صفا یسهیدعن هلا مال هکر دحر اش هللا نعناع
 هدتاورلوعتم ندرع ترضحال وای وة كرك نالو هل رکشن هد ونقیاعدو ردص وضع هراتعشا ردرکش هدنرع

 لاسقو دهتساسنعم كلی ساتسو کش ید هدننزو لعفت نکلا: رادلوجتهحناو داانا ر کلک تبات
 روکش لعبز لقب رونی همدآن دیا سانسور کش ی وتیردقصو علام دنن زور وص نوکشلا)رکش عع ءالب رکن
 روکش ذی اد لاسقب روئلوا قالسطا هیت ادنالوا ر لول نو توق دار هدیافتک الا فلع هاو رکشلارشکیا
 روشی هند تانجرل ۇق ىلع ەن رف كن روعهلتوکس كفاك ىف كبش (رکشلا) ضلع لفلم نت راضاذا
 غلاب ركتلا ی ملا رکش نع يج مالسلهیلع ها ةا قو خراشلا لا ردهلسانعم عاججو ردتغل هدب رك بش
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 بت
 رلندبا شوک, یمهصغرهصقوب من مدلی تابحرابوراک لقن رخ رابدقرهلواجآ نکی|كلام هرا مشب لاوماردقو |

 هک اله یکک اله تروصب توتقاطر هیارتب یک مر هیارب وشاتروع قتقایاروئلوازابن یرالبا جز هلتقرهلاح
 (هریفشاا ردیدآ كغاطرب هدهمّرکم فکم هدنن زو رفز (رفش) هنالتاو هبضفنم یاعت هللا ذوعتردشلوا راجود

 یتدو هدش زورارطسا (رازفشالا) اوقّرفتاذا موقلازفش لاقبردهنسانعمقلوا هدنک ارپهدتنزوهجرحد
 رد هنسانعم قلواهراب هراپ بولب رق یرهتسارکو یرللاد كخجاغآو قرفتاذا ی شلا نسل اقب ردهنسانعم هرفش
 (ّتفَسلا) هران تعستا اذا جارسلا فسا لاق ردهنسانعم كل هلعش كب خارجو_مسک اذا دوعلا مال

 هلیق نارابقو رو شید هیسک نارابق بور روا یراب وت ندوقروقای ندقوغ وص هکر دیف دا مو هد نزور عشقم
 رو نيد هثبش نار وط بولیکبد هکر د هنسانعم بصعنمو روناواریعت لرچ هکز دهنسانعمرعشمورونید هد هي وتو
 ه دننزو ۍرفنضغ (ۍزنشلا) رونید همدآ قاوقشتک بولکو د یرالیق كنس هدوکن وتب هدننزو رفنضغ (نفشلا
 | که دنمسق باو درولوا تفص هناسن او باودر دّفصوندنرعش هدننزورج ا هلقاق صشالا) رد هنسانعم قّرفتم قنغاط
 یریوقویسبلب زو نلواربت لآ هدیکرتهلوا یرمرق خد رب وقو یسبلب بولو | یزمرق ناص یکنر ر دیم ۵ تآ دارم
 رونلوا ر بعت لارق هک هوا بلاغ قلب زمرق هنضابب كنسرشب هدناسناو رونلوارببعت یروط هکر ونید تیکه نالوا هایس
 كټ هرارزن طیقلو بسم نب ةببتفو دج نناورمرتشاو روناو | قالطا هاف شمش وب وارقشاو ردقح هلوا مدآول آر کب ل رق
 لاق رد هنس انعم قلوارقشا مداو تآ ردزردصم هلبعط كنہش (ةرقشلاو) هلنبتغف (رقشلا)ردیعما یراسرف
 رفشا كيهدننزو رارجا (نارقشالا) رقشاناک اذا سماحلاو عبارلا بابلا نم ةرقشو !رقشرةشو لجرلاو سرفلارقش
 نداقر ءارقشوردیسوم لرفشاهدننزوءارج (ءارفشلا) هغلام نعي رقشاناکاذا سرفلا رقشال امت ردهتسانعم قلوا

 طوسل!بلطداع اثبش ا6 نالوا دزنا ز برعلانیب ردیعا یراسرف ؛لرفعج نیدلاخدوخ اب هعذج نربهزویضلارذنم
 لالخ بولوا مزاع هنیدصم تعسو راوس هپ هعوقرم سرف روا رم نالوایحاصردیآشنم كنلثم 4 لا
 لیصحت ینبلطم مدا نالوا هرزوا بلطمرب یدیا ردباهداب زینودعو یرج هے دروا هلبا یجماق نوجا لین هدهار
 بلطب یا بلطب هلوقو ةلصام اّتشیقامهلوق حراشلالاقرونلوا برض هدقدلوا بب رقهغلوا عرافندنآهلبااضقو

 ینارصبف كن «ءانخنیدیسا ءارقشوهدب نم بولطلا جارذتسال فنعي نيف برضی ىصقتسملاف لاقو اهنءودعلا
 یبحاصو یسیدنکه دکر عمرب *ءارقشلا نمم اش لث ا اهنعو ردیعسا یغارمصق كن هسک مان طال نت ناطیشو ردیجما
 یتبحاص هلغما لوا طض یاب ول ردر بودبا تالدرمسنکردیک هلخترپ لوق لسعر د شلو | لشمهدتمأش هل خلوا لتق
 ندرب یسیکی/ هلکمهردشنب نکابوذیاوانر هفرطهتوا هلک ملک هردروغلادیعب ر هتب ررنکهر نکیآراچق بولآرسیوخ
 وبد یدلوا هک ءارقشیدل وب تاج هلتمالس یح اص بولو ا الهو تسکش یو كغارصقهدقدلوا طقاس هیهرد
 كەس مانمشج نب زغدارقشلوق ىلع یذلیا لقن ی ههقوهلیمالکاهللجراهشدعی لار قشلا ناراندیالاّوس
 ثعاب یسلیا لاله بولک تسار هنن ول وق یدنکهدقدنآ عنو اكه مالغرب ردیمما یغارصق كنلغوا

 نی وا عمو ردی بسا یراقارصق كنهسک مانیسعقتلا طوحو كن دعب زن لملم ءارقشو یدلوالثم دیر
 كيوصرهقشب هدهیداب و ردي عسا وص ر نیا نیب هدهع رعوردیدآ ینولوققارصق كنغارصق مات تیزتلدمنا
 ءا دالا نا طاسترضح هيلا یوم ردروک ذم هدنشدح هنع هللایسز ییالکلآ نکس نة نب ورع هکر ددا

 لئانهلکلیا عاطقتسا ی یضارا نالوا هدننا یم روص مان ءارقشو هی دعسو دوفو هنهاک رد بالا لضفاهبلاع

 لينلکیکر دیم نامعنلا قیاقشهدننزوفتکیتشلا) ردیدآ هی رقرب هدنس هیحان همام ءارقشو یدیشلوا دوصقم]
 هدننزوناعع (نارفشلاو) هدننزونامر (راقشلا) رولکثارفشیعجوهرفشیدرفم هرولوا كرلآردب ار لکددد کج

 تابنیزمرقر هقشب هرقش لوق یلعروند هنکیچ چاک ه درانوب رد جد هارفیفضتكفاقهدننزو یت امت (یر اعشلاو
 هکر دیعسا نرجس دښنزو هز( ةرفشلا)رولوا یکروانوزوا هدنترص هکر دیدآ قلاب هنوکر هدننزونامترراقشوردیدآ

 كن هلیق هقشبرب ندنسهلسق هبضمغ ین را ان هرقشردندبا قلا هرفشو رد هول یزمرق نانلوا ربعت هرفجتز
 ردعجردهدننزو قص رکن دنس هکر قش هلبمط كنش (روقشلا) هلا تاکرح رو شد یرقشهدنتبسن ردیبقلیردب
 یرماویجاحیایروقشب ویرعشب هیربخا ل وقت روند هم رمانالوا مزالمو قصاالمهنوردو هبل طمو تحاح

 (نو رقش) هنسانعم بذکرونیدهنالب و هنسانعم كيدرونيد هسو رخ هدننزو دیص(ََسلا) هل ملا یل قصاللا
 كنب رلکولم مان حاصكنراترضح مالسلا هيلع مرک |یبهدننزو ناُمع (نارقش) ردیلعكمدآرمدتنزو روفصع
 هعازخ هلیقو ردیعما امرخ دوجاو العا هنوکرن هدننزو یرکد (یرفشلا) ردنا كن هسکر ندهعاضقو رد.



404 a۳۳۳ تا  

 هدننزوهحرف (ةرفشلا) روند هنراک ك جرف یون اس )هالع نم یاهرفشویدولارفش ىل عدمة لاش

 ثولک هت وهش هدکد شروس هنب رانک كنچرفرکذ ناه هک. وئلوا قالطا هنوتاخلوش هدنبرو هنفس (ةرفتسلاو)

 تویلوا تحاح هکاشیا هعفوح یکی نا رزم ببزع نعد هلو عناق هعاج هجزا لوف ىلع هلرار دبا لازنا لالا یف

 اعل رم لزتفاهرفشق اهنوهمش رل `: تناک اذا هرفشو هرفش ةأرما لاعب دلو ا زدنا ظو ظخ یاغیتنا هلب اسب لع

 ۳ قمردشلاح هنن رازانک ی برف لب وتاخ یک ذ نکا عا هدننزو رفح فشلا )ریس حاکللام ناق یهوا

 کر نیساکردهنسانعم د رفودح ار فشو جا | یناتهرفش ب رنضاذا لوألا ةئابلا نمارفشقآ لا رفش لافیرداهنسانعم
 هرافش ةأرملا ترفش لانه ردهنسانعم قلواردنالازا اعد رس عدن رفیتوهشكیوناخ هدتنزو هرافتس (هرافشلا)

 فش هدننزو هرم (هرفشلا) ضقناذا ؛یشلا رفش لاقي رددنسانعم لسک اوات هنو هش تبرقاذا عبارآ بابلایم
 شاسالاق لاقدحا یا رفشوزرفشوهرفش رادلانام ( لا ردکعد هتنکو ننکهکردهنسانعمدرفو دجحا ییکرفشو

 هود ةصاخ زد زاس هدننزو دعقمو هدننزو رنه قشم نفرطف نیعاس ام مهلوقکر فشاذ یا نیخلا رفش نموه

 شب لار #9: لدلاهنمو رونلوالامعتسا ید دنخاذود كناسناهکرولواهاکو رد فاش یعجچروئید هنغا دود نلزجسق
 ةیفیکل لغ هب تاادتنیاالپ لهواناکانیعمهرشب تیر اذا كنال نطابلا لاوس نعره اظلالانغا یا فشار احاام

 زنهانفل لدموبروناو دریا هدر كجد ردقو تجاحهلاوئسیبس هینطاب تیفیکهلخلو ییغمندننطاب لاح ره اظ لکا
 ةعنعیارفشموذوه لایق ردلمعتن» هنسمانعم تّوقو تعنعرفشمو ردبرقاهنموهشم كل قلطانبلا ناونع
 هب هعطق رب ندقلدوقو ندضراو ةد شا رفشموذ لجر لاق ردلمتسم هنسانعم یدنتو ت دش قاژوابو
 رفش لاقرد هنس انعم قلوناسنف بولازا یسشاومو تاود كمدآرب « دننزو لیعفت مغشتلا) روتاوا قالطا
 بوزغلل تند اذاس ملا ترفش لاق رد هنساتنعم قمراو هورع شنوکو بهذو "لقاذا امتشت هلا

 كير وعو )نشا اذا زمالا لع لحرارفش لاترد هتسانعمقلوا هرزوا كمروش یشیا ینیدلوارشاع هسکرو

 هر «هرفشلا .انهجرف رفش ىلع اهعماجاذا ها لارغش PORES قزالحهن راکیبرف
 ندعح هل وا یروت اصباصق هکراردنانانت هلا بوکتشوک هدیسراف یو و کن اینا د روند هعاص ٩ هوس هلی شرو

 لاقتروندنب رغآ كف هنب راک كنز لینک كن نواک اتش یم وضم هب ۇلان کور انفاذ

 واسکارد نالوا هجزا و هجراط هدننز ون "دح (رفشلا) رونیدهتسف دف يونا وم "دح یا هر فشلالیلکفش

 ةترافش نذا لای رولوا تبصو هفلوقلویو یر هدننزو هیالز (ةیرافشلا) لبلققیضیارفشمشیعلاش |
 وای یراقلوق هکر وند هژوناجیرلک دید الو یناشوطبرغ لوشهدننزو ییارغ (یراغشلا) یظعیا
 نوژوا یرلفایادوجناب هوا ران ندنسهسکا هلغلوا كاج تباخب و كبنکوب یراهب ونوزوا یراتناوقلوق ىلع

 قالو نا الا سوطوانینذال منعنع ناک اذا "یرافش عور لاتش هلواولغاب ك و لولسو ك شۈك تاو |[
 راییمعا كز هطارب هدنن ایمرطق هلبا لاوا هد تن زو تارغ (راسفش) مسدلا لاو زا ماوقلا لیوطلاوا اخرس ||

 ندا یردب كنروغ هان هخانو ر دنقل كت هسک مات ح سا نا ن تنس هل دعا رخ هلی ك نبش (ضشلاود)

 هلکلیا رفح یزیقر AWTS نناهک اناس ههتقۆرب هدنرابد نن هکر دشلبا قن ماتشهینالوارتف ناما
 هدنراقوطو هدنراوزاب و هدنرلل اولاد رکهنادیدبشل ازیدندوحاهدنند رک قلا ارهاظیس زاتنحن روناځت رندا
 نسیافنهدنفرطیشاب و فواواراغاخره وجم توق یذهدننمرب رهو رللانل خو رادن وزابو رلکن البعض رمو نیر شید |
 :ذجانانارمج 4 مهیا نانا زدروطسم هرابعوشا هدحول لواو حول و ثوار ولم هل اهنبنا رک ل اۋا قارافتو 1

 دع تشعف هدح او نيڪ نم دع یی قرونم "دن ذال تشعبض ايلف اط اف فس و یا اتام تشع رفشىذٹ ۱

 ایفا او یجربلف عم“ نح تلمتقاف ا ظدرر تیرماه خ یرات دم تفت هدف تهذ نم |

 لام ةلاذاعم فولوا یرتغد كرما ماترفشلاوذ ندنسازما رج هروب "زم م الا تنام الف ی بلح لتا یل خا تتل |[
 البثسا ایظع طقترپ هنکلنالوا مه اك رازق ەك دوبمالکم وهفمآشابا ربط هرهج -ول لوا نفددلواتوفندفلح

 ردقحهلوا مال یلاضتفبس واتر تتج ی ه نالوا ارنص مز زص یاری هرخذ نوجا تلیاتاق هرینذ لکا

 نوا كمر وتكتب ولو نوا دمو ند حرا بورب و شوک دمرب هارصصت اون ضعل :دلکجاک بو کک لب لاسرا
 لارا هفا ارطاو جست نوت درا دش هلبرالپا دوه تس د نهتتولم هلو ا تایزهط هلم ورب ةد یکم دنا نییعت

 تدوع دیم ون هن ول اسرا !وا رک بور زوج خب یرض نفناو العا ەزت هرخالاب ORTE هادلیا أ

 راک ماجتاهلسمالوا اود هعوج تلع اسعطق مفلیا لوانت بور هتوکوا نک نوا هدنمرکد ی وجا نم لوا هلکلا ۱
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 رخ یرهم كتب رب ره بویل ریو راهم هنیفرط ردنرابع ندکلیا جوز نوناخررنوفزط هلط رش ود ع هدب اجور
 كنغر ره یرلکدلبا جوزت هرذوا طورتئمو حو رشم دجو لوق یلع رونلوا دع رهس هک ابوکبولوا عضب
 ةرغاش موا راغ ش انالفلجرارغاش لاپ یکی س هم رح زاسو یس هربنسهو یریق رد صوص# غوا یساب فا
 اہ ص وایرخالا عضب هدحاو لک قادصر هم رغب یرخا هج وز نآییع هاما هبحاص دحاو لک جوٍزادا

 | رد اینا لوف هروک هننابپ راو هیاهن و كحابصمر دعجار هپ هک انمریعط ی هدنلوف اه كفل بئارقلا
 ندنسانعم عاسنا دوخا دعب دوخ اب ردعفترع رهم هدنرهناسم ارز رد ذوخ ام ندنسانع»بلکلا لجرعفروتو
 عداو جاکب هعترول هدنرانب هک ارتودارکار اشو بارعاالاحو ردیهنم هلینیدح مالسالاقزاغشالو ورد ذوخ ام

 راضتفا فلومردهنسانعم كما موعشو ودع هرزوا هسک ر هسک یکیاد اغشو یهتناراردارابعتلشکدد هدیرانبنولوا

 نوب زینس ر,بوقح ناول رر یندندنجدفرط هنرالب اقم هلی چرر رر رزوال د هدکنجل نادیم دارمزدشلبا

 راغشالهدتقولواردقج هلوا قعّساتصاک انور یسیکیاوجورخیخدیرندنرادفرط كيويزهدنو|بلاغ لواهجلوا
 ترافو بهن *هدزابیآ سکر ه هل وا لا نددیماسو یاو هکر ولو فصو ه هدلب لوش (هرعابسا)اردیادنوپدراغشال
 اهّولخدح اةراغ نممنتفال تناك ا ذااهلجر ةرغاش هدلبلاق ردذوخ أم ندنسانعم بلک لجر عفزهلواردتقف هکلیا

 ردیدآ عضومر هدفواعم هدننزو روبص (روغش |ردیعما كن هودروغب رب (رغاش) ردیدآ عضومرب هرعاشو هم نی یا
 یپک باک ین غیهلو ارز دلاق ینراقاباهدقدنلو |تریشابمهک؛ رزوا هکر ونلو!قالطاهب هقا:واب وب کى ب لوشیروغشوآ
 رغشت لی وط یاروغشهقان لاشرونید هپ قان وليل نالوارردلاق یتراقانا نوا كل «تلومسبوصب ةنپراقابا
 هدفضاومثک که نردکعد كسکوبدارم هکر دکعد ءامسلا یف لی وط یلوق لب وطكنلوم کری تنا دام
 هعلقرب هدنب رقهیک اطنا هلی كنپبش (رغشلا)ردیدآ قلتوا عور هدشنزو رونصع نورغشلا) ندون کدام

 یکی اط كنب ان هکر دیعسا ر جر ہد رق هکمو ر ددآ عضومراپهنلب رپ هدننزو یرکس (یرغشلآ)ردیدآهنپصخخ
 | جراف یاراغش فرط لاقب رونید هی هنسن شوپ شاش وب دنا هدننزو باع (راغشلا) زن هنپ رب اذ بوضب اک
 کندو د كکراز» الا ةربثکی اراغشرانآو راغشبب لاش ردب واسم ی جو درفم روند هب یوق نالوا قوج بل نونصو
 هجا د قرونید هغا تچ هدننزو هراصتس (ةراغشلا) راربد نارافشهزرمطیدننا یکیاهکر دیدار طر هدنبناجلاب

 هاو یو ولکنریدو دنوق یمادناو ءاضعا هک رونیدهلاوبحو نانسنا لو ش هدنینزو شوج (غوشلا) نساهم
 ردینع) كنس هلی هرازف یهدننزو ماطق (راغش) هنسانعم هلخودرونید هبکی هامرخب هدننزو هلصوج ( هرغوشلا)

 هبساضهرامراتو ناغطراظ رد راج هدملن رنسک رل او هلا تف (رغب رغش) ردیدآ لر هدباش قد زوغاشلا |

 رد راجا لصالیفرلنوپرایدنکب واوا زامران.هتمسرب یرب ره یتعپ هجو لک. یارغبرعشاوق رفت لاقن ردللمتپبه
 هک هتنر دف به هر زوا حف یرارخآودحاو مسا بیک لادعب بواوا هنتسانعم مچ طوق رب وق رفت رخ
 ك قارباهدننزو لاعتفا (راغتشالا) ودندلییقوب یخد يرايرترذمرذشو ةرح رګ و یدنلوا طب هدننهداجرغپ

 كالا قل شو رف هرفط *لرهدیا تاها مو رضق هلقلزاورالاب همدارب و دعبا اذا ةالقلا غ زختفبا لاق رج هنلاتبفم
 فالتخاو د درت هتوا یر هلغلوا عنو ناوارف یرهود كن هسک و رنعفاو لواطت یا انپلع یفتشا لوقت رد هن لباقام
 رد هنس انع»قاواناوارف كب یسبناصلتهنسنرب و تفلتخ او ترک ادا لم الا نرخ ةق| لاقي رد هنس انهم قلو اة قا

 طلتخا اذارمالارغتشا لا قبر دهنسا نعم قلواهدیرروشو قشراق:صوضخوو غست او نک نا ددعلار دشا كاسب
 هیفیداماذا جرم ق رغشن لاقی زد هنس انعم كلبا یداولغوت هدشبا ازسمنو مجرب هدننزو لعفت (رفشل[

 كلب كيو هرسق ده لذباذاریعیلارغشن لاب رد هان كلیارودقم فرمم "بک ووپ نیغ موذو قوق
 هر یجیدلواعطعنم كنب رارمط كيوکهدندپهلیس ین هفت (نارغاشلا )ہو دع دتشا ذارعبلارغشن لقب رفتن
 (شجشل )قلا "یبسیاربغشلجر لاعب رونید همدآ یوجندب هدشنز و تیکس (ریغش)۱) رولا لفرط ین اهکر وند
 یسهچوز نهنبک مان یبارعالا قوطلاوبارفغش قر هبل وا فّرعمو رو شذ هنوت اضربلدو نلزوک هدسنتزو زف

 ر دقج هو رب نفب كپرکه کر ونید هنکو کلر نب رک دنا بق نوک لینوکس كنفو یک ك نبش (شتآ)اردینبا |
 كچرفو ندغوضوم یانعملصا هکر ونی دنض هیحان كشر هو ردرکذ من زوک ن مظفلو ریز اج هدهلیضف كانه
 هنیراک ندننناج یرقوپ اجو كن هردو رک, ذپبس اکردکعدهسک هکر ذ هتسانعم درفو دحارفشو وونبد هشبناکآ
 كنغادود لب هودو ردفدارم هدزلانعم یکلواینا هژبا رفش هدننز وربما فشلا )رولوا قالظا ةن هنجمان

 روتیدهبنس هیجان راک ندفرط تنسوا جو کت هرد یک فشو واوا هقفوب یکی رغآ ق ان هکر وندها
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 بابکوکرب شرم هدنرطق نع كلذکلیهسو ردی یلکدیدیماشيارعش ینانویناعیارعش کل وارد هرزو | یس هين لو |[
 قدی را دقم زین کیا یرلنیباهراردیا عولطءرکصندازوچران ویو ی دیارلردیا شنبی هعازخو ن ندب رع 4 یناعییارعش
 یارعشو روبعیارعث نالوا لثام هیونجردکنر خرمس كچوکل ئام هلا یرکیدو نشو ړو لوبا لام هیونج یر
 یتاع ورد هدن نعا ۲ لر غبصا بلک ند ەي ونخیاروض دکر دن یاکدید ییاشو هاصیعنالوالث امهلاممو ردقج هاوایناک

 عاب یرافدلوا فورعم هییونطا بکاوکلا نیب رونلوا قالطا نارهاوخود هرانوپ هدیسیراف رده دت نغآ رک بلک
 ندنتفرذ رانا یعاشیارجش لپ ی باتغاو دوبی هلی لبه هیفخوبع هکر کر ار دپا یزهلیوشردقاللطا |

 ملسونبقز لوا فرمصنمزبغ هل نوک كنیعو عف كش غرعش) یهتناردنلوا نیملا صسغ یالتبمیرهیلیااکب
 هلو! لو منم ندنان هاما کیر کد مولعم قلع بفرص عنمرکر بدرا شر دیدآ غار هږندرویبالکوښ دوخ اب
 یزلکدیدنمز ندن اجره هود ةدنزو نا لس (نارعنلا) ردیدآ كغانطر هدب الب منو مپ سبک ششش رعش]

 هادویط عاوناو هک اوفو رابصتاردیدآ كغاطرب ددی رق لصومو رونیدهنعونلشد لام هزوب ندنعونقلتواروش
 كعاطر هدشنزو اسکا( یراعش)زیہم ءا ییرضیلن هیلادیع نا هدنبزو ناجع (نارعش) ردلابخع را لامالام

 هدنزرط لق یرلی وت زوئید هئیزاپ رواب كشوق یرلکدیدلاترق ہلا یعق (تاس درعتشلا)یدیمسا ك كيوصر هدهماعو 9

 ندیدآ سرب هدننزو ءار (غازیجنلا) ردیهما.سرفرت هدننبهلیبق تاطبح هدننزورویص- نوع ..نویدلوا
 دیبقل لّرم نیکی نالوا یدنززُف كبوناخ لوا لوق لعر دیس دلاو هلبنقرب دا نب هیضتنب هارتعشندند اویننءامساو
 ٌیطعانلا عب هبا نب ةزجنراعشماوذو ر دندباص اکر دیبقآ ینراا نايمه اطمن للام هلبسسسک كی اود

 بودیا تز هتاراد ماش هدیقوراف تفالبخ نامز ی دیا ناشیذو فیرش هوند یوق هدنعاک یادمهلا
 مەس هلىىق ِنادنیهءالولاب هلتهج وب یدلنا دازآیتس هجا یداراو یولم دیهرفن كبت تزدزرکآای« هددتنةرباد

 لافی روسد ملا وق ندا اص:داتالرعاش نکیالکد ردنقمو بلاط هب هیمظن توقو رعااتش |هدنسفن ) ءرعاتنلا) رلیدلوا |
 يدك دىت نابنکردیعما یزیزوج هدنیرو روعصع نوښار ر چاش الفن نهیربیارعاشیام :رعاشنموھ

 رادان وتا ا هدننزو رشعج , (ضعش) ردفخ هلوا لیح.رات هکر دمونشیرم هليا :ىدنه زوج هدنس هن .كخراش

 ای" یتنرف كن هسک مان یضلا ثزاا نیربعتوردفر اعت هل ةالعسلاونی هک ندیعتا نطب رب ند هبلعاونب و

 عج هبا دم نیغ (ربغشلا) ردنلیا تاج اھم هلک آر جاش مان شع < رفیکر درعا شر نرد هل بق یل کم لبا (هرععش
eسفر دلب| فی هک راندیا ی منىرەلبا ەچ ھى از وب زد رولاج یراکدیدلاتخچ کر دیعم|یوآن  

 انب وین كنبش ) وهم وبهیفتوتلا اذا نلا تربعشت لاقیارد ةتتمانع منا قروب لب هدننزو

 مو صخ دم رد نوا وبن لوق ىل عن ۇيىم با ل !کنوسلیال ا ارکر د هننیانعم نقر دلا یغایار ی عم کوک

 كليا جازچبا ندعضومرب ند کرب لابو لبب وا لاپهیلجر یدح |عفراذا ال یتانلا نمارغشبیلکلارغشلاقب
 ةيصاضو دعب اذا لجرارغش لای هنس انعم قو ادیعب اقلطمو هجرخ دا ضرالا نعانالفرغشلاتبرد هنسانعم
 هدنکاریو ,ناطلسااو ؛یضاقلانج دعب نا دلبلارغش لافي ردمنسانعم قلو ادیعب تدینفیط کک احویاوو ریما هدر |

 رده انعم ق مروا هتل هننلا ندنفر طی ر هم كنهقان شكو چ هلیشیبروغیواوف رادار یش لاعب :زدهنسانعمقلوا
 اهعرصف اهعفرفاهعو سلیق نم قوملا تحب هم برمصاذا لعل ار 2ب لاقپ ها هنب ر روا ښو ردلافیک | 5
 رد ذوخأم ندلّوا یانعمزراردبا هدارایسانعم دف سان تولع کی رالوق بیارخلا فیچر تزرعش هلرلب یو

 هدننزو دوو (روغشلآ[ندکیج میلب لخت هسان نوا ھ طفل یس هرمزما رغ مبین یا جو غچ رب رغ
 ازوغشم ارل الخت لار غشلاشب رد متسانعمب قمردلاق یرفوب یک رقاب كن وناخنوجما عاسجچ مدآ ندیا عاپج

 لچرلارغت لاعب روک دنا نمر لاق یدکی رلقابا هدروب نرم ماكنه نوتاځو حاکزللاهیلجرمفراذالوالاپابلا نم
 رودان قلاق لاخ نیف ریتم ندناتیابچو طبش طبض هدلیدوخاب ضراز و یه ترخشف اهنلجر عفراذا ةأرملا

 نونا نوجا عاج یم وپ هلب بک نوری اغشإلا) اه طیضی و ام دج اهب قبل اذا ضرالا تیرغش لاقب
 ردمنیبانجخ قواه Sa اهرغش نهم آرا لجلارغشآ لای ربنجسانعمقزبلاق یرقوبیرااب
 ترشا این هنیتانعم هح امت بولوا هضرالا نی ۰ ار وب و صنف راصا ذا ملل اقشا لا

 نما ی قلل ندهیساختو, طض لغو قتغاط تولاغوح بانيو هلناسلانغ تدزرفنا :اذامقفررا

 هب هیلچاجه دو هعافم قرعه نک نبش ناغشل), لدن لف عر نکو مشق ذاهیلع باس
 اا «دیلباق مینی هلا هلا ات ا د ارب من لوادیکل کن یکی ناجا نالوا :
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 بودیا لوزن هیاروا لیدس یانبا هل فلوا عقاو هدسان رم هکرونلوا قالطا هرلحاغآ لوشتبان هد ر نالوا هدزاب و

 رخشملا رارونا هکلوک هسیازاب ور ارونصا هلک دنا نوطوا ندرانآو هلغغوروقندناراب و دراعون بو ریکه نتلا هنسیا شبق
 یه روناوا قالطا هنعضوم نج هوا ادا لع كسانمرعثمو رونید هجاغآ نانوارک ذ سدو هدنبتنزو دعقم
 هرهاظلاهل اعم ما رعاشمو ساوطارعاشلاهدر اصب فلّومرک ذیساکرونید خد هراعشوهربعشمک هنن زدزعانشم

 اهبظعم هدار وب رونلوا قالسطا هج كسانم لح رهو هي یناسنا فست احرهرعش» هلکااربتفت هلترا بع ساوا
 رد راج هدمب رسک ی *هدنود کم ارحرعشمو ردعجارهکسانمرضکر دقلوا اھ عضوه یباوص ردطلغ ی رمن
 رایدلبا یهو راندیا ن ظروناواقالطا هعاط كحوکرتهدش رق كنار دراو ءانهدب رزوااتلاحهکرونلوا قالطا هیذغادرم
 یه ا لحم ر هد هفلدزم هروکه کو  هلغلوا موس ر دنناونع غل درم اب هدنضعب و فل دزملاهد هست ضوب هکربد حزالیش
 ةفلدزمرخ اب ليج مارطا رعشلاو كسانملا عضاوم رعاشملا هدح ابص مو ردقلوا ء4 ول نالوا كو رولوا كد
 هنحسن هلغاوا نیبمهلت رابع هل الا مساب هیبشتلا ىلعاه ر سكي مهضعب و روهشلا ىلع ةخوتفم هچنو حرف هعساو
 لوقو و را ردد ح زقاک | هکر دقج هلوا لبج یفیدلوا فقاو ك ماما هروکه ناب كغیوادض بو ر دیادي تهی
 هد هم رکت ب اورد نیم هنتمرح قیصو هليا مارحو هنفیدلوا تدابع ړه یس هيم رش مو ردشم با دات هفت لمش تیم
 یعومججادعام ندرسح ؛یداوكت هفلدزم الاو ردلضفارکد هدلح نالوا بب رقاکآ ارب زیدورو مازار ملا دنع
 هنحسن هلغلوا مزال قلواانتسمرسسح "یداو نکآرولوا کک ید یس هل هفلدزما هروکهنابب ول شب رد تفقوم
 روند هنکلموکكناسناراعشلصا روناوا قالطا هنل وج كنعسفنآ هدننزو باک( ناعشلا) یهتناردچار ەش
 كنحو یدنلوا لابعتسا هدهلوقلو او هدنلوج تا ه دعب نوصفبدلو | سام «رالبق ر وند هنس ابل نالوا سام هنن دبایا ظنغو
 باخ هکر د جزز دن دروعش وب هکر وند هت الع ىر لک دليا نیبعت هدنرلن نوح كلب وبات رب یره دنزاهاکتهزفسو
 یمتنایدبارشلیاراعشیوب ال افت ردرما لعف ند هناماهکیدنا یسهلک تم تما یراراعشهد رکنحیژیک ا كمآ

 ةنشوتارۈك لوک روند هنر لوت روات سو یرلکدنروب كاج هديا ظفح ن درول رانش یو یر اوترو! ساب كناوتسنز اخشو
 هرعشا ئچ یدنلوارک ذ هکه شن ردتفلهدهلبف كنېشهدن وب رونلوا قالطا هجاغآو ردرطم تمالعهکرونلوا قالظا
 نلیکندنتآراثدو هنسانعم توم یب هنغیدلوا یمولعمتسکر هرونلوا قالطا هکلواراعشو هنبتضرولکر مش رولک
 [ةرعا شا )ردز اج هد هلکه ك نېغه دن و نوهلدزو سام هنرلرقر ددس ابل نلیک هرزوا تا هداس یک ك ل موکه کر وشب دهن

 هرعشف رحاش لاقب رونلوا لامهتسا بل افج بابو رد هنسانعم مشب وسرهش هاب رب یر رعاش یکیا ههینزو هلعافق
 راخش ف اسهعم ماذا را رعاش لاقیرد هنسسانعم قم وی وا بواب هراز اثر هلروعوهنمرمشا ناک ین
 زولکراهشییج هنسانعم ةادهع هند زونلوا قالطا هنسهود ناب رقولتمالع نالوا نوا جحهدننزو هی( را
 ةر شی دت ناب رعت یار سنا تللذب یعسو هللا تدب لایدا یا هال لار اعشا ول هال یل ات هل اوق هنموخراشلالاق
 قاحو هنرغ بو زود هدنلکش هب راند رومد دوختاب ندشموک هکر وتد دن هندن لوش هرمغشو اهم یه هددت ئا

 ینعدهنعضوم كج كسانح یک هر اعشو رعشم هرعشو رونلواربعت هناوزارپ هدیکرت ردیار اوتسا نوجا طض هنناتش
 ندنرابع ندنرانآو تام العو كسانم ردهر وب زم هزعش یدرفم ہک ے ا زاعش نونلوا قالطا هنا لب هدناادا |
 دنندابع كالاعت قح هکر واوا قالطا هج مانعم لوق یلع یک نیبارق عدو ف وغوو انج یرو شقو فا
 هدو یک: ۲ تاف رعو انهو ةورمو انص ردنر اع ندهتیعمو دلم عضاوم یرلک دلنارما هلکشانم یادا و حایق هد زاروا
 كنبش 4 زاعشلا )اهم مابقلاب رماو اهل هللا بدن یتا هم اوا هناماللعو هکسانمیهو بالا هللا ارناعش یظعب نىۋايلاغقەلۆق

 رونید هيهپ را ندنسنج تاب وبح هدننزو ریما (یعسلا)روئلوا قالطا هح لدتانممضوم ندوب یکه رەش هلا تک
 بحاضو رشع كمدآررتعشو ر د «ریعشید رفم ردشلوا زاتم هلتمالع ندیادعب هک اب وکر وند وط «ةینساف
 نب نسا ن ع رکلادبع حش نرارلص ردیدآ هر هددادفب و ردلوقنم ند و ون مامو و روناوا قالظا هند
 هرفصعءانق هلیص كنیش(ةرورعشلا ردیدآ عضومرهدندالب لیذهو ردیعسا لقا هدنسهکاوا سلدناو زدندازوا لع

 ردلعتسمهنسانعمراغراتو هدنک ارب راعشو رولکرراعش عج ندیع ونهد رخ كروڪع نال !وایردار ےل ازا کک وشد

 راب دکب ولوارامرات هار نمشنب قابا لا بکر لکنبس عی نات ذلل شم نیق رفتم یآةرح دنه وانا ده ر راعش اوته ذ لاق
 هدننزو یرکذ (یرعش) یکبیناعش ردقوب یدرفم قن هموقرم هلکو ردیذآ نویوارپ هدنراند برع لافطاربزاعشو
 یو روبعلایرعش هند رهکر دیما بکو کی با ہدکلف یر غ و ردیدآ خاطر هدئنا لس ین

 یک رصد رو روبص روبع هکر د زهر دیرانشادنرق رق كکو کم ا بهس هرزوا بزع زرار داص غلآ
 رس تم تیم سم
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 نوجا قان بول رب یربهقرفرهل وق ل كلا ادن هل راراعش هقرفره هدکنجو هبدقزااذا هیمرعشالاقن |

 سس
EDIT 

 رولوا فصو هتفآ نالوارکنمو مظع هدهبنرمكح هی نا لوق لمع ءارعشو ردلک ددیعدقالطا هلسعلو !عالم هرهدام ۱

 رونید ها نافج هدنتلا كن رطو ر دیدآ تغ اطررعشاو ردیارومطهدنراقلارا یراقهنقب لنجسق نویقهکرونیدهراهنسف
 هیورمالاهرعشال امیردهنساتعم لای هک او كم دلی هنسنر همدآرب هلیرمسک هر هز اعشالا] هانت ر ولکر عش عج

 لاق ردهدنربیزراطسا كيارعا یودب هکر دهتسانعم كمهشو دلیقهرحا یعوق كنهتسن یس هلوقم همزجو هلع! اذا

 رعشلا هيلع تنناذا نون ازعشا ل ارد ەنسان عم كما :وتوقمللیف یروابنالواهدننراق یساناورعشب هنطباذا فذطارعشا
 هبسکز و یعشهبلعو اهنینجتقلا ادا هفأ لا ترعشا لاقب رد هنسانعمكمروشو دیروان شفلیوتیعسق ناویحو
 ایوکه کر دل عٹسم هنسانعم قعساب هسابو مع هیوردو هربغهسلااذارایمشلا هرعشالاقت رد هنساضعم كمردیکراعش
 رولوایدعتم, هنسانعم قمردشب ا هتشرب یتشرن و هب قراذایبلق مهلارعشالامب رولوا هدنسهیاثم لیقنالواهدندب

 چو اراعش م سفال اولعجوا مهراعشب اوداناذا موقلارعشا لا قب رد هنسانعم قاف نیبعنوعضو راعشهنبرایدنک
 عاص فرط خاص كنکروا دارم هکر د هنسانعم كلا ناشنو تمالع نوجا مالعا هنسمود ناب رف ندنکسانم
 اهلعااذا ةندبلارعشالاق هلو انان هنځیدلوا قلنابرق هک از ر داناق بوت رود هلبا هنسنربدوخاب بودیا ق شرادقمر
 باصنلارعشا لاقی رد هنس انعم كمر وک هڼاو زار هغا عو هنرمتو مدلارمظب تح اهنعطی و ااهدلج قشپ ناوهو
 هثش نالواتبان هیمج هلیعف هل غل وا هیقلحو یوکس كنیعو یف كنبش (رعشلا )بعش اهل لعجاذالصنلاو
 یعچ زړ درېو هي وتو فوص هک و مکه نرو نلوآ ریبعت لبق هدیکرتویومسهدیسراف هکر دیس دعامندب وتو ندکو بروید
 رونلوا هاک ندعجج هليا هرعش هکزولوا هاکو هلی اهردهرعش یدرفم هلی مسکن رولکر اعشورولکروعشو راعشا

 || یک ناعنص ینارعشلاو ر هدننزو فتك«( شل) رونلوا قالطا هنر فعزو هراجاو تابنرعشو هلیرابتعا تعاجج
 | رعشو شا لجر لاقب رونید یخدرعشا هک تن ر وشد هبیشکنالوانوزواو ق وچ یرالیق یکی ک هدنسهدوک
 لجارعش لاش رد هنسانعم قلواولیق ر وکی س هدوکم دار هلنبتعتف رعشلا) هلیوطو رمشلارشکیا ینارعشو
 سانلانیب هلبازابتما لواهک اب وکر دندروعشوب هکر د هنسانعمقلوا یحاص هل وکو هرعشنک اذا عبارلا بابلا نمارعش

 لاسقب ةصاخ روید هنلبق قبساق هلي رسكك نبش (ةرعشلا) اديبع كلماذا لجرارعش لا قير ولوا مول م
 رونید هرالبق لولب رب وهلب را هقالع تیلحم رونید هغیساقو رو نيد هر ناب لړقهدنتلآ تلکب وکو هتناعرعش یا هترعش تن
 یمانا یر واب یکراسعشا هدنن زو لیعفت (ریعسنلا) روند هنلیق قیسأق یتدوب هلی دمو یرسکك نبش ارعشلا,
 لبق هننابط دوخاب هنیرپ یراطسآ كنهمززجو رعشلاهیلع تبناذا نینطارعش لافیرد هنسانعم نل یوتهدنجر
 یسانا یزواب هدرا و هد زو لعفت عشنلاو)(راعذنسالا )عشب هنطباذا فا مش لاقى رد هتسانعم كمهشود

 ردهنسانعم كهك زاعشراعشتساو رعشلا هيلع تدناذا رعشنو نینطارعشتسا لاقب رد هنسانعم لملبوت هدنجر
 فوخ راعضا هدنورد قر هلوا زاحم یس هلکر اعشنسا هدساسا هکرید جرتمراعشلاسلادا لجر ارهشتسا لاقب
 ه دننزو هحرف ( هرعشلا )یهتنا ردذوخ ًأم ندراعشانالوا لمتسمهنسانعم هسانو مه قازاردنهلوا سرەد هنسانعم
 كيکااد هدنرزبدلوق لع هل وا راناق یراقنرطبوت رالبقا من اد هدنراقلارا یراق هنّ هکر ولوافصو هنوبقلوش
 الاک ادجت یا یهوا نایمدنف اسهیفلظنیب رعشلا تش تناک ادا ةرعشقانش لاقیرونیدهن ویق نالوا ضرامیلع

 رونید هش نالوا نشخو .تشردورونید هر وعوالبقروکر دشت قم ندنس هلکرعشا هدننزو ءارج (ءارعشلا) اکر یف
 ید تنوشخ نکل ر دنیا بی وصن یغلوا طبخ طیلغت یر هجن هنشخ حراش رد هل رابتعا فوصوم ین

 ت

 لوقتزونلوا قالطا هک روک ءارعشو ةرکنمیاءارب و ةيهادو ءارعش ةيهادلا فب زدل متسع هد لخت وب ید ءار و ہک تت

 عونرب و ةرثكی ا ءارغش ةعاج لاش رونلوا قالسطا هنهوركن اسناولتيغج كبو ةورفلا یاءارعشهیلعو هتأر
 وب یرلکد نبا رببعت كل هوپ نوب ردیایتوشوا هنمسق كپ وکو كشاوهودرولوا ل رق دوخاب لکو که کر دیعسا كنبس
 || نوکر و ردیمسا كرجشر ندنعاونا صج یدلوا ظوذنح كنجسق هود ءارعشو رار دیانا هلباكنپسرادشینو

 ]| ناتسنخردقوج یجاغآ لوق یلعولج اغا ءارعشو ردر ار یدرفمو عج كنبکیآوبردیعوننالواولب یتردیدآولا تنش
 هیدجاب شاو | قاوروقو قلتج نحب شعوروپ جاغآو هترشکو ار جلا تاذیا ءارعش ضرالاقبرولوا فصو هضرا
 | قالطاهلاسموق نروت قلتوا سهل وقم یصنو رجشل ا اےھسارر عد ت ناک اذا مارحش هضور لاق روند هرازغرمو

 ]| باعم رانا | ہلبمط كنبش ر ولکر عش یچج یدنلوارک د یک هن رولوا فصو هبهیهاد مظعودیدشو رونلوا
 عالم یتاربطو فنا ار جلایا راعشلا ةرشك فضور لاب رونیدهغلج اغا .قیلتج شلو اهتم هني ر یر. هدننزو |

 هدزا و



۳ 
 لوقت ردهنسانعم عش وبیراب ییهنسنرهباهسکرب مدننزو هلعافم (هرطاشلا )ردا هروکر هدس الو یتدادیعص
 لوقت رونیدهبوشموقنال والصتمیسهناخ دوخاب یس هبوا هلیس هشلعاف مسا (رطاشلا) هتفصان ادا یا هنزطاش
 ( رعنلاو) یف كنبش (رعشلاو) هلتوکسلنیعو ی رسک ك نبش /رعشلا )اترو د لصتت مه ر ود یا انور طا شمه
 هدننزورومظ نوعشااو) هد نزوى حر (یزعشلاو) هد نازو ىزکد(ئ رهشتلاو] هلن الث تاک رح تان
 هکه دشننزو هاخویشم هاروعتلاو یلیاه (5 روعشلاو) هدننزو ر وسم (ز وعتسلاو) هدننزو هز وطش (هروعشلاو)
 كاردا هج وبا بوراو هنسهقیقدو ابارم هلتناطفو نهذو اکذ بودیا پفهصتوخ هشت رب ر دردم یکیانوآ
 هلند ةرعشو ارعشوارعش رعشو هب رش لاغر ونلوا عن بن اتندنوب راو لوا طا ن هلع رک :ردهتسانعم كايا
 هل نطفو هب لعاذا شاخ او لالا باا نق ءاروعشمو ةر وغ تو اروع مو ةزوعشو ازوغشو یزعشو ی رعشو
 | یسانعمزیع نالوا هلیمجو تق دندنآ ز دع وضو م هلبق هلیتعف ك نبش ر عش لصا هروک ه ننانت هد را نصب بغل وم هلقتضو
 یتلیل یا عنصامنالف نتعو نالفاو الفى رت تبل مهلوف هنمو یهتنایدنلق ع رفت قاتعف هاو ف شصنو ذخا
 لاستسا بلاغ هدنوزومل وقو م وطنم مالک هل رسک كش رعشو مدیل نغیدیاب#كنالف قدیلوتیعب ت رف
 هکه یدلوا قالطا ثعاب یزاینماوف مش هس هیفاق و نزو كن هم وظنم نکل بولوارعش غره هج :رکر دشلوا
 كل رعش هرزوا روکدمهحو هکر دح راتش رولک زاعشا یت ردشل وا بلاغلامعتسا مضهدایرو هتف هدنعب رش ع
 رعشهنهنوزوم تیداح او تابا افت ه21 وا ی وا لدصق یسدلوا بولوا ریتم تناظفو نهنلانعا دنظام
 لاقب ردهنتسانعمكلیوسمالکق قمو موظنغو نوزومیکه دیصق و ل زغ هلیعتف ك نبش زعشو زعشو رهلواقاللطا
 نیکنرو لزوکی رعشندسماخ باب ل وق لع ارعشلاقاذا سما او لّوالا بابلا نمار غشو ار عش رعشو نالفررعش
 هیاباجسو هت زب رغ لاعفا سماخ باب هکر ید جنرتمرعشلاداجا ادا نالفرعش لاق ندفنسانعم كليو عوبطحو
 هکلب زماوا فی مصتندساخ باب هدنفحیر ار عاش مردلاقیعکردربهاج ئات رم رخ ال وق هغلوا قلم
 مانلبعد هدفلسیدازوک اوز قن كن ها طموش هلتسانموب روئلوا دارا ةدنفح عاش عب طلاب بولوادازردام

 اشنا نشب #یزاخفا لذ نم قشعبالاناک ماج و تر ارفلاهیجب شبل دیش یا اذ ااا وشا نوکرب یهیازلوا
 هرزوا هه یازینانوءاز لّوا ع ارسطعارتز شمالوا قمر وت زم تسژپ رع ئا هک دید لبعد هدک د لیا ص زل عو
 كروذڅ وب لبعد هل وا هبفاقکب هلغل وا لم ٥ دلو ا هک هلی عضو هطقن هکي دیدیدنفا ر عاش ز دلکد ل ونهو بو زد قم
 هدکدید ردندباع ید وب غوا ورځ نانو ع وف رم ئر خ1 كلۆا عارصم نکل كلوب هراخ هل لناهنعفد
 مدیا بارعاو ماكان م روید لب عضو هطقن ب نس شع مدآ ق ج ا تچ نانا طخ لبعد راک داب جی وا رعاش
 یامعم ماناذا ارا رمش: لاقب ردهتسانعخ قمایهر عا را غش ر هلنا تروع زعشو یھتنا ردشلبا قیم قد نرد
 هروکه نناب كحاصدیکءالعرد ياز عش جم روت د همدا نیلم وش عش رد عص و ندنسولک رعش (رعاشلاو قاعش

 رعاشو اب دلکززوا ذونش ءاحرو خراب ضعبل دنعوآ الضو عاضوءالقعو لقاع رد ردات لملعمج هرزوا ءالغف اف

 هربعش نالوا یعما + دوپعم بح نکا یک اف شو فیرشر دکسلک هرزوا لیعف نو سابق نکیآندنتماخ ئاب
 رد راویسهدیدتعتنا ره ب رعلادنع ل رعاش و یهتا یذنل وا دارنا هرزوا ءالسفیبم هنسهبنابتشنماپتلا

 )ریدر اشهتنالو نود ندنآ ردبنا رعیاسپثنف هک ریدهذیذنخ هرعاش نالوا رهام و غیلب و عصف عز قللقم
 هدعب هدننزو وفصعلب اهن لی وک رازید رورعش هدعب ندکعد كج رعاش را رید رعد وش هلبس هینن نغصمهدعب
 دیک انس هلک رش هکر ولا ہاکی ظفل رعاشو ردکعد یعقوب زدذ وخ اند رعب هکر ید رعاب هدعب زاریذ رعاتفشم
 رغصم (رعب وا ) لیلط لظو لباللیللاقن اک دیحیارعاش رعش لاق رونلوادارباافصو نوح اهغلاتیمو
 ردرانقل ینابشلا ةب وتن یاهو یا نکلانامعندعبرو عطا نارج نب دم ندارعش ليته
 تكنهسک ماند دا نت دلت اس و ردنبقلیدسالاهثراحنب و نع وردیعسا أ رعاش زندنش هه نا

 رد هعظع هل هکر عشا لببق هکردیردب كز هلیقزب هدنچ ل واو ردشلوا بقلم هلغع وط ولابقیس هنوکن دم
 یخو نورعشا هیفذح كابر ونیدنون رعشاهدنتبسن عجل ردندنلاجر لبق ل وا یرعشالا یس وق وبا ردیمشنمندلآ
 ناکاذارعشا لجر لاقب روند هب یشکو الف تو زو او قوح قسه دوك عشاو بسنلاءا فذح نورعشالا كاج لاق زبد
 یکیدتیوتو لبق هکرونبد هنس زدیس هروج یتددل وب تبان كنغنرطكنمص راوط ر عشاو هل وطو رمشلاز فک
 درنو« لو ةدنزرطلیکش و رونلوا"قالطا هنناجبكجرفو زواوا و للیقكنتبشت هنن رق وب زد ادبم كب

 هه سس سس د

 هفبطل || ماسنداطخ و طلغتس یکدلیا+ وفتهشبمهیدبا ر ونک ر ظن ی رعاش هح هز کی دناراو تسود كاراعا كش
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 سال رد لتس کر دق اصخ ناو بونطننخ وی تقوا اوالاباتنلا از زوصتت |
 دهدکد نوتنداهیب ۇر نایاش رهدننزو واتش زطشلا]دیعسا قاز ود هن وکر كج + هدیادنظز واچ یت رب

 اعد ن نزلوا لمتد تواوا عوضوم هلو لسنفنم لصاا فر دق هوا یو زج زند رج یکیا
 ردعشو رواکر وطشو زطشا یجج اهضعب یاهولصل یا اهر ر طش نحوم غا مسالا ثدخفنمو دنا وا لات عتسا

 هدصق دضق واونند «رطشوطشد وخ اب ژل وا ف ممتم لغقندنآ هدانعهیب رد هنسانعم هنخان و تفسو تهخ

 ورا زن زد هتاف كل دارت قس همم رخنآ کی بوضاض سهم یکیا كنبشاوم اشو كزقان ر شو هنتساتعم |
 ةفانلاز طش ل اغ ید وایت لمقندنآوبونلوا قالعطا رطشربا هی هغ یکباره لغو ازا ەځ تد و کو |

 هرج ناهرطشاره بلا ناالفبلخ##لثلا هنمورولکرطشا ی خد كر طش وا ارطش هارو انهفلخ نمآرطش تلخ اذا ۱

 هتک هدیشچ دیو كبنوهدیشکاد ر مسو مرک( شمارغوا هیهینوکت امل ښت نیل هنر ین ر شرخ كاره د نعت ۴ه رش و هر اخ ||
 ندنلطفل رهدلا سهل هر طشاو ار درام ندافج اظ ی ەم درا یکناهعفدربو قرا هم كوا یا تیر کف رادکعد

 | هلافرطشو اولا امت r هلام رطشو اهوزخآنانهقدصمنم نم سو هیلعهلا لض/وفو ردلاب ۱

 | هعنل ی مغ نی رطتلاراخ نمهقدنصلاذخ ايف ی لاضتلاهیلغر فعیف نی زط فلا لح ى أ لو ملا ءا لغ يعد ھك
 | | نىك كلام ور ىچە كند يس هلک ر طش مت دتاو زز بول وا دراو خاک أ عاق ر وكدا نن دخ ا

 ۱ بفضن رهو ناک ز عه ارب هروک اک ارز ید لبا ھوت نیا اھفل خب هلکلناتیاو ملی رج کش هلک ار شقت كارو
 ۹ وا ھاز ن هح هرانع هززوا تاوصهح و نا ایضتفا قلب اه رداتتصم یاش

 دوارآ کېد خزلتقغ دکل نا ندنتکو لب التبع یاکزهبشخاتصا ذب ۇق بود لولب ینا قارما وا

 كن هقاث هدنلراو لیعفت معطشنلا) رده وس نم قيخ وستم ص لا دغ كش دخ وبشاو هراس هوجو ضعب ةد با ||
 | قمشبنوب N تو اهیشلخ رضا ذا ةقانلار طش لاقبرد هنسانعم كلبا كلر نسكت بوزاتص نک ما یکیا تست |[

 ۱ ىت لنت هکر رولند هزوبقلوشهدننز رو روب روطشلا)ةقصناذا یا ازش ل اعدام انعم كل ۇئ یا ندنشست زا

 افلح دنا شیتناکاذآ و طشقاشلاقبهلوانوزو!ندنزخآی سیربتنکما کیا لوق لیعهلوا شمشعوصب تروق ||

 قیسب زنی بشوکالوا ندلتفرط وضرع هکر ودهنی ەلۋ ومت و دو بول لوشو رخ الا نم لوطا اهیطدحناکوا |[
 | رخ لا نلوطاهدنضرع فر طساناکآذا ر و طش وئ لا لقب روند ن بۈك اك هدیتش اف وان وزوا ندنرکید ۱

 اروطشث رطشو ةاشلا رطق لاقب رد ردضمندروک میانه اه (ةروطشلاو) لام (روطسلا)

 | | ققاب یکراقهنسب رغ كن كما راق هنسک رب مدار نوطشاو اروطش تر اصاذاسعانخاو ل والا تانا قنتروطشو ||

 | كيلا ر طي اكراطا ذا لوالا تالا یماروطش ةزنصن ر طش لاق رولوا ایا ك ولب ییا ی رظن کا ایوکردمتساتعم
 | هدننزو ةرطف (ةرطشلا) رک یار ولا هنس انها طش هرو طشو روطشو هرصبفصن هلاک ع آی لاو
  ىتىكياۋنالغۈا ىتىيكىاكنيدالۆا ثردالثم رونید ىنا ىي ىت كکرا یصن كن رادالوا تكمدآز ردعسآ
 | دونیدهاق شناوطییرا هدننزو نا رکنا( نار فتا: ثانا بفصتو روك فمن یا ةر طش هنو لاقت یک قلوارق
 ۱ هیقسک بشم راعبیو تاتسکو خوش ل واش (رطاشلا) یرطشدمصق لا وهرطش لیکلآةلباذا نا رطظشتنالاقن ا

 ` ا تارام ئز لکر و عضوفنالابا لو ت ابتو مول نوبل وا هژزوا تقفاوم هثبابخ او تا فلعع-لهاهکر ود
 | لات زد هنس اعم قلوا رطاش هسکر هدنبزو هراظد (هواطشا [) شیخ هل اینا ولو طافت هلام 5۳

 | نظاشەدزمناسل الا اح هلهاایعا نش ومو ارطاشناک اذا نخ او ل الا بابلا نعهزاحطش نطو لخت رارطش ||
 (ن وطتلا)ردمرا ضان ددم لاستماناونع تراش نشسکتردنوخ اسم جام ناننوت زم راغ مدآو لتراظشو ۱

 | ضر طب بو رب ندنزاآ بس اعفناو غزفتعاجیو اوطزت هدننزو مارک( هراطشلاو] هلي كراش مزوسنلاول |
 | لمانللانم ه راطشو « روطشو اروطش ءا نالف رطش لاقي ردد و ام ن نداشتم نقطن د ةنش اعم قلوا

 | هفدآ پب ابی رغو دیعبیا ر طش لازا ناتمام ۵ دننزو بجا (ریطشلا) ھات مهنع خر ادال والا

 ۱ غماکوروننید هکعآ شا نوصقفاقیبلکدیذ اک (زوطشلا) تر غیا ر لش لغ لاتقا ووا قاط
GERE €دیس دسمرحیز رة دنخالط طا ضو رغ لها نوط مو حاکلات لطم یا نوطشم  | . 

 | تان زهزوچرا تک اار ولو شحم اح ازرار کارو د هت نالوا شلاق تلشم هلو ضیقتت یا ءان
 یون لای رد ها نعم دیعد دول هانی .(نطشلا) ردلکد د ودعم ند راعشاوت صفا ادنه دهم و ظنم
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 هدننزو روعصع (ںوشرشلا) رج اهدا ادا نیکسلارشیرشلاقپ ردەنسا نعمت بو روس ەش | ىس هلون
 قلنوآ عونرب هلنیثریسک/(هرشرشل ا) نیکحویب ند هچرس ہک ر دبا ٹا هلبانتنوق ری مخی شون ں ہد ا شوقر

 هدننزو طب ال2 یشارمش) هع طق یا هنع ةرش رش قرف لوفت رونډ هپ هغطقربو هکو لب نند اهن ېلټو نهو ردي

 ردندلاجر ء امسا ۾ دننزو هلکنللک ( شی شرا ۰ دننزو بیر (ییشیرش) هدننزو دج )شی وبشر

 ردیعما هیحاپرپ هدنس اضق نادمه هدښز وقح: (یرش) ردیدرآ:عضومربف دشنزو وببز (ریرنشز

 نرشلا ر رونیدهنالبرا هلیس هدب لعاف مسا شی شمل ا) ر دید ا تل اطر هدندروب میش ی هدننزو لعوفف (یروریش ر
 رطاقتیعابندنرزواو ردشیغخا هد هور مسک رانش ردیکبونازوا هرذوار لت لت یک تیاکردیدآ تایپ هدنزو دقفدق

 هلن وکس كردم یازو یعفكنبش ںزشلا )همد رطاقتی ناک انارشرش ءاوشلاققب زولوا فصو هنا زت تیا
 نمصتمینجارعا لوق لع زد هنسانعم نقاب ی رغ و طندنازو ندف رطرب هل قاب تبیهو ضغپ فویقا وریورهینکرب

 قهدیشفابندلوص ندغاصبزبق ابیرغوط دوخاققاب یکی نقاب نیغزاطهلیغروق زوک دوخا قخاتناعمخ
 | بويل وا! یر ظن شزاونو نبحهدنع وج كن وکد ملاوقا هنصالخ رولو ایشان ندیضغ یت وب هکر د هتسا الم

 هرظنا دانش با بلا نمارزشهیلاو هر نش لایکی زظنهلاکبابزا تن هنامز رد ناک ر د ی رظن بضغو صغ
 هیسکو و لاعم و نبی نعرظنلاوا نیعلارخ وع نانضعلا ر ظنوا ضارعا هيف زظن وه ؤا هبقشهحا ف هفت نم ىا هئم
 ِنیعلایهباصا ادا هراز لاق رد هنیانع» كم روکد زوکو هتعطاذا االف ر رش لاقي ردهنسانعمقمجا سی قارزرم
 زد هنس انعم کم رب وج هنجما بوک ندنس ءرمشطلوق عار ولوا لتفلادیدش هکر د هنسابنعم کوب ھنل وضیلاو

 شلکوبهنسرت پویلکوب یرغوط رر شو هنطب یلا هد زو ج ناج نم لتف وا راسلا نعهلتفاذا لب ارزش لاق

 || هنغابصیتنمرکد لاو ءاوتسا رغ ىلع الوتفم ناکا ذا ررشلرغ لاسقب ردردصلفصو نونند هت اغ روا هی

 تّدشرزش و هنیع نع هدیرادا اذا ارزش ىح راب نعط لاق روند تب ةنلباقم هک تن روند هکمر وجیرغوط

 + هلوفم حاصوابیا یخدوب,نازبئتشالا) ةبومصو ةدش یارزمش هبفارفا یفلکلوعت زد هنببانعمتوعصو
 لب ار رشنسا لاق رولوامزالهدانعموبو رد هنس اعم ك كوبى رغوط هغاصندلوصنوج| قل وا یوق

 اذا هیلعر بت لاقت رد هنسانعم قلراط هدننزو لعفت (رزمشللا) لتتتفرانسنلا نع هلتف یاوه ,شنساف
 هدلبربهدنبرقاج هدننزو ردیج ارش ایه ادا لاتقلل رشت ل اعقب رد هنسانعم قفل شضاحهلاتف و كنجو ضع

 زظناذاموقلار زابشت لا قب ردهنسانعمقعشقبهناتصخ و هنامنخ نیر یرب هدننزو لعافت(ںزاشنلا) ردیدآ
 روک یکن اق ردا تشن ندنتلع كناویح هکر وئیدهدوس اقا یرمرق هدننزو جا (رزرشالآ) ارزش ضع یا یهضعتب |"

 لاق ۳ یرزوکن ونحو نالس رارولوا فص و هزوکلرق هدننزو ءارج يارزنشلا )رجایارشانل لاش

 يلي ك نبش (هرلمشلا) ةرج یارزش اهظل ین لاق رونید هغ وا لزق زوک هلنبتخم# (رزمشلا) ءارج یا ءاررشنیه

 كبد لوس یشکید هدننزو_یصع نصشلا ) ةرجنیاةرزرشهنیعب لا قن زود هر نالواهدزوکر ذسا
 هطاخاذا ل والا بابلا نما رص شب ول ارصش لاقب ر ونلوا بیعت كلی هن کر شك و قم هقلوب وا هکرذ همام
 رد هنسانعم ق ہیٹاسو كرو دو هن رق ےطن اذا روللرمصش لا قی رد هنشانعم كم وس هلب زونبويرغضوة دعا تم

 نکییهدوکو رفطاذآ قرط |باج لآ رضش لاقبزدهنسانضعمقمالطآ هبناجهتواوهنط اذا راپ هرمطش لاقب
 هغغابنکیت هيد وک که ليف ك نبش ردرنصش مسا ندان وب هتک, اش اذا کو شلا هنر ص ثلا قن رد هنشا عم یاب

 یاثلاو لو الا بابلا نمار مشةقانلا ترمصش لوقت یدنلو | ناهد نس دام فز کر منسم قان دشت سضشم شاد

 لعجاذا هقانلا مصشلا شی رد هنساتعم كمروک راضش هنغلارا كنب رلکلدیرانوژ كنهقانوادینزت امت اذا

 هنغلارا كنب رلکل د یر انو رب كن هان هکرونبد هنسهچرابهتخق لوش هدننزو باک( ناسصاش]1] ازاصشادهمرضتنیب

 (ریصشللا) یدنلوارکذ هدنیب+داهدنزیخدوبهکرونید هل الخدینزو ندراجسا نجر و لجزرپ رابصشو زاردیالاخدا
 عع ەق الا رص شل ام ردهننانعم قم ردشق وصراصش هنغلاوا.كنن رلکلد یر اتو رب تاهقانیخدوبهدننزو لیعفت ||

 هندسی رواب کیک ل وش هلنېنکف (سصبنلا) یکراصشرونید هن الشادنزتیتدوبهلرنتکهلنش(یسصشل) اهیمضاشب
 دوخا هلو شمافلبوق هجسوخر زونه دوخاب هلوا قابار لوق ىلع هلوا شالوا غلاب هنس رک سس هکر وند ||

 رواکراصشا یعجرونید هرصشم دنننوسبلوا قابل هبمزکب وبار هزونه هوا ئر نکو لک ت و قه دوج و حک ||
 دوعط (ںوصشلازدفدارمهدل وا یانعم هی ارصشهدننزورهوج س دوش لاو ر صاشا ر هيدا شوق ك چوك شر ۱

 | ت ولا دنع هرصب رمصش لا قب رد هنینانعم قلاقبوراب هو | بونودیزوکت مدار ندنر حلو فوخ لا هدننروم
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 داپتو دعوت ریز ردشلپا رازکن هلکلباریفت هد لیس هلک دهن هداروب فوم یمالایلا حرمت ادا لجرا |

 عیشابتواک هشننجندطاشلو حنرف هلکمروکوواخ هجولا ین هادو ردنراصندقختروق هلتب وقع E مادونا

 هفرظرب یییهاقو اجرفاهس ار تک رخایعر تر اذ| هقانلا تر نشت ل ایش رد هنساسنعم یانو بولاص هتوا یو |
 لایهردهنساسنعم قیلعاطسانو دل رو لاماذاطوسلار نشت لاقت ردهنسنعم قماثی وا تونود هار بول | ۱

 | دراو اولو انسطناذابربطا ف اور تشن لاقب.رد هند اننعم كلا ماغراو رهق ربی ەدکخو اوقٌرفتاذا عن طاردش |
 ندتسهنک | هب هنادوت رفشتسااذا بوئلابو داتتس لات رد هنس انعم قفوص هغشوق نو دنا یبا

 [ مش ا) روئلو !قالسطاهن السرا هدننزوز دعته( ر شا ارو نم هیکراذا هسرفر ننن لاقي دهنساسنعم لع

 لحروه لا بن ردرورشیعجت ىدنلوا طف ەتنسە "دام رخ کوکی هلیسه ۰ دش كنارو یعضویت*كنبش

 ةدنسل هذاهرمخ ید یراق خلوا ل طفتلعف كنم یک ورت حو م اودابمهلاو ءوتملا ئارا لا هنمیچ زال

 ةرارشو | لجن وا ر ال رذ هنس اسنعم كلا قلرمارب و كاوتوک لی رانش هزارمنو شو یدنلوانایسب
 نشو نشماسخاو عبارلاو نير رم نیب املا نم نعي ءازلاهتلثم نال فاتر رش لوعتویناشلاو ل والا بابلا نه
 ةئيډروا يلق نما و كرم وه لوفت نواو ارز تع هل لیضفت لعفا بولوا ف صو نعي رولوا لیضفت لعفا یس هلک
 رشوه رشد ثۇ كنمرخ او كنمَسشاوه نولوقب رونلوا لامتسا قرهلوا لیضفت ل عفا هلیاهزمههدنتخا ر ماع یو
 قالطا هنوعلم سنلنا نشو شخ یا ی ریش نبعو یرح سفن نم هللاب ذيع اة ًارمالۈقەتمۈ هلبامضقو یم ك نبش
 یشسهلوفم باولاو شکو تارولواردضم كانکی شو رونلواقرالطا هب هقافو قفو هنس هضراع انچ و زونلوا
 هعضو اذآلوال !,بانلا نماّرش هوحو بوللاو طقالاو ملا لاقب نددتسانعع لمرلش هشنوکن وا قم رؤف

 هدننز ما (ریمشلا) یدرس هشنوکب ودیا عضو هنب رزوا هنس یس هلوقم Rt فجل اهربغوا هفصخ ىلع
 [ةر اس ا) نیر شور ارش اموق نمر شور ریش ل جار لاش ردرافصوند هرا رشوش هب لو نیک (رنشلاو)
 هجا خا ذا رات راش لاقت زد هناا م كلي ااغ وغو تموضخ بول ایکرش لښکر , هدنبزو ءا فم لصالا ف ۱

 زدصمشو ههرکن يشل یا لرل كا تلقاملوقت هنمو رونید هی هنس شوخانو دوزکم هليعض ك نبش (رشلا
 تان دربرمشو و یدنلوارک هک هتنردفصو هدننزو را ری رشلا) هیاعادا ام هر هرس لافن هنساتعم كم يع رولو ۱

 غادم تر علل ارولوا تبانهدابذرد رکردیدآ ارس و هبناجیا ره اریرشنمیشع لاص رونلوا قالطا هتشلیق

 ۳ هزر ش و اؤارد هاه هکر د راستش هدننزو هر ره(مریش)هنسانعم هلسمرونیدهزودلاوچ هدننزو
 مش هلتساضموت روند هکلریرش ردجمآ ند هرارنشو رش هلب سنک ك نبش ( هرس ) دیس هبنکم هم نیاهلبچ
 هان یا لش نالا رونلوا قاللطا هنملاح تلتسمرمسو طاشن و شیب نالواهدنناکنهقلناوج باشلا

 كەر (دارشالا )ید ةرررشو هرازنش یدزفم ولید همی غف هدنتزو لسبج (ررشلاو)هدننززوو باک (ناڑشلا)
 راهظاو هربت نعم بوللاو طقالاو ےل ارش لاقب رد هنسا نهه ل مرس نوعا قعزوق ییهنسنو یدو بهل رسک
 دهن اشنعح كم ذو بغار یش :ىعيك اا تبسن هش یه سکرو هرهطا ادا ؛یشلارشا لاعب؛رد هنسا تیم كلبا

 روق شرب ینضوب ةللادبا های( رمشنلاو) هدننزو ل يعفت(يرشنلا) سشلا یا هبسن اان الف مشا لا حقب
 هل بدر کد هدنسا و مار لیتو دو هرنسا نغم ها سشو هرّرش لاقب رد هنس النعم كمر هشنوکنوجا

 روند هب ههر دز هد یشتنک تنم(, هرارشالا) سالان ەرېتشااذ| هر رمش لامن رد هسا تعم كبار شنو اومو

 نالواهرزوا ترنکو روید ةنس هلوقم هلبطو ثیسس یرلکدربس شکه تن دزو نوا ق تروق هدشنوکو هتسانعخ دیدلق

 هذا نالفشسالافب رد هسابتتعم قلواكلام هتسل روس هودزلرنکم دا دارب (ںارنشنسالا)نونید هنسل روش هودآ

 هکر دشا ناست هلا یخ یواش و رادیذآز وتاجر ەيىشەكسەډنئ نوتاک (نا: نييشلا) لبالا نم ةرارلشا ادراصا
 رد هنساشعم ثا دو نطقت : لب رک كل هبناذو یتخف كن لوا نیش سٹار شلا) ردهنا ریش یدرفمرد رلکدیدقچرانا

 رد هنسانعم لانا ولاسجاو هسدنیا هرشار شل هبرسابلاعت و خو اض رح هفت یا د وشام هيلع یل الاعب

 یراقربوقكنسهلوتم هودوتآو ردبلاقكدهغابا ندشاب هکرونیذهنعوخشكدسجو هتشاشعم تب ر وتد هبلکوسو

 ترمترشلا )و دیدآ حضوری رشا رش ورد ةا * یدرفمردقج هلواراب وتورللبق ناننلاص از هکرونید هنچوا
 وا یرب هرکصتذقدیاق بوربضا لیا شیدی هنینربو هعطقاذا هربرنث اش رد ةنسابینعم كس دز هلراز

 لاقي رفهتسابنعم یقوصنالبو هضفنو هنضعاذا* شل اتشربث لاقي هارد راک افو ج نیشن لذا هنما نوبت
 قاضصواهشاکا تابان رشت لانفی,ند ہنسا شعم كم فل عراوطوو تضعاذا بلا ترش

og 

 سس و

 ےس



 س

 س

0 
 ج ۳ س

 هردقیا اعرض ةرجش نسحا ام لاقب رونلوا قالطا هنمعودلجو هنب رارمط كنسهم ل وق ییعرونلوا قالطا
 نوحاقمالرق بولیک 1 یلاد نالوا راد هویمكنامرخ هد زو لیعفت (معسلا) همطو هدلجو هقورعوا هتئیهو

 هدسننزورعش هلی لمه یا( تل ا)وک نیساک هرذع ینعع لاخلا ر عش لاب ردهسانعمقموقهرزوا دیرچ
 رش هدب رعلا ةر زج یاصقا رسو هخ عفاذآ ثلانلا بابلا نم ار لج رار لاقي ردهنسانعمقچچآرفآ
 هناصقو دالب ها ردد راز هد رسک ك نیش ردهصوصحت تنالو .کردیعسا كلحاس غقاو هدنس ندع هلان اع

 ردندارو انا ره شل ارغصالاورع ن دمع ند ارعشو ل احر لاذا غم نب دج ن دن دحر دب وسنماکآ یره ربنعردل خشم
 رونهنناشذورنانالق هدنر هرکصندقدلاغاص یرغایكنهودو رونند هنساروصو رو نیدهنطسو كز هردر شو

 | ردیدآ شوقر هدننزو روفصع (رورعسلاو) هدننزو روق (رّوصتلا) ردیدآر جس خ ونرپ هه شنو ریما (رحش)
 نارعسوذ رونیدهنسببفیداوور و رهن نالوا هجراط هلی مسک كنبش (ةرعشلا )ردشوق نانلوارع قواطراق
 رار هد. تنزورفناس ها همه یار نون نر ا) ردفا كن قدم امان نماوذا هک
 هرزوا لاک کرونید هنالوا هجزآ یغلناوجو یلبایش زونه ل وق ىلع رو شید هیسک نالوا هدامآ هک مانشدو متش
 (راسعساا) البلق تشیذلاوهواناسنالا تشل دعتسم یارزعش لج ر لاقسهلوا شمال وا ثیکی بودن ادیب لات و لاپ

 لجز لاسقب رونید همدآ زوک همقل هدننرو رفغتسم هلا هبجم یاظ (ظنعتلا )ر و شید هش نوزوا هلبعف كنبش
 لملسس ندرککد وخاب ندنجا زاغو هد نزور عف (رضتاو) هلیعنف كننش(ربشل 7 نینیعلاظحاجیارظنعشم
 فنالاوا قلا نمتاصاذا ینالا بابل نمارفشو ریش لج زارت ش لاقب رار دیا ماکت نوک براضعب کر د هنساسنعم
 هخ نم تاصوا لهصاذا سرنلارشلاسق ردقمارقو دا مع هکر د هنسا نهد لمل ن دنزغآ دوخاب كمشکث آو
 قارمط نلیغاط بونافوا ندږاب و ندغاط یان ندکمکچ بوزکه توا یر رنحشو رولوا ید هدر انعموپ
 خرشارهاظ هل وا یا باشلار شف وهلاقی روند هنا وا كنماکنه قلناوج یک شر عش و رونبد هنس هلوقملقچو
 نیبام وهو لحر ایر نیب نالف لازال ل اقى هنمو ر ونىد هنن ام كنشأق درا هلیشاف لوا كرم“ لح ر ارش وردت ولقم

 ]| هاد رولوا ردصمكالذکر هو نكت سالا خرش رونيد هنغي را كوك تسالارعفوارافسمناک اذا ةرخالاوةمداقلا

 اره ةرارغلایفام ربعبل اره لاق هنسسانعم قخغاط بوتر هلی رغآ یل اوچو یرارخ نالوا فلعو هلغهدنچما یمسق
 ریه لجر لاقب روند همدآ نالواراب وس بونلس سندن نکگ یزنک آ هدننزوتیکس (ضْنلا) امقرخو اهدداذا
 هل ایتهدیکر و مشع! رکساکر دعا رمشع) اره هدننزو رقشا (رنعمالا )ردندیاعص ارنا ن هادی عور ل ار شک یا
 یلوحنالواهدنززوا نوجا كمکچ رانا یر عش نالوا هدنتزرص كنها د هدننزو لیعف چر تتل ا )رد ر رجس كغمص یراکدید

 بولیک|ینرالادنالو اراد هویم ك نامرخو ةلاحرا مدقتسب قح هعفراذا سلخ ارش لاقى رد هنس انعهمردلاقیسالپ و
 [ رد ) رسک اللة درجا یلع ا مقوذع عضوا ذل ارش لاقي ردهنسانعمكلبا مضوهرزو| یدیرج نوا قمار ق
 هک وشبد هنبرل هراب نوتلا لوش لینوکس كز ههچعیلاذو ف كنب (رذشلا)ر دید آ لجررب هدشنزو رفع هبا هع لاذ
 لوق یلعردیاروهظ نی سکلیا لاق بودا هباذا یار یشا طر ولو ییادخ هکر ولی روشودندندعم هدرخ هدرخ

 || یدرفم روند هزوجتا هدر خ ی أر ىلع رارروک هنیراقلازا نوجا هل صاف كني زد شل زد هکر ونید هرات وب لوش
 ردندیماساهرذشو زوذشلاوندعملا نمرذشلا طقتلالاق ردشلیآر نخ !یل وا لوقهدس سا یرشخز هلیاهرد هرذش
 هدملب سک مو نیشو هلنبتتق (رذمرذش) ردندحهرذش ن دج | ن دم ن هرذشور دباحصردننناقرب نااةرذشوبا

 ندوذب رذمو ند هرذشناسناوارکذ رذش رد هنساسنعمرامراتوناغطراطهلب لاب هرزوا تف كني رارخآو ردزناج
 رګ ر صو رغب رغش ییکرت كنو و هجو لکن اوبهذاذا رذم رذشاوق رفت لا ردشٌلوا ا لادا هیءب هکر دذوخ ام
 همدآیحاصسومانو لننولنریغ کیهان رسک نبش (ةراذنشلا) یدنلوا نا هدنس هدامرخم هک تنردیبکی رابیکرت
 زودز نیم ردیدآ ءامر فر لوق لع ردیمسا هدلب رب هدشنزو ردیخ (رذیشلا)رویغیا ةراذنشلجر لا رونید
 دونید هشراج هدننزوزهوج (رذوشلا)هلوارا فجر اوص بونلو ارح را همتا هدنآ اناج مکر دیه نشم وب غریب |
 هنب راکلموكزساقبوز مسكي كب رع ناوسن هکر دیمسا یئاو ردب ر عم یسرافرداح نعد ردبرعمول و هنسانعم هلم
 (نذشنلا) ردیدآ هدلبرب هدنزایدسلدناو ردیدآ عضوفرپ هد هب دان و رارروکندنرانویب بوراب یس هټروا ناه روید

 كمريووقروقناسلهمدآربو لا لااا ذا لب ار ذشن لاش رد هنس اطعم قفل مساح ملا عو كنج هدننزو ل عفت
 شبنجو بضغناذ| لج ار ذشن لا ردهتسانعم كلتا اد بضغو هد وناذاات الفر نشت لاقب رد هنسافعم
 ر ذشنلاقب رذ هنسانعم كلباباتشو تعرمس هشیارب و طشناذا لجزلارذشت لاقب رد هنسانع» کلک هطاشنو |

 توی رس توت یوم حس
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 خاغآ ناوطهدننزو هلعافم (ةرح اشلا) رعشلا تتنا ادا ضرالاترحشا لاعب رد هنیسا نغم ڭم روش باغه لبر سک |

 ردا ؟ رفتم ندقمروا هلجانآ هکر د هنسانعم كليا هعژانم لبا سکرو ر عشا یعرا ذا لام ارج اش ل اقن ردهنسانعمقمالتوا

 ازشون چىم خش کوش هیقننسذژ اسو ەن هلو قدریوضت لوش هو مظعه سل ا) هعزاناان القنالفرح اشلاقب

 لاعتفاهدار اولكر د هنس انعم كع دبا تعزانموتعل امشب برا یرب /راهسک هک هه دنب :زو لاعتف (رایجشال ارضا اهع اشقنم

 افتاب مدقتو قبو هقفرم لع اکناو ةنقذ تحت هدب عض ضواذا لج راز شا لاقبردزوخ ام ندیتارهرددنلاحلولمو

 دارو خراش هبلعمدقتوهعساذا یل عر شا لاقیزولوا اوا شو مش وک هلکمک یرابارکز دلیغتسف هی انعم
 تاب لاو هنعق اقا ذاهمون رتشا لاقردلبعسم هن انعم ق جاق وَ و اور دشلبآ مسیفت هر مادعتو قبس س هلک اجت
 راس انعم شدا عازت بوش بیر یر یکج آی دودننزو لافت شب اص نع ارتش من

 هدننیب هتسک هک هدتنزوتروهظ (نومشلا )ر اجشالا كا بنشا عازبلا اوکتشت یفیاوفلاختاذا موقلارج اشن لا
 تالا نجاروص مال متهنيب مش لامن رکچ هنر یر شکن هنسانعم قلوا عازل بولو ا فلتخءدامرب
 هلا ءماز لاله رد هنسانعم كلبا طب ز هیهنسنربییهنسنرب ه دسنزو رجز (صلا) هیف اوعزاتناذا لالا

 لجراا جم لاش ردهنسانعم كليا لی وحتو فرص نذ هنسسترب یمدآربو هبلا هطد راذآ لّوالافانبلانم ارش

 االق ازش لاش رد هنسانعمتلیا عفدو عنعو« :اهاذ اهرم لاقن :رددنساسنعم قلق هغرا والا هقرتضاذارهالانع
 نوجمایموقیلآ یەت اد نالوا بوک عو هحفادا ملا ارهشلاش رد ةن فس اتهم ق ډب ب وزا یزضآو هعفدو هعنماذا
 بزضاذاذب ادل ارش لاقت زا بوریآ ینزغآ باد تدنن رض هلغلاچ ندند قلوضاکردهنسانع ىم اخ هب ویکی یک

 امناضعا نت یل دنام عفراذاقر شل ار جش ل امر ند هنس اعم قمر داق یر قون یرللا دناقراسصربكخ اغاو دوعب
 رذهتسانعم مآ هنسنرهززواراچش مو هردنعطا اجرا الفرجش لاسر دل عتسه دانه م قم چاس قاز نمهیسکر و

 نها یارجسمهنیب لاهروشد هبهدام نالوا هيف عزاننم رجشو رک يسار شما ىلع هحرطاذا ۳ لاره س لاعب

 مفلار هو هنسانعم نقذ رود کک( هدندنوزودنی هنسام تكنشاق درا هی او تن رس شود < فلت

 ندنفرط دزوآ هکر ون هنناجرب لر دوخابهنب رخؤم لوق لج هنس نغم جرفدوجر رر وەى زب ۳۹ را رغآ

 ینبدشواقو نجا دناق كز غا دوخ ر وند ناغماصهنفزط کیا که نسیسانهمخماص ردقج هلوار ییندشواقاراقادود

 هدرب ینیدلوت تیاهن كن هکینانشاندقلوقدوخ ازولوا ضخا ندنوا یانعموت هکر وشیدهلب رب ىج اەلخ اندو

 روند هلام ان راک هکخ یکی ادوخ اب هنتسانعمنیتمارهنللا تلم روس درب یییدشواق ارلکک یرویسیکیانالوا

 ندیرلف رج مجو نیت داضو نیشییعی ردب عج یی کد ندٌراسیع ندفرخ حوا هدشنزو هبنوج لا فونصلا
 هنر امآ یدوههدنانزو باتو باتکعناصاو او) هدنرانزودعمو بند( ) را ردیا ج ورخ ندروک ناعرصش

 قد رط کردی رلکدید ةب ریشارهاظ رولوا قا یو ف هنوکر وص ندخب دوه لوف لعدن راهنفو

 هجباخآ ی زلک دنا زاوتسا هنبرلتن 1 دبور کو كرب رمسهدننزو باتکر ایشو ناردیا باكر اىسەلوقمىراوج هدزاخ
 یرغوط هنا نوچما ماکعخساو هنب رخا كنب وقو رارید سرم هدیسراف رروط کک سرب رسهلکنآ هکر وتشد هیهتختو

 ردیدآ عضومرپرا سو رونلواربعت كنسا:دېكرتەكر وند هنس ەر انباع یراقدروا هنب نلرغآ یک ك نمسق یالغواوید

 ر اه ولاو ردشلبا قو هلکلیا طض همین یهذ ماما رد یار اسم یش ننالغردنداعساهدننزو ناکیرآ افلا

 فیسا) یا ریش اه ر لاقي زونلو (یالطا بق هد نزورما تلا ردنددیندحر اجت نوا دبع نکا

 رسو ردنیبع هلا قلدضص هکساشا ارز ردن دره ابلاغ بح تخحاصض هدارون ردهتسانعم بحاضرضشو هژوا شعسود

 رد هنسانعءقججاقوس وا یکر کراتشاهدشزولاعفنا (راجتت (راچشالا) ؛یدریا رش ء یش لاق روش دهتشزکوولوک
 كچوک دشزو هرم (ةرجفلا) مدقناذارهشنا ل ایر د هنسانعم كليا مدقتو قبسو هنع قاچا ذا هم ورنا لاعب

 ےس

 قیر چلا قورا هلی رمسک + یو زوم و + ر دظو 4 قلب ولب رپ هدنعومبءرنوب

 ۱ نوتسما نساناو رولوا هدنتشهرهش هکر دییسا ام نوکر ص وصخ هنسقهودو رونی هر هتل فراج انآی نرلکدرب وخ

 هئ رادقم هو تشهكنسهم ار هقانوردبا عضو ون نوجا رظرکر وند ەغج هطقن یرلکدلبا عضو هننقذ كن الغوا زن |

 ۲ ۱ 2 ننوت مس

 ناکا ذارجشمبابد لاقنهلو | عونضمەدنتئیه ر غش ینامزو توده وشو ییکر خشم طخ واهرزو|یئیه |

 : زکفتمرد هننسانغم قم ایطهرژو |کس رد بوبوق هنتلا یس هک لا هیسکرواوغلاغاذا موقلارجخشا لاقیزدنو تا تکراشم

ee 

 ]| هنعاذا تنبل ارهش لاقب ندلبعتبمهنسانعم كمکید قایطو لرد ةواو هرذاجو اهاف تخف اهنکیل اهمال

 || هنغلارارلقوا نا :اواندنجاغآ یندنک هکر ونلوا قالسطا هقوالوشو زونلواقالسطا هب ةودو ةمدآ نالوا بن رغو

 قالطا



E ۱ 
 ورک -

 هنس ابن ابا دوز بوی هاب تد وجو ك ەدآرب و امنت بلقاذانيعلاةش لامتهنسانعم كمرپود هنس تی عابف |
 مبارلابابلا نم ارتش *یشلارتش لاقي ردهنسانعم نایسک هلنرتعقف (رمشلآ) هحرجو هتعاداهتش لاش , ریلبعتسم ا

 یلعو رونلوارینت قلو ا زالنرب هک قلوا قیرابلوقلع قلوا رو د بوو د یراقابق ت لآ تسو لزوکو عطمناادا ۱
 ناک اذالحر ارتش لا رولو ازمەبيق هح وبا نزوکلغل وا كش وکرکردهنساسنعمقل وا لویلسیغاسق بلا ی از

 هیعتب رش لاقبو لوهجلاءانبیلعزتش لاق وابخرتسم هلفساو اافشنم ناک وا لفساو ی عا نما بلقنمهنبع نفج
 نویطورع اش و هقشنمیفسلا هتفش تناک اذا لج راش لا فردهنسا نعمقلوا قیر قادود تلآ شو
 یاو مع سب ردت رابعندنرللوخدكنتاع بقا م رخ هکه نسا رج ا كج زه رع هدنج الط ضا
 مطقردلمهتسم هن انعم كکوسهمدآرب شو ردیدآ هعلقرب هدنن ایم هجن کر هعد ر هدنسالو ناّرا نشو رولاقنلعاف
 رد هنسانمقل وا نالنر یزوکتمدآرب یدو هد شزو لاعفنا (راتشنالا) ه هسادا ارتش هیرتشل افت ن دی بسا لوه

 كلبا زالترب ینزوکكمدارب هدنن زولیعفت (رتشلاو) هلیرسک كنءرمه (راتشالا) تّشییععهنیع ترشا لاش
 نرش شو لکشی ریتشردندیماسا هدننزو رم ز (متش) ءاریش اهلعح ادا اهرتش و هنیع رم شا لاش ردهنسانعم

 كل رفعح ندیز ندنول ولع ردفا كمدار هدننزو "ندرا هل رس ه دش كنارو ی کن هرم ۵( رشا) ردندنیعباتراهب

 لافت ر روند هص “نالوا ب ويعو رشفع وچو ب رشم تش زو ی وخ دب هدننزوقیسف(ستشلا) ردتحهل و اقل

 نالوا هدنفلارا لر لقمرب یکیا هلی ك نبش (ةَمْسلا) قلنا یس بویعلاو سشلارشک ی ارتش هن اف االف بج اصتال
 ۲ EE یف ویسیرغص هدنن زو هرهوج (ةرتوشلا) ردن دنسانعمعطق رونبد هرەجزرقو هفلقخآ
 یزوکر دنصو ندنس هلک رش نانو ارکذ هدننزو رجا (یتشالا) ءازیاهرتوش ةأ ما لاسقب ردربنعم ب لپ
 3 رعاسشلا الا ثراخا نب كلام شاو رولوا فصو هزوکو هبمآرعیکه ارج رد ءازشیت و م رونیدهمدآز ال

Eندجاور ونلوا قالطا نارتشاهمها رباولغوا هلبسودنکیدیا رداهم ا یر انکا  

 كنب رغوا ر ومشهرب هدننزو ءارج (ءازشلانبا) رلیدلبا ثیدح تباور ۍزشالا قوصلا یلعیرتو یزش
i imeیخ ك ناتو كنہش ںوعتیشلا) ردیدآ | عور هدّس ءافلب هلا هند هدنش زو  

 ردل وقنم ند نج نباوبو روند هي هب رآ یتندوب هللا ههم نخ (روغتبشلا) هنسانعمریعش رونید هه آ را لاها كانیعو
 رد روش یی ج روتید هنجوا یرویسناقج یکن ورب ندفرط ر كغاسط لينوكس ته »یاو ی سکه شیت
 نادبعلا شاع رونیدهنراهجرایو و هنبراقرق هتشارکو اغنام اره شی هدستزو رها (رششسلا)ردیدآ كغا طر نشو
 جاغآ ولقیف هدننزوهحرف (هرنشلا) رونیدهبرانادفو هر اربلف كج وکه زات نروس ندنرلیدءاراحماو تابتو هنسانعم
 هطشنمیا همشانق لاق رداهدرژآ بوتابهنراما قنرطو دلایکنکنولقارتوب هکرونید هنس هلوقم شمافو

 ارش هنیع ترش لاش ردهنسانعم لا بسك تطلع هلیسهضراع رب یراقامق كز وک هلنبتعف نتشلا)
 ءارعص (ءاریجنلاو) « دشنزو بنع(یصعلاو) هاب معتف كيج و كنبش (صحلا) ترثخاا عیار باسبلا نم
 غا هرزوا قاسهسفنندهیضرا تانابن ردهلدم ندیجد وخان صا هک هدننزو بنعهلبا هتک یاب (مشلاو) .هدننزو

 ن وساوا مواقم هیاتشلرکو نوسلواولوا ؛لرکوهدرخلرکرونید هلالوبامن بولسکو بهسفنب ل وق یلعرونیدهنالوا
 رع جاغا دیکر تو تخردهدیسراف هد هروکه فرت یکیاوب ردلباهیرادرفم ن وسلوا رج اعندنموا فمهیاتش ك رکو

 فل ومردندنماسقارضُمیس هل وقم زومو ییادغب زصمو قاق نوژواوهبمان وناجداب هدهز هف رعد زیکیارونلوا

 هکر دیلباقم م2ل واو رونلوا قالطاهد هننابن ب رآویادغب هروک اک ا ەلکمنارسفتەلبا تابنلا نمقاسهلام هدراصب

 نالوا قاس ۳ نیطسسب ردندنمسقتانید رهشهسخ وب رونلوا قالطا تا هلباهبلغ «رلتآردنایل وایاس
 ردشعوا يقال ا هنس هل هرس دنا نطق ن نمره نمیشانندنغیدلوا یسریک ٌهمورا رونیدهغابقفصاضو زا
 ۱ نم s) اهل او) هدتنزو ه رصعم( م رشم او ) ه دننزو هح رف (* هرعشلا)

 دلار د کی اعا رصشو ةرعشمو ةرعش ضرا لا قب هنساضم نا نسنخرد رونلواربعت قلجاغآ کر ونید
 (یعسلاو) ) ردفصوکدننزوررجا (رصشال) ردناکممسا روند هارپناد جایغآ هدننزو دعقم(سعم)

 رثکی ا رعشمو ربعشو رعشا داو لاقب رونیدهر قلبروقو قلجاغآ كلذكه دسنزو نسم (عشلاو) هدننزو
 ر a رز e ار هتک ىاهنمرعشا ناكل ااذه لاق رولوا لیضفت لعفا رسا و رعشلا

 | كەر (ر سالا) ر دن دنتا كنس هکناوا قارع یولعلا یرعشلانلع نی هللا ةبه تاداسعسلاولاو هم در یھ مدح ر وا تاتو یدکی بوشر
 ۱ سو



e 

 | ك غمر شاب هلن وكس كابو ىربكك هجم نيش (ربشلا) هجا نیشلا لصف نيح لكى یاعت هند او ||
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 تسدیهدیسرافو شراقهدیکرت رولوالصاحد»دکد رک ب وحآ هکروشد هرادقمدتراوهنجنواكفمرهجرسندنجوا

 میقیصنیتبهن رب یربولکنرید بوبلوا نوزوایمادناو ءاضعارابرعو رد راش وج بک دنیاو لرد

 باكر دا قالطارشلال ايق ەنالى , و قلنخا براقتعیا ریشل اریصقوهل اش راردبا قالطا ریشلایصقهمدآنالوا

 لاقى ردهنسانعمكپ وا لیا شراقهدنن زوریصیننلا) ردیعباترعاشروعالاذقنمنب ربش ردندیماس ریش شوهد ټنزو

 هتل و م کوک هن هاطعااذاهربش لاش ردلمعتسمهنسانعمتلمرپ وو ریشلاب هلاک اذا لّوالابابلانم اربشبوئلارمش

 اهربش د طعب لو SU لات یخی رعایت ونلوا قالط هنیاکو رهمربشو رونلواقالطادبو عاب

 هنساصضعم حاکنو رونلوا قالطا هترجاو ارک نانلوا دفع نوجا لمگج هب یشید یهود كکراو اهحاکت ق>یا
 هتماقو "دقو رد زاج هد هلبا رسک هدنوو ردلیعتسم هنس اعم یناک دنزو تایحورعو ردعاج دارم رو

 مظعا قو رافردندنیعب انرشن یشیورددزناب زهد هلت کاب ردن دیا ا ق قوفعص نربش ر دن دامسار شو رونلوا قالطا

 لنرمه (ںاشالا)ردیم سای دح كاي ن | یرسلایدانه ۍرادلاربشو ردندنیعبات همعلعنربشو ردندناحصا ۱

 ربخو هنسانعم هبطعروشید هکر و هلدتتف سنلا) هاطعااذاهیشا لاهن رد هنس انعم كمر ویخدوب هلب رسیک

 | ینآ کی کن ایرق روضید هثبش یرلکد لیا یطاعت هبنوانبیسهفّثاط یراصنو زونلوا قالطا هیفقدصو هنسحو
 عودوم هدین ایسنا تقلخ هک وتلوا قالطا هاوقوهماسح اربشو رود هناب رق هنیعب لوق لع زار دیا عز بّرقت لسو

 رو سو طاشن زولوا ردصمزشو روند هنناک لب ها نده وام“ تکو یک کسامو هرذاحو هساح ر درت وقنالوا

 هینکس هدنن زو هروتسم (قروبشملا) رطباذا بارلا با بلا نم اربش لجزلا ر شلاق هنسانعم قلوا نقشاط هلیتمج
 یرلکدیدرفنهکردیم"ا قو هدشزو رون (ںوبٹلا) هس یا ٥ هروشمه ها ما لاشروند ه هر وت اج نالوا ادرموحو

 نادیانهکوب وراد نیپ وریانهديسراف هلغلو|ندجوت و ورز الج یرارنهم نیطالسهدرلکنج ردقج هوا یروبلوب
 [رباشلا) رد زعم ندیناربعوب ورونید هب یروب اقلطم قوب نکل یدلیاریسفت با قوب فلؤمهجرکرولواك چوک
 هکر وند هرارهنلوشو ردیناشن لرادقمر یرب رهړکر ونلوا قالطا هرلکت رکن الواهدهزادناوهدنوشرا هدننزو رعاشم
 عونرب هدننزوبولسا (روبشالا) ردهربشمو ریشم یدرفم رولوا سهل اک | بوقآر وصر اس هلغلو عفاو هدرارب قحا
 | توراه هدنن زو ثدحم (ریشمو) هدنن زو تیکس(رییشو) هدنن زو رخ (ییشو) هدشنزو مش (ربش) ردیما قلاب
 ( هرق یزاتربضح مالنسلاهیلع هلن لوسر هکر دلوقتم ر دم راعما كت رالغوا كني رایرضخ مالښلاهیلعو انبن ىلع
 یربع هعوقرم ءایما اربزرلب دلباهیحس هل هرول نم ءاعبا یت راب انج نسو نیسحو نسح نالوا نایمالسانوبع

 ؟دیرو دبص نی نشتیادح سوم نمنور اهل زع ییهتناکر ید حراش ردهنبلنعم نسحتو نیسجو نسح هدنناسل
 راشو نسج هدننزو تیکسربشلصارولوا شلواذوخلآهندنسانعمنسبجو ر ویزه ءامسا سی رابدلبا هیممل های

 ریشورش یضد هو ل اوسر#ر وررمتراح ردعرسوناج دف#ردشعد یسل ربندبح ها هک هتیردیفدارمنیسح هدننزو

 كلنا مظعت همدآربوهر "دقاذا شلاش لاعب رد هتشانعم نیو ردت كمل غول وا یبهنسنر هدننزولیعفت (رییشنلاژ

 هیطعیاربشق هرش لاق رد هتسانعم ےظعت قعل واواهدننزو لعفت(سشنلا ریش )هیظعاذآ االف رش لاقي ردهنسانعم

 لاقم رول رب یرا دقمشرارةدنراتییک اب وكر دهنسانعم قعشلعیدنب رار یر هدکنجهدننزو لعافتیاښنلا) مظعتف

 هدازهش هکر دن زعم راوبهاش نازبا هاشداب »مان وناش دکربد د جزمردیدآ لجرزپ(رولاش) برخلاف اب راقتاذا ریاست

 عضومجوا یلا هدننزویرکس (یربشد قراسیانا بل اریاش لجرلافب رونلوا قالطا هبیزغوا ناریل اراش ردکعد
 هددس رغیرنواوهدانسب وق هر رحم یسیتلاو هددیحاترم شب وهدهبقرشینوآ ردهد هترمصمرابد نسهلجخ هکر دیو

 یسیکیآوهدهیجانمان > ان مان سبسمژ یسک: او هد هر یدر دوه درصد یب هزر رج یجواوهد هیفونم ی جو او هد هډونه سي ديو
 هلیاهج*لاذ(ززبشلا | اردنا جانب < دح "یروباسنلا دی اعاده ن دج ندمالعا هدننزو هی (هربش)ردعقاو هدهربخ

 (هراذننشلا)رو اوا ی راول ویندنغار بی هجو یرلقاربب كنون نکل ر ددا تابت رب دیش هر هج ول هد ننزو یفعج

 اتشع هدشزوهحرخد (م :رکشلا) و ویغیا نو روند همدآ لني ولت رغ كب هلن رمسک ك نبش

 رونلوا رببعت قلوا ینوک ارق ق واسط هکر دقلوا زم روک هک ب وروکز دنوکی عب قل واز وکیش هک ر دهن لسانعم
 زونید هنالوا التبمهتلعلوا هدیسراف ر کت او قاسم فو بت دافروکشوب و
 اتش شلاش لاق ردهنسانعم كمك لبن وكس كاتو یف ك نبش (رتشلا) اشغا راسصاذا ةرکبشلجزا رکبش لاقب
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 (ةرو بسا او) هیت كم (ةرمسلاو)هدننزو راکدت (رابسلاو) ه.هف كم رتلاو او) هلنو کس كانو یضفكنبس

 ضرالا ف یضلا ا فلوم E ردیفدارمرا رکو تشک هدیسراف TE هرورص

 ضرالاق بهداذا « هر و سو هرمسعو ارابسلو اسمو ارسرسد لحراراس لاش ردشلطا رفت هلن اونع

 ردهنسانعم كرد لر کر (ةراسالا) هرس معع هرمغ هراس لاق هنسانعم كمردز ۳ وا یادعتمو

 ردنرابع ندنتلاح ینیدلواعافو ندلوب یغیدنوط یونعم كناسنا هکر دلبعتسمنب زانعم تیهو هةب رطو تنس
 هربسو هدشزو بنع رولکر س یعج یهو هلاحیا ةف هرس دز لاهو هَ رطوهنس یا هنسح هراس دز لا

 نانلواربس ردلوعفممسا هدننزو فوخ (روسملا) هنسا نعم هربمرونلواقالطا هي هربخذ ناناوا بلج ندرخآراید
 ردسا.ق فالخو هروک هتناس كحراش لحرو روسم قلرط لاقت روند همدآ نلت ریدتناربس تانک وب

 ردع ولو برضرب ندرس هلبعتق كنبس (ةرسلا) ی سا یقارز

 قدهلوا هر نکآر دهدنسهیب هرم هک رید جراش رولو اعونءانب 2 عد

 رود همدآنالوازسلا رک دنښزو ه: هرم .ه رلرص كس (ةرسلا) نوعا سابتلا تلا مدع هر هربس نالو وا مس | ررلیعتسم

 ییععهربسلاش ردنمصتم یرشکتردهنسانعم كمردرکیخدوب هدننزو لیفت عریسلا)ربسلارشک یه ل اجر لا

 ۴1 هتسنرباب قزوسرنو هعزادا سرفلا نع لجل ارس لام ردلعتسمهنسانعم قمربص ینلوج ند كلا هراسا

 هنسانعمكلبا ناتس و لن و السارابخاواراس هلعحا ل لاق ر دله عتسمهنسانعم قلق دزابزو ساف سانلانیب |

 هنسانعع قعالوب لول هنحاصیاضخ یسهلوقمانح نوت Ll ءاحیا هری درس لاق رزدلعتسم

 هکر درد صم هدننزو ربغ (ربسلا)رویسلاک اطوطخ هتلعج ییعب هتططخ ادا اهماضخ« ۳۹ تربس لاق رذلیعتسم

 هشرت هنشکز زاق رونلوا رببعت مع رص هکر وند هشداق هکوزوا نالوا ید توتلید ها ها ندیردربسو یدنل اوارکد

 ردراب وسنماک ناترویسلادج ان كاإلما دعو ںی نیسح ندنن دحردرویس یچج ردیف رحهشارت هکرونلواربعت
 یرلنوراضعب و ردقملوا عاجرا هدرتم نالوا سابق هدننسنارزرد هرزوا سابق فالخو هکربد حراش
 ng و نوه يه ی ینات لوق ءالع رک او راردناتبسد هب درهدلب مانو ویس

 (ںایسر به )ر دنداروا ینارمعلا "یرتسلا ربط ییانب ىح نلوم كاوزاو ناییلاباک هدش رشهقف ذ ردیدآهدلب وب
 :رفاویق "ی راخمان یبانجدیعسونانالوا ی ست رهطعارق هدنآ رددآ لاسموقر هدنسهکل وادههدننزو رابعرما

 ردراو تاودرفاویعسم هلا زابتس ندس "دو نیعباتورد ها فکر کب نرابس ردندیماسا رایسو ردشلیا ها داف

 هنا راک هدشن زو هرابط (ةرایسلا )ردند هلج لوا یرایسلادیزب نیر ندنندحم هکر دتحاجر (نووترایسلا

 هایسر ردبس هک ی اودعلادلاخ نیقرع(هرایسوبا) ةلفاق یا ةرابس تءاج لاقب هنساضعم هلفاقروناوا قالطا
 فرش هیانم هدنباهذو بابا یدرتوکب ویشاطهانم ند هغادزم یباح هلکن الصتم هنس قرف یدیاراو یکشا
 هضافا سعشلا عولطلبق هد هیلهاجیدیاریدرصلا یلاعرسنایک ی عی رمغنایک ردن قرشا اباطخ هغاطانردت
 رابسییاربع نم عصا برعلا نیبءاناک | رلهدناتردابم هنا رقم ذ ا ردنارما هلقارشا هردن ص هش لک دبا"

 ولقوبجو وللق یراص لوب لوب کر دیدآ شاخ هجالا عونرب هدست زو ءاضع هاب سک كنس (عاربس]ا) یدلوا لم

 هجا نالوا قشباب هکدرکح ءایسو رولوا هیشهزوا 0 روج نالوا نلع هود ید هر هلخ هکر دیدآ اسب هکر ویب

 ه دننزو نادیس(ناریسلا) رونید هیدن رج امر حو هنسانعم یلقلا باخ روند هنس هدر تلکر کر و ورو شيد ەغوبق

 هدننابكنآ لوق لع ردیدآ اضقو هر ر وکر هدنتلابا ناذبسام هل يف كنارو یرشکكنبس (ناوربس) زدیدآ عضو

 نمهاربا نیدجا ندمالعا ردیدآ هب رقرب هدرصم ناوربسو ردشمالوا مولغم شالونانتنام کز ردیدآ هروکر

 هل فلوا زوم اسلا ردیدآ عیضومر هدن رق كتسرهش 7 رو عضومر ی ]وا سرافو ردن داروادا عم

 كناولح عونر و كمدآرب ورولوا یلقوبج هکر دی سا بول ع ورم دزو مظعم (ریسل )یدنوارکذ+ ذهدنس دام اش
 راتما ياينسالا)رشعتا ذا دلنلناربسد لاقت رد هنسانعم قلواق یردولب وت هدننزو لعفت یسنلا)ردیزلمسا

 هلیتربس كمدآرب و راتمااذا لچرااراتسا لاشردهنسافعم كلتا لج هربخذ ندتمسر کر دیفدارمو هدسننزو |

 عضومرب هدننیب هثیدم هللا ردن هد نزو لبج (ربس) هتنس نتسااذا ترسل راتسا كلان رد هتس اعم تری

 ایک ابدلیا مقوم زوتهداروا یردبعانغیراب :رضحاباخاا لضفاهیلع ایل نا تطلس کر دینی

 | هنجاورو رس رونلوا قالطا هنوتلا شفیو صااشودولواطلكیا لوپ لو هنجسف لوق ىلع یکهراتح رولوا

 1 هربسو هنسانعمسور روئید هشد نکو ی اریاس هلعح اداهبراس اوهراسا لاقت
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 الا هراغرب ها فلعتمو صاوخو مزهنمراکماجنا بول وا عقاو یظع برح هدنرانبب هلکلیا موو هراغاهنقلخ ||

 [ردهممآ آوا هدننزو رفعج (ردهسلا) عزفودعادعاذا لج رلارڪهس لاق رد هنسانعم كغكب ودرکش یکی سچجاق ||

 هقطف وتد هزت کیا هدن مس نارپساو ھی طخ ااغ یراقادلوا عاف امد رونلوا قالطا هتنرکذ هلثورب
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 سوی روس یسیلصا مسا دور غ دوخ ای ههاشدابمان یروسرد ناب رس ظفار دموسرمهلرااب روس یس هکآوا ماشەدایفارغب
 نیلا نب ع نی دن ز ی ی هم ردیدآ رهن ر هدننارت هدلب مان یر هلیعص كس )روندو تاک هوا

 زرد ماشتوربطتندروبزەرېن قاخ ىرهلرالبا لسخهدرب لو یملق نالوأ یتدامشتلآ كنيراترضح هنع هللا یضد

 ردیدآ عضومرب ندنلاعادادغب و یدیاندندالب نویناب رسام دقمردیدآ عضو مر هدقارع هدننزو یوط (یروس

 هموقرندنسنج مجهرواساو یدنلوا اردک هتنردیعجب كلراوس (ةرواسالا) رازبد ید ءاروس هلا دم هکرولواهاکو
 تیاغبیدناراشیا تماقاولوزن هب هفوکی سهفناط ه رهاحاهک هتن یدیاراشلوا مق مقمو لزان هب هرصب هکونلواقالطا

 اسماد ردبقل كنیرب ن دنع ولم هلی رسک كنهزمه (راوسالاوذ) یدیشعلوا ۳ هزواسا هل راو ازا دنارتداتسا

 نعهلبارکسع نالواهدنشاب بوشود هنسهیغاد نطلسن هلی رفترب بویلوا ندتطلس باپرا یدیارونقاط ازال

 هسک مانهبنم هرخالا رخالاب بو دیازاصح یراغ فارطا دعمون نالوا یریکبقع هلکلیارادتبا 4 ه راح ندو ردو

 كنا و كنيس( ةریهسلا) یدنلوا هیمشهلرا ناخد هبنهروب زم هلسسوب رابدلو الاله یس هلج هلو نوتهیو را

 كنەسکن اے بوقروق ند هنسنرب هدشنزو هحرحد (ةرعهسلا) دا و ناشلوارسعتهعسا ږی

 قنانوا بویموب وادصک هلنحنف (رهسلا) دیعبیا می ردس دلب لا رد هنسانعم قازا هدننزو لجرفس
 رهس ءابطالا نيب زم اليل من لذا عبارلا بابلا نه ارهس ةحرا بلا لجر ار هس لاق رد هنسانعم قمروط
 ضراع ند هثداح هلوعمو راسو تی ندادوسا ندارفص یبس نم ووا هکر هب یسالتبع ر دقو رعم تلع

 ردراتفص ندنآ هدننزو هدّون (ةرهسلاو) هدننزو نا رکس(نارهسلاو او) هدتنزو ناک (راهسلاو)رهاسلا) رولوا
 رهسوذ یارهاسلیل لقب رولوا فصو هد هل ةغبهرهاسو رونبد هپ یشکن اروط قاب وند بویما رەھ.
 ندمادقا* یطو تنکهک اب وکرونلوا قالطاهضرا هجو لوق ىلع هضرا هدننزو هرهاظ (ةرهانللا)' منت لاقماک
 هبهمزاداو دهن نالزامز زوا نادرجاسمادو ضراهحو وااضرایا هطرسبهرهاشاوعطق لام رولواهرز وارهس

 مانی ةرهاسنیعلالاربخ هنمو رتفتال نعي ديراجيا ةرهاسنیع لا نلوازاف الصاک اب ۇک ر ونلوا قالطا
 هالفیاهدیعب هرهاسانعطق لوقت رونلوا قالطا هناا هرهاسو اسب مت ال لاسلاعراف 4 الان مح اصن نبع یھو

 "لج قحهکرونلوا قالطا هضرا لوش لوق خو قالطا هراس افکچابوضاب ناب اولو ناسناالصاو
 هدش رشسدق هرهاسو روندیخد ءاضب ضرا هکر دکع هیلبادیدص نوا تاقولحم مشخ هدنمابفمولالعو

 (یهاذاف) یا هدهلوقهنمو حراشلالاق زدنا كرار هكر لکل اوا ماشو زوشلوا ق خالطا یه> "و ردندآ كغاطر

 ءاضییلا ذی وتسلا ضورالاةرهاسلاو اجنطب ىف اناوما:اوناک ام دعب ضرالاهجویلع ءانیحا مهاذاف یا(ةرهاشلاب
 لاقو یواضیبلای اذسک نهج مسا لیقو افوخرهسب اس مکلاس نالوا اف یر بارسلا نال تالذ, تیعس
 هلعاف لا ذلومفم نم قرصفا قروه مو هروهسم اهلضاو مونو ھر شاق نالةرهاش تیم“ ین اتسهساا
 كناسنا هلبس هين هند (نارهمالا)زكذيساكىكرۈھاشسروئىدەنفالغ لرفهرهاسو ةبض ریا هیضارشنع لیقاک

 تن وطرروندهرمط یکاهدنو رو ردقح هلواررمط نالواهفطن عبنم کدو زانو جزاع هئلآ ندزلنآتوزاو هرلنآ

 غا كرك د بولبکح ندزهیاخهکر وشاد هر رمط یا لوشن تونید هرم ط که دزوک ت لذک ردا نات رخ ندرانآ

 لاسقب ردشلوا قالطا ةغلابم روند هغلقنا وا قو هک ۍ دوب هدتنزور وفاک (نوهاسلا) لروشواف هدنزوب
 هکر ردبا عزراب رعرونیدهنفالغ كلرقو هتسانعم تنکروناوا قالطا هغلقوخو رهتنلایاروهاسلا بع نالف
 جرخو فسکنآاذا روهاسلاین را لخد نولوق رولوا نالظ هالوخداک (هدنه اکنه فوسخ هلغاوا الغ كيآ
 یار وئلوا قالطا هنب ر ههکز وقطرخآ كلآر هو هننسانعمرمقلاةراد رود هنلیخآ ك ياو "لاذاروهاسلانم

 رد دعتمانعموب هلبارق فالغ هدتفیقح هنسانعم هزهاس لظروتید هنسهکآوک نیز وب رب و نود وازمنزوک
 روهاسو زولوانالطهبا لغلوا تونلیارولهضافتسا نددنشرق هلکلبا تلولبحت هنن ر قو سعش هرهاش لطارپ ز
 هنساب نعم رهس روئید هغلقنا هک ین دوب « دضنزو بارغ (ناهسلا)رونلوا قالطا هنعبنمولصا كراك نبعلا
 راوشد تیابغب ییکر ردبدآرطع جونز )ةت دن رهاتسلا) ردشلوا دزاو ىة هدننزو لاف نوعغتذلواتلع و و
 (سسلا) زدیدآ لحررهدضنزو نا !Le قالطا نوڪ دلا نسوقب وار هک دآنروتک هل هلغلوا |

 كن
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 ةروسو هیف عا فتراوةمالعو رثا یادجلا یف ةروس هل لا قب ردنرابع ندنعافتراو را كذرشو دشوترع دنا ةروسو |
 شطب ورهق ؛لراهاشداب ناطلسلا ةروسو «دشیاهروس دربلل موبلا لاب ردیزابع ندنتدش بوک درملا
 ردعسا یسهلک هروس هدرالحوب هوا دتعاو هتوطسیا ناطلسل!هروس یهیلعتدتشا ل اقب ردنرابع ندوطسو آدتعاو

 یدج كرب رضلا وبلایدعزلایسبع نب دج یسبعولا ناسلابحاص ردندلاجر ؛یماساو ردیدآ عضومرب هروسو
 (روسلآ) ردشلیا ثيدح ذخا ندنسیدنکی رودلا ساع هکر دندنندحم مالعا یضاقلا مکان ةروسو ردیعما

 یکم اسرس هدنجما كشاب یراخ بوبار چهشاب هنسن یسهوقم بارش هدننزو روهط (رووسلاو) هدننزو روج
 دنب زوب كمدآرب هسکرب و هیف عفتراوراداذا ارووسو اروس روس هسر یف بارمشلاراس لاقبرد هنسانعم كنود
 قیشچ بونامرط «راود روسو راو بو اذاكيلا لجر لا راس لاقب رد هنس انعم قلمآ بوبارصص یکی دک
 هنغامد بارش هکرونید همدآ لوش « دننزو دا دش (راوسلا) هتقلستاذا طناخا ترتس لوقت رد هنساضعم

 رمْطا روسب ناک اذارا وسوه لاقب ردیتفص كرجخ تب راوساریزرونلوا قالطا غلابعهلواردبا میرم بولار ص رت
 ذخ اب راصاذا راّوس مالک لا قیرونلوا قالطامالک «اکر کجو رت ندیارث ان هتغامد كناسناو اعبسس هسأر یف

 كمدآ هکر دقلوا بلکلاو نالوا باوص نکا بولوا موسرم هدنناونع مالکلاو هدرهنسن هجرکهکربدحراشسآر اب
 قعوط بو «رواف ندن شاب كمدآرب هدننزو هلعاقم (ةرواسلا)رولوا كعد بلک نالوا راباق بو ارواق ندنشان
 قابتآ بوبارصص هنیرزوا نوح ا كمشکو د هلا هسکر راوسو هرواسمو هسأرپ دخااذاانالفرواس لاقیردهنسانعم
 نلیکح راداماراد هنس هروج لرهش هلیعكنبس (روسلا) هبئاواذا اراوسو ةرواسمان الف رواس لاقب ردهنسانعم

 رونید هر هود نالوا سنج كابو یوصروسو هلی رسک ك نبسرولکن ارسو رولکراوسا ییجرونید هراصحو هيو راب
 هم یاكيلع ةروس هل لاقب رونلوا قالطا هتلزمو هجرد هلیض كن (ةروسلا) مارکی ا لبالا نم روس هل لقب
 فرش هروسو ردهم دعب هلم هعوطقمندرخ |یرب رهاریز رد ذوخ أم ندروب رم یانعهردمولعم نآآرقلاةروسو
 رونلوا قالطا هعیفر ءانب شل وا دان ه روا نسح حرطو فرش یاهروسبحاص لار ردلعتسم هنسانعم ناشو
 كنسولابراوبدو روند هتمالعو ناشن هروسو ردکعدءایساا باج ىلا لاطام لوق ءاننلانم لاط ام كفلوم

 | ییص عج و ردروسیسنج عج روئلوا قالطا هب هرسهرو هر وق ر ندنس هرصو ندنروق ره نعي ندنقو رع
 هنپ ر هعکلیب نانز هک رونید هک زالبب هدننزو بارغ (راوسلاو) ۰ دن زو باک یراوسلا) ه دننزو فرغ ردروس
 هدننزو باک راوسو_هلنبتعر ولکرووسو هلل دمو نط كنبس رولکروسو رولک هرواسو هر وسا یعجج زر رک
 هلیعص كن ه زمه (راوسالا) ردندحر اوس نب ماشه نب هللا دیبعو ردفو رعم ؛یرقمراوس نیارهاطوبا ردندیماسا
 رهامو رونااربیعآ یک دی هکر ونید همدآ دی هلی سکو یمص ك: «رمهراوساو یکراوس رونی هک زالبب دوب
 هراوسهش نالوا راوتساو تبا یک امص رخص بوبمروتوا یکی نروتوایرصکب هدنرزواتآو رونی هزادناربت
 "لزالب هکرید حراشردب وسنم هپ هبت هرواساردندنیثدح یراوسالا یسبعوباو رولکر واساو هرواسا ییج رونید
 هدنساضق ناهفصا هلی كن هزمه (راوسا)ردیرعمراوس هراوسا تاذکر دی رعم هراوتسدراوسنالوا هنس انعم
 | هددعکلیب هدننزو مظعم La ردنداروا ناتراوسالا دج ان دمع ندننندحو نسب ندداهز رددآ هب رقرب

 ییهاکلا یکلالا دیزپ نب روسموردندح كللادبع نا روس ردندیماسا روسمو روند هر كج هروک كزاليب

 همر نب روسمو روئید هغدصی قج هابط نالبیپ ندنبشبم هاه (ةروسللو) هدننزوربنم (روسلا)ردندباهکا
 ردیدا نصح یکیا هدنم هدتتزو دعقم (روسم) ردزاهلا هت ردلکد بوسنم هتعنصو لحترب هکر وسم هلنادعوباو

 هکرونیدهنیراصح رهش هلیع كنبس (روسلا) ردصوصخ هتعا جج حوتفلاییاونب یرکیدو باتنلاون یسیر
 هلبرادروب ملک تیرات رطح مس و هیلع هللا یلص لاعرضقادتبا ردیسراف ظل وو روند هتفایضروسو یدنلوا رکذ
 تراشا هنیدح اروسراج عنص دقف اوموق وشا نالوارداص هدنسهو زع قدنخ هلکنوت فلومرلیدلیا بایف رش

 تولوادارم اعط تفایضهداروب هلن اروس هح ةيسراف هظفللاو سانلاهبلا اوعدناماعطیا ةناهنل یقلاقردشابا 1

 هکر دیسبضافهرصب روس نب بعکو ردیبقل یضلا دلاخ ندم ندنیعبانروسوردنش ور هتفاطاتابرا قمالمهکد نخ نکآ
 ردیس هنکم س نمل ج نالوا یروُنایفس حش هلیس هبب رغصم (هریوسویا) یدیابوصنم ندنفرطیظعا قوران
 ندنظفلروساررکمی سرى هتقلست اذ! طاطا تروست لوقت رد هنسانعم قمعچ بونامر طهرا وید هدننزو لعفت وسلا )

 [هیروس) رونلوایلکت نوجا ارعاو رما نمصتم یدیک ات هدناب كلبا عافترا هبتارمو روما یلاعم همدآرب ردرضاحرما

 بتکر دیدآ عضومر هدنبرقرصانخندنضرا صج لوق یلعر دیم دق ےسا كنس ەکآوا ماش هلیفیفضت کابو یم كنيس
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 قواو یاب ندنآ هکر دیبسا رج هنوکر و زولواعساو تیاغب کر دیدآ كلپوا عوئرب هژدنسوعرسا اذا لچراردنس
 كلوا ناو متانامناد هکر دیعما نوناخرب و ردج اغآ نیت یرلکدیدیباغآ نیافهدیکر و شوغ هدیسرافرجسون زرزود
 تاناغ ثیلک# هردیخیم |نتع«یذل نو بشا كنپراترضح هجو هه مرکی یعماماهکریدحراشیدیار با مییا دغب هلی
 رذلقح هدهیانعم یکیا نانلوارک ذ ی ظفل هردنس هدنس هزوجرا هرذنسلا لیک تقیثبلاب مکليکا ۴ هرصقلا:طخبلغ

 ره دوخاب ردیا تافاکمقاو هنکلنوا نم هکر وتلوا قالطا همدآ ل در و ربلدو نوای هدننزو یزفجج(یردنسلا
 هنالس اووونلوا قالطا هنیشز اسو همدآ نوژواودیدش (یرجیا یردنسلجر لاقبهدت الصوت دشردب وسنمهروپزم
 ردیبقلرعاتشرتیردنسو رونلوا قالطا هنشولمان علقو هنر قواو قادزم نالوا قآتیاغب ورونلوا قالظا
 نابلا(نالوا هلو ویربایر زوکوردوسنماک هک ایوکردهقشب ند هردنسوبو ردیدآكلپوایریاو ثلویب عونرب و
 وتوکو دیبا یردنس یشلاقرونید هم شه وواو نینیعلا لا یا ؛یزدنسلجرلاقن رونلوا قالطاهناویحو
 ]| نیقشقاب یزنک اا کر در وطمندنسانحم تمانع انخور ی دریا یرذنس و لاق وولوا دض هلکشد دیش رکو
 هداشب از وقرزا یا یردنسنانسلاقیروند هنر نالو قاب و فاصتیاغب وردیجما شوق سنجرب یردنسورولوا
 زود یا دنهرو نو نينه شش رکے کیک شمو تنسو ل ھتسم یا یردنسن لج ر لاقت روش دهمدآراکباتشو لیختعم
 ةر د یقر تاز هکر طم هب مچ ك اچو یه تا هات ن ونو ل دو یرسسکنبس وهند نم فک ةر وم یار فن س وق لاو
 كبس( زسلل):یدنلوا رک هکر د هنساسنعخ راطتقس هلی رسک كون و كنبس (راطقنسلا) ردناعما هیرق یکیا
 كنبس (رونسل هفلخ سرشاذا عزا بابل نم ارس لج زازاس لاقب ردهنسانعقلواولبوخنیتج هلپحف كونو
 رذ فوختأم ندر وب رم یانعم ید هرکه دیشراف روند هب ئدکه کردفوررعم هلبقف كن هدادشم نونو یرسک

 نسلم تاو هودو مهدی یا موقلارونسوه لاقب نم هنس هظفا روناوا قالطا نیت همودیسكموقرب و
 ذوب هدننزو نامت (رانسلا)رولکر نانیمیمجج روند هنکوکت غرر وقوروناوا قالطا هب هغروبقنالواهدنرانوی
 بوزّود ندشباق هکر دیمما هبج مسکو ۰ دنزرط هرز ندنناس| كنج هدننزو لوح (رونشلا )روند هی دک
 دّونسل ااوسل لاف رونلوا قالطا هج الس هل وعردلاکدق نم سولوهو هرّونس سل لاغب راردیا سبلت هدراکنج
 زقتسک دننزو ذغنق هلفاق (رقنس) ردیدآ كخاطرپ هدننبب كيلعب هلا صج هدنزوریما(رینس) حاللتس لکوهو
 قش لصا هکربد جیرتم یدلیا نطلست هدناو طیضابلغت یاش قشمدیکدهنکرپ هدفاس ردفو رعمهلارقشالا
 ندصوصخ هناتسنکرتر ردیاربعت روقنوص هم اعهکرونید هناغوظ قآ یرلکدیدرافنش هدیسرافردیکرت ظفل
 هل راوت بتک هاش داب یکیدلیارکذ كفلومو راردیاهیعسا هلکنا یراهسکضعب هلببسوب رار دیادیصنیطالس هلکبنآ
 قوضلا یرقنسلا یرییطنیدج هلا دبع وب اور دندنی دحر قنس نب حوف ن هللا دعو یهتناردموسرمهدشناونعرقنسقآ ]

 هکر دندهالعا ئی لا رقنسو ردشلیا ٹیدح ع افسا ندهبزو ریسب وار یراخ ځکګ هکر دندن سب لاوم ل رقنس نب یلعربما

 كيمو یرتسک نونو كنبن (رامسلآ) ردن دنل اجر رم هلسلس یبا عصا نعپ زرذیاتیاو ر ثیدحندناعاززپ
 عل فاکتناز و زونلواقالطا هب یرغواو رونید همدآ نالوازموب وا الصار هصکو هنسانعم ةرونید هبا هلیدیدشت
 ندُبارظهد ةفوکر پظ نوا سیقلا ءرها نب نانمعن ندفارع كولم هکر ددا زاسمهرب نالوا رکشنک لصالاق
 هام نیطالس داش هدکد لنااشامت بولک هیلاراشف كلم ماقالا دعب دشا انے رطلا بیجع رم مقر قر هوا
 یدلبااقلا ةن یعاپ شا ندناب هر کن کی راس ۶ هزا ب هل س هظح المر دنا ان رصق همسر ون دهزانآ بو دیک د هنقرط

 روا رییع هلق هدنسلاوح یسناخ نوجا هصحا بولوا یالغ كن هسک مان حالا نب ةعحارا مس لوق ىلع
 هدانیوب نب هدکدلبا ناسحاو شزاونوناسحهسا تیاغب یتفاطلو تناتمل کالا دغب بودیان بب رغ نص حر
 مذهنم هتسلازاصح فلج هبسرونلو آعزن ندنرب شاطلوارک | مدل ادیلکهیان عوج ج یشاطر نعد ارجا هبب رغ ت عنصر
 رخآ هلبب رفت رو وجاب یوتط یک دیا ردغو ظیغراکب دباش «دکد لبا تارا یشاطلوار اسفنهنالادع)توبدرولوا
 یتمدخ همدآرب یدلباارجایراکسیارج هدنفحو اقلا ندمان یالاب قیدرولواماغاخ؛یدایرب تعا هل تارا هه سکر

 || رددآ هب رق یکیا هدرصم هلیعتف كنس /روهتس) رونلوا برض هدنقح ران دبا ت أساو ردغەدنلباقمىس هلیجربدوخ اب
 هلنوکس واو و حق كنبس (ةروسل ردهلباهیچم نیش نالواهدننایا دیعصو ردعقاو هد رغ یر و هد هر یر

 قسصودنا بوقاب بویارصص هشاب هکر وند هنفل زؤاب و هنکآ ر یت كنسهلوقم هک سو بارش هلیعخكنبس (راوسلاو
 هروسو روس روک هتناب هدژاصب كالوماهتدح یا اهراوسو لاو رها ةروس یتذخالوقتردنرابعندنتناح
 | ینهتنایک لا ةر وسورماةروسیدنلو الا سما هنسانعءت دشو ت دح دعب بول ی نام ٠
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 بولوا فوطعم هنب رزوارکسلا نع هروک اک هلغلوا طوبضم هلبا هرسکقتر ابعراودلا یشغو هدهخسن ضب و
 قلواضراف هر وک ذم تلاح هنس«رمصابكمدآرب هدنزو زار طبس( اردع )و ددآنوناخز دام وږولو اد انعم

 نالوا قرغوط بولوا نوزوا هدننزو عشقم ( ردمسلا) ردامسل اهنخ ادا ةرم هب ردمسا لای رد هنسانعم

 م وف یا دم م الکل اقیرولوآ فصو هزوس نیتمو تسردو تسارو میقتسم لب ؤط یا دمع قیرطلاقبروئیدهلوب
 ان هربخ ز زوکه دکد روک شيز و تکوش ۀبکوک آهک اب وکر ونلوا قالطا ههانشداب هدشنزو روبنز (رودمسلا]
 نيعلا ةواشغ یارودعسلا هذخا لابی رونید هنتلاحیسمل هدز بونلنامط زوکرودم و رد نیم هنتدسانم (خیدلوا

 یردنم هلبا سنقق نوبوغلرنکأآ هکرید جرتمردی سا هټادربه دنرانزو لج رفس هلباب (ردیمسلاو) هلبون (ردنساز
 هرافو نّوکتم هدنشن آر اب دید رد روناجر هدنتنیه رلکر اضعب و شوق راضهبرایدلبا نایب هرزوا قلواروناجرب
 لردیادیض هدانا لوارزکب ومج ندشت آ انایحا هدلوقربو رارید رولوا كاله هدقدقجندشت آب ولوا هدنسهثج
 ندننلوا لسغ هلنوباص بودیااقلا هشت | هک دنارکر ر زود باب یبسهلوقم كلم وکو هیقتو لیدنم ندنس ردو
 تیاغب و شدنمو نیم هلا شوقنو ناولا هکر دوب یرللوق ؛لرتلوا لثاق هنسلوا شوقو رولوا هک اپ ویلا هدایز
 راک زو ز بو روتواوشرق هراک زور هدراغاط سکو رد زاویرلکلد شل ازویج ؤا هدنرافنم ردشوقرب زاوا شوخ
 حاقرب كرلنآ رارولوا مع هنشاب رابتخ ایی رلشوقندیا ع انسا ردیارو هظزهزاوآ نوک ان وکه 2.دنقوط هرلکلدلوا
 بوردکرب نوطوارفاو تق هدقدلوا مامتهنسكيهکًاتقو رولوارمعم تادمهنسكي هک زاریدو ردبا ادغو نیخا ییسهناد

 تسهر مس یک هدب روش قشاع بولوارانمیخد یس دنک هکر ولوازاسمد هنامنت كانزوسو فیطل هبترمرب وراقج هنیرزوا
 قارح ا ینتنمرخ نوطوا لواو روهظ شن ندنرارا یکی انچ هدقدلاح هنبربیرب یرادانق ندندجو لاک هلغلوا

 یروابرب ندنفوج تعاس ردو لصاح هطروعرب ندندامر یلاعت هرمابرولوا قرتحم هجربارب یتدیسیدنکب ودیا
 (راسعسلا ) یهتنار دلکدرودندنابر تردقبیاععر د صوص هزاتسدنهروب نمروناجو رولواامنو وشن, رقوادیب
 ردهدنل زم كنوزپ وبرد هقشب ندلالدرونو بیعت یمایمکرونپدهمدآ نالوا طست وتمهدنب یزشم هل یاب لېر سک بس
 ردموسرم هرزوا قلوا برعم ن دیسرافه دب رغمیکر ید ججرتسیدنلوارک ذکر رد سدر تفس هک تنرد هرسا مس یعچچ
 لر دا سافنا فرص ود درت هدننب یزیشم هلب یاب ین ایمر دکعد یحاص تل هتک سهکر دی ر عم راس بینا رهاظ

 یکی رک دنتراظنو تیاعروظذح بولوا یکلام كن هنسنر یشلاراسسوردظومط*قلوا هيمن ثعاب یک هنشکرعس
 هک رونید هي تایم نالوا هدنغلارا تسود یکیاو هیقو هکلأم یا هراسعسوه لاشرونلوا قالطا همدآ نالوا ما

 بولب یکی رکی لاوحاوروما كضرایس هلوقم عرارموالرت ضرالاراس مسو رولوارادم هح الصاو طبرینرهنایم
 ندرانآ هدشنزو هجرحد (ةرسعسلا) هلی اه ردهزاسعم ی وم روناوا قالطا همدآ نالوا هاک او قذاح هدنابلوا
 ثیاغب هدننزو بم هلفاق نَممسلا) اراسراصاذا نالفرمسجلاش ردهتسانعمللیا قازاسردردصم
 رونید هب یشکز ومس هدننزو لجرفس (ردهعسلا) را دد شا یا رقم سم موبلاق روند هنوک نالوا كانمرکو یتا
 هکر وید هضرا روغلا ةدیعب و روند ههدلب و ضرا عساوو شبکگو رونید هس انت تآو نیم یاردهم لدبرلاسقب
 رولید هغارزم نیو تخم هدننزو یرفعج (یرهعسلا) هلوارارولواهارک یزنک اراندیکرهربهر یک ناب اب لوچ
 یغارزمزهبو یکحرههدعب یدیارولواالعاو نیتمتیاغب هک یدیارونید هغاروم یني دباب نبش ارم مانرهم لص الا ق
 ی در خر هلفلوا العا یدلوایدیارانب قارزم یخدیسهجو زمانهنید ر كوول زمورایدید "یرهعس جر هلتبسناک |
 ظفل هدننزو رارطسا(نارهمسالا) ردبوسنم هپ هیرق مانرهعم ندنزارق هشبح یرهمسلوق یلعردبوسنماک |
 هنسنرو دتشاوبلصاذا * شلا رهعسا لا رد هنسانعم قلوادیدشو تحس هنسنر اف طمردق رصتم ندروب زم

 قلوک ا رقو ماقولدتعا ادامدوعلا رسا لاب ردهنسانعمقلوارو روطبولیکی دقرهلو لدنعمو تسااریکقارزم
 رهعسلا) رتو رکتتاذا مالظلا رهمسا لای رد ذوخ أم ندنسانعم تدش ررلمعنسم هنس انعم ق عضب پوکوج ك
 قرلواولتوقو نوژوایسهلبنس نیک ا هدتنزو هجرحد ,ةرهمسلا)روناوا قالطا هلسانت تن هدننزوّرعشقم
 رهعس ل اقیردنفلوافّرص ند روک ذم یانعمردهنسانعم قلوا هنادر رب هک ا وک ی منادهدنراجوابویفلود
 هنتفیفحو هنکب ولبب هقحوه اکینپشربهدننزورفهج/ربتسلا) اهتلبنسسآرب یااهسًرذبح لکه کدلاوت ملاذا عزا
 ردیعسا كنپردپ یتاوتسدلا ماشه ندنندحو ردن داها یشاوالاربنسو رونپد همدآ نالوا نقتمهنلاوحاوفراع

 | هد هفاسم هلحرم حوا هنب رهش لصومهلر رسک بس (راصتس) یدلیارذکهدنس هدامرسهلیرسکكنبس نیتسبسلا)
 ۱ لا ردهنسانعم كمك هلثعرس هدننزو هجرحد (ةردنسلا) ردیدآ هب رقرب هدهترصم رابد و ردیمسا روهشم رهشرب
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 | بوبلواراومهو ۳۳39 سلاد ما ظعلارسا ديدشلا للا لیلقلا ناک اذاروومسم ل جز لا دنا قالطا

 قوذم طولخیاررومس# شع لاش یکدوسشعترافوص ږونلوا قالطا هکلریدنالوا شوشغمو طولخت
 یلکنرید يراتاو یرریکس بوبلوا لوملتو تسبس یتا تانسهدوک هکر ونلوا قالطا هیون لوشهلیاه (هرومسلا)
 كيمو ىف كنس /نمسلا) ملا: ةوخرربغ دسطاهب وضعم تناك اذا 4 ةرومس ةيراج لاپ .هلوایوقو دنوقو ۱

 قلواندنعون ناللیغم نر جم ونهدن درفع عیجج هلی اهردهرهس یدرفم نزدیډآ فورعمر شرب ندنراب هبدابلبنوکس

 ورگندرسو. تدنج نادانج ندرس هل ازا رایدنلوا هیس صابضسا ضعب هلکناو راردیاناښ هذزوا

 هیواعم نیةرهشو .یربنغلاو رع نرمو هعبب ر ندرس و بیبح نورتو لالهنبدنج ںورمسو بدنج نب
 ندو ردندنتدخردندنلس یناعصل ابدنچ نور "یرعسلاناورم نبدنجو ردرل هیاڪګر عم نهرمسو

 داق روتشد هر هود ندنایعر هرس ر شا اد ,هلتتسنیاب ( هرم رسا )راد درد هلنتمق ییا ا یوم
 ئذعابلاني هللا نربسو ربهس ناچلسوپا ردندیماسا هدننزورفپ ز(ریمس) ۰ ملا لک تتناکآذا هیربهلبا

 | نهتسوو رامسملابم شا ا ریس ةر مس لاق ردهبسانغم شا یرب ز دوب هدننزولیعفت تسلا زدن دیاحصا

 لامب وا هلسراوهرعساذا مارس لانمي لذ هنشاتعم كمرويلاص وا نډیاب هصاخ > لوف ییع كمرویلابص ندلا

 هدننزو زونص (رومسلا) زدهساحک سقف تش هارو ردیدآ عضومرپ هیت تان( مایع )لسانا مهسا

 هکرذروناج فو رعم هلعا وب وي هدست زو رولت رو: هعب مس یا روس هقان لاج روند 4هقاب هلنورو تنسج
 رخ بلو هروتت 2 (هرومه) رولواهد هیلاعشدالن و هدن ام رتروناچوب رونلواذداح ازلکروک,تقف یذ تدنن رد

 تمو دنا رکد هلناونع ةقلالطاةنیدم فلوم یدیارل رولوا نکاسهدنآهکر دیعنا یرا رهش لتسهاطهّملاللجرسواو

 ةهعل ال نح هرز وا یتیدلواموسرم هدایفا ارغخ ښتکرد شابا توس ندننایس هدنىاب فاق لکو هداروب هلک یک

 :زوبحنوا كررعه رات ندخورشم هرزوا قلوا« هدنسلام سلنا یژراددو بولوا اب ندنعوف یرابصت یسهفناط

 رایذلبا داسفهربانلاتعشا هدیدم ت دم هدیلاولنواو موعه هرزوا سادنا پودیا ج وزخ هدنتسهننسرکس یمرکی
 ةرماع (ةرماسلا) ردقح هلوا هف اط یرلکذدلبا قالطاهقراچناد هدلامشالاخ هلفلوایبّرعم ةقزاعاد :یل هقلالجو

 ملا آهدنراماکحا ضعب هکرونلوا قالطا هیدش طب ندنموق دوهم هرهابسو ردیدآهیزرقز نیمرطانیب هدننزو

 .ذسلوا قتهقوط هرابدنلکه سکر و .رازولوا بهاذ هنفیدملوا ثعب رعي هرکصن داسوم ترضح الث راردپا

 سس

 ىو والى چ ناش وك دنبي ناشودەن رد فض یکارابآو لر يا داغ اهلف ینرھش سلنانو نارد ساسمال ||

 یدنارل رد ی رماس کدو ن داماو توزود یعازوب نوا هرکصندکد تکه اجاتنممالسلاهیلع

 هغضوم مان هرما شواو دنا ندلیئارمسایب يابطع لوق ىلع ئدیا صخشهیامو نور لصالایناخرک, ||
 رفط ن یوم یعسا هکیرماینز وب نم هدهنس یکیدلپاماعلتق یلارسایب لافظا نوعرف هکر ید حراش ردبووسنم
 قذاقنا كن هرن فبتف یدینلیا عضو هراغرب هدناتسهوکن دضوخ لنق بو زوغوط یسهدلاو یدپا
 يازلکب 2ان داد باغ روشن تو دب | لاغتشا هنس ةسرتوه دخت كمۈقزم نما لب یار ہی رداف تزنضجرمایم
 ردشلپا اما هددعطقوتشا یانععو هج را هیلع مداتسا یدلوا قئاسو دنفهب هدوهعم هنتف :هرخالابو قلم هنموق

 لولا باطو هبننم داسهتجا فلت ایت تورا لقطلااذا

 لسرم نوع رايز یذلایتسومو 5 رفاک لیربج هات یذلا یپوه ت رد
 سا كند بصق مات ید نف سرد هیدیدشت كانارو یتعف توس هکیمحاسلا سابعلیبا نهار نان هر
 ردلوقنم یییدلوابوسنم هل مان هب رماس هددادغب هرزواناسكحراش ںدلکد بوسنم هيا اسب نالوا یرکید

 یرانفدراسس هک دناراو یقید نو زوارن هدنرغآ ردنیعما لیوئاخر ندننطب هنواعمیتهدسنزو هنج ( هربفس)
 زلندلن | قالطاهریعس "نیس هل چپ شت اک [یغاطزن هدن نق نامه ردوپ سن هیعساپ هی" جردن یدیشلاو هلاوحا بوقح .هدزوا

 رونواتحنزولفوقهکر وتلو قالطا هب ینادایبلوغ مدتتزو هلخجرفس( ةرنرجتلآ) ردیدآیداورب هدنبزقنیخ ةرعسو
 نام یاس لباس لاشين قفافوص قوچ ی هخبرحح هو ( عرب

 sicde ور کنونی او ةروقهراقنثب رو هدئس هر نم نکونام بینا ا
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 ناعهاشورمندنتلابا جب هدانناهح هکر بد جزتمر دعا كنب رهشبو ردهدلب رهدنغاصس دن رس دعصو

 بسن كخمب ارهاظ هلسغلوا م وسرمهرزوا قلوا یکللاراد یورردنکسا بول وا یساشب نینوقلاوذ هدسلپ مان

 هللا اجو ردنسعما كروهشم رهش نالوا قورعم دحر س هده ر صم دالب هیردنکساو یھت ارد نمم هیهسب الموا

 هلچد هدن رق طساوو ردعقاو هدرګ لح اس هکر دق هلوایرلکدید نو ردسکساالاح ردیدآ هبصقرپ هدننیبلح
 دنهو ردیدآ هر رقرب هدننس هنبده هلپا هکمو ردنداروا يشم ن راتخا ندجاندفلس ءایداردیدآ هبصقر هدنرزوا

 هدلبددع شب هقشپندرانو و ردیدآ هدلب ر هدنرلارحشكهسجخ راهنافورعمهلکعد باج و یراج هنسهکلوا
 هلی ضابب ندناولا هل بن وکسليمویعطكنبس (ةرعسلا ) ردندلخ اد كلرانود یس هزردننکسادوبنرا سپ ردیسمما
 روئلواربعت قل رغایهرقو كلولک |یادغب هدیکر هکر دی رلکدید هدرع6سهدیسراف ردلوبقم هکر دهم هدننداویم
 ییسودلولارعتلاهنسانعم قلوا غاب هرق رولواردصمهرمسو ردیشنلد نول ی رش هدنارماداصوصخ هدناسا
 لاش ردهنسانعمقلوا زغاب هرق كب هدست زو راربجا (راربعسالا)رعسا ناك اذا عبارلاو سماخابا بلا نه ةت

 رعساو ردءارمسیتوم روشید هبینکزغاهرق ردتفصهد تنزو رج (رعسالا) ةغنا معما ناکآذاا رارسا معا
 | هیادغب هلبا وص هلیس هيف هت ( نارعسالا ) نوعهیدلوا ضان فاص كيرونلوا قالطاهنیدوس كنمسق قارچ

 هیدطنح رد وم رسا هد شن و ءارج (ءارمسلا )روناوا قالطا e a gl TE قالطا

 راکشخ رونلوا قالطاد کما یراقداب ندنوا شما مآ یککو بویملوا لسغو هیقلت ییادغبورونل وا قالظا
 قیلیغاصدوس هکر ونلواقالطا هیهبلعو رد هلب رابتعا هربخ یانو یک ك منا یبرخ نلبتاص هدراوشراچ هن بمانعم
 كادى مان ڭيجو ودنا هان ورذجسا یس لا مم نان نوفنص ارعسو رونلواربعت كلوكرولوا نده رها

 روهظ (روعسلاو) هدش زو رما (رعسلآ )ردشلوا هدیسر هب یو ترنضح ناشنتداعس نامز هکر دیعسا یرق

 تابلانم ار وتو ارس نالفرعس لاقى ر ردکایایدرفالو تبخک بویمو وادار مکر د هنسانعم قغ و وا ارصک,هدنیز زو

 یل ہتسا قر ەل وا درفم رماس سد ما مسا رماسلاو ةرماسلاو راه لا هو اليل تادحت ینعی مني ملاذا لوألا
 EEL ر هلوا عج مسا یکی راہلک "حاحو و تولوا عیش

 تبحاصمو هزاسفا رادهکر ماسو لا رهاس اذه لا ۱ ةرماسوارامسا وتا لاب هلیدیدشت كيش و نمط
 هل _:تهف (رعسا رعسا )مهر امس سلحتیف یا ٦ یطارماسی هلبللا تیسما لوقت ر ونلوا قالسطا هد هنا بلر لندنا

 كا 7 که تن انههر کلا "لط روشد هنسوک ارق یاورونلوا قالطا هنن هک وناسه لیل روید

 ةن انعم تلط روتلوقالطا هلو قور ووا قالطا هنامزو رهدو ردب ربنالواب هدیکآ و کب ویعشود ایدی

 ه هک و رونلوا قالطا هنامزو رهد یخدوبهدننزوربما (ریعسلآ )رونید هنسلح كرا هسک ن دبا تی بو روتوازبیکو
 یر یایرت ٌهحرابلانالف ناکلوقت روند هنر ره كزامدآندبا تبعص یربغ دوخاب هناسفا هر یر

 ربعسانم او ریس نیو ریمسل ارعسام هلعفاال لوقت ردنامز دارم ندریمس هدار وب روئلواقالطا هرا_منو لیل (نیعسانب]
 زد هدننزو تیکس (ریسآ )را نلاو لیلا فلتخ امنعب نا دجالایاربعسانشباو ریه ناو ربمسا ناو
 ردسعل تاکلمر ندربج لافا (یماسوذ) یکجا دمروند همداروآ نازو نادنصس هدنصوصح ناتسادو لاثما

 ردصم تالذک EL ردردصم هنسمانعم كلا ت دص ,يمک هدننزو رما مسل ۱ ۱ردندنس هاج ءاوذا

 ردهنسآ عمق الط؛دوخاب قمرقح بو وای زوکلوق ىلع کج اب ۱ هن نوک مدار رولوا

 ناللاوس لا رد هتسانعد قلقراعس یدوسو اهآفوااهلعساذا لّوالا بالا نم ارج نالف نوعرمس لاسقپ
 ندهنسانعم قمالتواتواراوطو هلسرا ادا هس لا ره لاقت ردهنسانعم لاضاق بلباو اراعس هلة حنا زا

 زامصم هزر و امرشا دار از مع لا ردهنسانعف کما بارتشو : هتعراذا تاببتلا ةيشاملا ترس لاب
 تناعس نابسلا) امسا «دشاذا یناثلاو لّوالابا بلا نه ارهس۶ یشلارهس لات رد هنسانعمكمردشکی بیوقاق

 (نامسلا) ردیدآ دا مضومربرامسو ءال ارشکی اارامسانملتب مت لوقت روندهدوس هقنوب نالواقوخ یوص هیئنزو
 ۱ یعجرازبد چ هدتتسراف وچنار نود هلآ نلی ودشکیو بونلوا دن هتسدزا هلنودنک هدست زو جاتم

 راهس اجزاو هدقدلوا هسخ هکر دیمسا یلک ر كنرابانح اع هللایصر هروجم نينجا مارا و نولکریماسم

 | هود لبالارا.مسصو ردیدآ یسرف كنهنکمانورع ندنسهلیبق هبضو ردشلیا بدت هتجز یفیدلواالتبموبد
 نسحیا لالا ناینووخ لاس رونلوا قالطا همذانالوا ردیا ماعا نسح هدنصوصخ یراوتو تباغر كنق

 هیدآنالوا یوفو تفسو دنوق ییاظعو باصعاو قو رع قر هلو از س لج یس هدوک (رومسلا) !مماوقل

 س سو
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 و

 لب لفون نیلهمرق نۀ مور نینوحسسن تباث نب یطیلنب یمور نی سورطنم ن, سمره نب عرحن نب سوبلیف
 هلباابقج *رطقن یزرتبغت نینرقلاوذ ردنکبا كسانضعب سپ ردمالسلا اا هاربا نیما نب وصبغ |
 هل غلو موسرم هلینبسن ینانوباضعبویو راضعب ارب ز ردلکدزبتعم رد نیم هش رایا ذخا| ن دخیر اوت ةش وشم بتک
 تس هکلوا نانو نالوا هدنیالو تح هاکں د صر یسیکیا هرزواروکذ م هجو اذه عمراردیا مف هقشب یربره

 ادکو مهددربتهم راوتبتکر اسو هدنخ رات نم یراکد لا لوبقلاب لت كاوخ ةلج رار دبا تبن و ور عدن بس یس اکو
 نید دسیذ لاجل نب دارم یذ شيا زلا نب بغص یعم ارد هلیبقلا يریج ندنم هع ابتنینرقلاو د هرزوا یځیدلوا تبثم
 جاش نبږباعن دوه ن, ناط و ن برعپ ن بشی ن ابس ی رج نب لثاو نب كسکس نب طاطلم نیرماعنب ع *یذداع
 «دنبععروکذ م ناب یخر دن ور ما ګ ندنرات رجب اب نا نایب همر وب ورد مالتلا بلع جون نن ماس نر دش را نب
 باوچ وب ږیدلبا را ذکو تشک ی لاعو بو دیاانبهرانمر هد رع لح اسیدیایمور مکح دن راکدلیا لاوس یجدندردنکسا
 ندنکساو رددبارمیذشیاراا نب بعصنینرقلاوذ ق ر هلو ا حصا هدر لکدتب | لاوس ید هرابحالا حک الذکر دشا
 او دح هبل چر اضح نوکرپ هجو هل مرک یلعماماویدید ردندنلسفءالسلاهیلع قعما نب وصيعردندنانوب وب
 مالسل هیلع مضخ ترنضحو ر ددی وم قب اس لوق ی اطخ هلت رابع غبت كلف نی ترقل او ذو باعا دح ین افر ج نع
 اراد شابا عضو هیظعران آ هن ون رفس ورس لز هديا توعد هناعا قلخ هقرشو برف هچرارب بولواقالمنیترملاوذ هلی
 ارذشلتاراعشاهدنناباوشا عنلا سان نب شع روم نب ینیص ن یدع نیدسعسا برکو با عبت نذنلببف هک هیت

 ين ب اب لاج هتیکلل ولما لک اص ید ج نینرقلاوذ ناک نا
 ای نوع هند یهر ج رکن مام ولع یا ن الاغ براغلاو قراشلاقاتط

 -:.هلسقرفل ال هزع هرغ راناو : هنامز تعص یعصلا لذادتلف . +
 ی نجا۱۰,۰ هلعوعتو4ل لنجایلا ئز هن اآتّنکج فر والا مکح

 ردشلیا را شا هلتایبا ىب هدنس هر وهشم هدیصق يدابالا ةدعاسن نلیق ندب ءال او ءاشملکح کالک
 ارا ۰ دحالبص لکواسملکییعس هر, ۱ ةف ری کلم ناماز ا كتف 7

 ر 2 جای رالا ت لعالم نییاوبطاب. , ۰, ۰ ایوان هما نینرقلاوذ بعصلاو
 ینیذلوا ل جب بک اد ءدظاکع قوسهدعاس نق موقرم هرزوا یکیدلیا تبث هدنباک مان نایت ماشه نبا ماماو

 نیبحال الفغ غ متجيصاىاو نینمآ كلذ نم منعیصا ما .نیقبلا كلف نم كد نو ما نینسلانم ادع متنخام

 بااطخ هلبت رابع. نع ةظجك آلا هدنع نكي م نيفلارعو نیقفانحاحاتسو نيلقلا عجب نینرقلاوذ بعصلا نا
 ناد سه ماط ی رع نانو قل اود هاهو وب یدیا ما هناسقناو ی لک هجو هبرع بایسنا بولوا غیلب ومکح موقرمهلکلیا

 :وبتکسا لصاطاو ردشلوا طبتتسم ید یپقلت هجو ندنوبو شلوا عم هنشكي یکیاو بولوا بعصیبساو
 اردن هدازبخد كسویلیف هاش راپ اینو دقامهرزواروک نم دجو راردیا تبصنهلپینانون هاکویمور اکر د صتخشر
 هل ر دی فلکلیا لاپپسنزاو قالطا هتفرطیفردپ یرلوا ل ماج یبم هليل عز بو دیا ج وزت بارادتالعیمهاش نارا
 ین هلبآ سوار ین کسا نی وقر م تلع دوجای زبنینکلا هب ساتم: مآ ویا یتعما بو دیا لج عضو لوصول ادعب
 یزفښوربس هنفرظابمرخ كنو و یدو ارت ښه لپار د کین دعب هيجم سو ردنکسا نیمه کد لنده قاسم رض
 ازادو هزا جج مدن هکلو) نیبیصن هلباراد نیازا د نالوا یردارب پال تولوا نانوب تت ثراو نامزندببعب یدلوا

 هدنزهقولوم اوت شرفو برو نانوب و موره لاب و ی دلوا عقاوهدنرورمهنسزکس ناسکسزویکیآكيب شب ندمدآ ۱
 اوذنولیمهژزوا یل وا ندنلسن غورودل وت هدهدلب مان نو دم ن دنراید لبا مور نالوا یهتشم هلسناونعنانوب ردن کسا

 ةافالللذعب ار ڈژوک نمد هک شب داحا یکیدلنا تاق المود هم کمکم هدنرورعهنس جوا ناسکسزوتردكب جوا

 ند4 دلبر م دنلجم اس كنو عج هنودناربا نعي لنبطء رپ ونردهدلب ربهدلباب ضراوردهدلب رک دناتس دنه هلم ازا ۱

meحس  

 .تزیفجاظوبههزوکا ذم هبرا چو یدلیا ست کو لم فثاوط هلزداشزاوط را یذاتسا یرایلقا لوا بولوالوتتم

 | ندا طوبه هللا ءالملا هیلع مهاربا ترضخ زد یریجو نع ندب رع نیترقلاوذ نالوا دش یانو زدن ددنسالفو |

 | هتل راکدنهزدنکسا یا نین نقل او د سپ یدلیا ا تی یوج اب بسهدرفسلوا بودی ارفسهنب وافر ط لاسو قرش
 | ردراب وتم هزوک ن هردنکسا هکر دعضوم قلا نوا هدنوکص ب ر( هی ردنکسالا) یهتنا هبل وا تافتلاالصا

۱ 

۱ 

 ۱ نی زالا مک اب آ تأمل ان[ لهسابلا نه, هان هظعون یغدلوازاتسم دمدندهبنم ترع هم اع هدلاح

۱ 

 دعصو



 ہہ
 اراوکسس جرا ترک لافب ردهنسانەم قم وانکاس لب هلاصتف (نارکسلاو) .هدننزو روهظ (روکسلا)
 ةرکاس "لیل لاقب رونلو|قالطا هی هک( قلناجل نک اسیراکز ور (ةرکاسلا )تنکس اذا ل والا بالا نمانارکسو

 هدننزو ناروص (نارکیسسلا) ردیدآ ی داو رهدماشقراشم هدننزو نالس (نارکسلا) ع رلا ةنک اسیا
 هلا هدناد رقم مین تاور دل اوک ام یرهناد نالوالیصاحرد هزات مد ره هکر دیدآت ابن عوز

 (یکس)ردیدآ ع ضودرنارکیسو ردبلغا قوال وا دام یاضتقمو ردف و رعم رارید یم كاب هنسهلاد هکر د رمسفم

 رکشکر دقورعم هلیعتف كن هددنفاکو یبهكنپس (رکسلا )ردیدآ ع ضومرب هد هفاسم لح ره یکیاهرصمهدننزورفز
 .رکسو روناوا قالطا هنسهرابرب ردقخ هلوا ص ختا هکرد هرکسیدرفمرونلو اربع ترک یتسدهدرمناسلردیبرعمیسراف
 هکه ضراع یربکدیدقرهاضعب اکا هکر دیم مزوا هنوکر و ولو ذیذلو شوخ تیاغب هکر ونلوا قالطا هیامرخ هزات عون
 ردندا وضرهد دیس داقەلناھ كسلارۆببيظاو لزانكنعا نارولغاطیزهنا د هلکلبا تد اصارولوا ضراعهدهزاعوررم

 كرانلا ن هللادبعو رذیس هنکد هانرلا ىمشاهلارعاشلا هلادع ن دج (هرکسنا )ردندنافلاو ءاعما هرکسورکسو

 ییرطا نایلس ند ج ان دن دحع رکسورذفورععمامآهرکسنب لعوب یماقور دن دحر دفورعمهب هرکس نیادک خابصلا
 رکذ هدندادع نیث دح هدنخګراتیرا خت ماما هک طظ ءاولارکسؤر دن دحر کن سووا طن نسح ن لعوردیکقل
 ی هناشهرد سک ناتص بورافحرجو ذیل کز هسته دان هدننزو ناک (راکسلا )رد هدنزو قتکردشاپا

 ةوحص ضیقن ةدیدش ةرکس هبلاسقب رونید هغلشوخرمم رددمسا هل ت نوکر كفاکو یف ك نېس (ةرکسلا )ردت لوا
 نانلوارک ن ردهنسآنعم قع وب هدنننزو لیفت یکسنلا ) هتشغوهمهو هت دشیا مهلا ة تكسو ول اهرکسهنمو
 هنسانعم ن وقبلات درظن یزوکو هقنخاذا نالفرکس لاش نوهکت رلبا فندنب ودذوخ ًاهندنسافعمرهنرکس
 ترکس ی رقو تینغو تیطفوا .ترعحو رظنلا نع تسنح یا انزاضبا ترکس یابعت هلوق هنمو ردلمعتسم
 هدننزو مظعم (رکسملا)رولوا ذوخ أد ندرجنرکس هروکه بیانو ندرتهنرکسهروک هل وا رتنیفت تسرح یا فیفا
 القو یرسک هزم (ردنکسالا) ارونارکنم حصا وارو ءافلا ف برش لاسقن ووتد هدولآراجنو رومخم

 زدشلوا كلام هدالب عیجو لتق ییاراډ نالوا سرف لولعرخآ و درو مشم هاشداب هکرد فوسلیفلا نبال نيف
 لکم با حر هل ترا تخ یی رل زدننکسا نینرفلاودهذناب نونو فوسلیشلا نتا ردنکشالاهداراو فلوم هکر بد جزم

 دارم ندنسیکیا ر دهدزنابز هليا یموزو ین رتبنکساو وردقفاوم هنر للوق ینیّتلوا تااذرب ردنکسا كيف لها
 زدبا راعشا ییسلوا وطسرا تحاص یتوروسطخ بغباص ینانوب م وحرم یلچ یدعسویواضیبهچزکردر
 ردنکسا هکر دوب لوبقم لوق نالوا لوبقلی قاین و نکلردیاطاسب سد فالتخا عب راس یل یهو
 سوقلبف هلی رهت هکر د سوبلیف یم كن نذر اردشلنا تر أن نادیلب| مور عین دانو قم ذیعورو ردماشدازبطقف
 ردن وسنمهروپ قرد راض ق یال ضقا كن رود*لاومرردیارنعت هیلفباح هک «دلب یرلکد داییلیف هد مو ازيد
 اردناسال ادوخ اب زدنسکن اردنیکساو رادخ است فی رک ی جر هدنناونع فو سلیفلا با تالَومرل زدبا لمن قران الاخ

 زدی درک اش كفو سليف دان وطسرا لّوا اعم نالونوطالفا درک ش رب یکی د مدآ وام ديلان و و مدينو ر هکر درهم
 نالوا سرف ل ولم رخو رفس هرزوا ناربا تکلم هلیا نارکش یکسع م ادقم هنس شب دتا زو ږوقط ندتر عه عبرات
 ردتتلیا عضو فباوطلوام هلیداشراوطتراولتق ییاراد بولو ابلاغ هرخالاتو كنجب با نم نب تاراد نیاراد
 || بو اهنج اا كلام هنافودعب یدلاتاغوهدروز رهشو رد شلو اراتطا یرتدنکسا چ رانآ دبع ۍسلیالتقایاواد
 هدامور نالوا یکللاراذ كنتکامدیلاتا بو دیا طیضهجفراو هنسهکلوا سلذنا قلا مود نعد اتو دقه سونیلمسا

 هبنیمرا سورظمو ر دب وسنم اک | یرهش هیک اطنا یدلیا طبض یلبایو هرنرجو ماش سویمطناو"یدلیا تعاقا
 تونید هغاسم ر مط هدنتفل یغور سو ردنکسا هکر دزوطنسم هدناهز و -ۍدلوا تالا هنن راذکلوا یدو نا زذ آو
 یردنکسا هدلالننزاهلکلنا معقد هلغاسمرمض ننلعرخن دلو االتم یدیایبوز كبارا كالم ىس ذلاو لر نکس

 نانلوارببهت ءاوذا ندنس هلببقریج هدنعلوا ردلک دوننالوا جوج ا دس قاب یدلیا دیتا لوا نکا یو
 هقناعم هل سنا هیلعو انبن یدع مهار ترضح یدیا نینرقلاوذیبفلو بعص یعما هکر ده اشا رنا دکر لف
 یا زوب زوقط ك نهد نرل هناسبمرذرخ اته ندنآ زرد ید ۍعو رک یان وبر دنکسا ر درو طس هد نیه ګګ رک هزل هلا
 نی رقلاوذو زدنذهقسالف هل هلو ا یدرک اشوظ سرا هرژواروکن م هخو ردنکس او ردشعلو ات ابنا تو افت هنشلبر کس

 م

 نوح ن

 رشق بف یوزر ید یسکیا رد رع نینرقلاوذو یوز نظذلرذنکساو زدراو فالتخا هد الوو توبه
 | ن ر داسا ردموسرم هززوا هلښلسوب يسن هدناسنا تتکض عنو رابدلبا تیالووزږه تدان یر رهو تخ امو
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 ۱ ردهنانغم نا ودرزآ خب جی هوم سس هنب رب یربداصو

 بخاض هو رایلیهتس# هتسانعد كابا كلکنوزپ وهتذآو اھ رع هتح ۇل اذا لوال بابلانم ارقشسعنلا هنرقس لاس

 شي حلا یا رقسل بلک نوفترونلوا قالطا نکب رتسوهدایق دوشبيا مرطا لعزقسپ نالفلاعب ردبا رقسیمرح
 داد نب یرګ رفسلاوباو:س | مع نب سو نینسج نفس و نج رلادبعنب رعس و محرادیعنررفس ردندیمایساو
 هنج هج ران نیسفنی دنک د وجاب رد هرزوا تنسن رونلوا قالطا هرفاک هدشنزو دادش رایقسلا).رد ر لث دج

 کوک ندا لنو ترا هک هتن رونی دیسک ندیانیرفنو نعلایمادهران|یل وا یصسمو لجو نوید
 روفاک(روقاسلار نیقیتسلار) نناعلیا ر آفس لج ر لاقم رولوا شایا قرح هلباروقا سو بسضهباروقاص
 هک نوین دهب اغا درومد ل وشو رخ یادیدشروقاسس سعْنلل مویلا لوقت رونلوا قالطا هکلیسا كب هدننزو

 انمي امت ها انذاعا ردنیامسا نهج هلنیتعقف /رفس) رراصب عادهنس هد وک مس لا هلکنآ بورد رفهدشنآ |

 یانعم هروک هننابهدر بصب كفلوم رد فرص ربع راتلع لء نزوو ِتیلع نعل ردهفرعمیس هلکر تسوشاو

 هیضومینردلوایرصق كنهفیلخ روصنمهدهکمرقسو راثلوا به ذهن کا هم ر اضعب ردذوخ ام ندروکذم
 .نجهب رفر ةدنساضفسوط هدنبزو نا رهن (ناورتسر ردیدآ عضومربهدننزو ناس (نارقبس) ردیادلبجرفرشم

 تنا ذا راقتسم ل لایق روند هنحاغآ رخ نالوا هرزوا نالپسایمنادیرمگب هدتنزو ب با ار (رایسلا)

 ترتسا لات ردنا م قلو ار دان اليس ىب ىجا رخ هاب مسکن زم ںاعسالا)ر اهر قس لیس |
 ۳3 کب وردندنیعبات یزاملا رقینلاوبا دن دما |هدننزو رب زریفسو هدننزو رقص (ر (یقس) ق ایم تاک اذادنعلا

 خك فاو كن نوقنعبلار ندرل د ریس ن ورع نفس ول وربعبس نب لیهسو ریقسو ردندنیعب اتمی ایریّتس

 نام تب رواج فای فحبرد هدعابپچ تب وقتی ردیا تین هدلننرگلجاوس هکردروناجع ون رب

 ,[يرطهيسلا) ندیا نیت هد هرقوهدوبج ر واوا رشیکیایبرف كنسبنید و یبطق تنککرا ردفراببعتم

 از طبس هنسانعم نهج, یوننپد هم دآانادو چ راہ وزییخو رهامود|فنءهدنا ره هلنتترسکمراطنقسااو) هدننزو
 0 هکددیدآ رنج هرم كن هزه (ىرذةساو) هلب رصق تبفلا (یرطقسور هلب دم كقلاو هژنیتعص
 ,بایجوراد یراکدیډ نب روم دو ھندو نجل وا یشودهنب راس4بناج تون شی نالک نر اکنز زدعقاو

 همدآ نوزوا تیاغب هدننز و يزعبق (یرطعتسلا), لړ د هرطوقس هم اع رد هدنچراخبدنلا باب هری زچ وب: ږوناوا
 كنس کیلا !دونیدههود شهبلدیدشو زوانو ی راو زا ربدجد یدو و دین تیریدو

 لای نارکیلاور یانی (رکسلاور.هبینوکبس ,نلفاکرو نخف كنبس (رکسلور نیت ,رکسلاو
 ضعیف بابل نانارکسو اکو ارکسو ارکس جک !نملجرلارکس لاب ردهنیسانعم قیلوا ش رفت زن
 شوجو ,تبسم رد راتفص نذر وبزم یانعم ه.دننزو ناوی یهو هدننزو فت کیر کسلا) اوج
 سر ییاکم ی ردتغلدس اوتسکریوونرک دی کیری زدیرکسویپ ؟دجرفردهرکبسیوم روند ةمدآ

 تیک( نولو ار مچی ونک دو شم وزیران لس و لک یک وه دری
 Te یزیک نارد نیلالد هيوغلا يب هدننزو روی جوک سلاو هد نزو فتیک/نکسلاوز هدنناژو

 کر ولوا مساویدنلوا یکد کدر ضم نتف وکلا رک ار شک یا روکسو رکبمو یکم تلج را رونیدهیدآ
 ۱ یزاکدد ن شهربض غاب نعپ ثونکو نرامزخ هبصاخو ا چکی الکی پرش لابعب روناوا قالطا ارش

 .حراشروند هن هر نالوا مرخو رونلوا قالطا هش نالوا رکیبمایعلطمو رونلوا یقالطاهنیبنیرلکدلباذاضت ندای

 ریو یهتناز دیار لصاچنالوا ل الح لواو ر دیلباتیفم نسج ق رر وکر نار لصاچ نالو مر دار هکر رد
 لاق ار نایحشبک هنیمانعف, قل اوط رولوارتییصپو رزونلو | قالطا هما غطو هنس ام لج رووا قالطا هب کریس
 ةيلعرکپب لا بر دل مم دنس ایم كلبا نیکو مشخو قلبرایطو التما اذا عبارا بالا مارک ضولبارکسا
 ردنروم امد لالتخ انواوا هرجا یادغبرد ز کدبد هچولد کی دیا م (E اا

PRONE GENکس ل ابرد هنس انج نم ردلوطو یدنل وا نک دکر د هنس انعم لوا  
 هرس عونر ندباشعانالوا روناو!لک | نی نسیکمند عب ندلوع رار ج ا کیو البماذا ل وال بابل ا نم !نکسیلا
 فسا لؤالا پانل | نم ارکیم نهنلا ر فیل اس » رد دنا عم لی .دنب نکو تل و دجو اره رجسو ندیدآ

 .ابزهن]آرکس ا لوفر وند هند وصو روندو يغ ٤ وط کوا كل رپ اچ انچا ھا یک نس (يکسا

 دادی راو ر ا چ ام ود غاؤم وام جی را
 ۳ و

 رو توجه وو مو تو

 ي و یسسو یه و سو و تیصوجس
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 رفسلا رد هدننزوبنع لبق هداروب هلق هلتناک هعت نم فصنلا دنع بلطاذا اتالفر فست لاقب زولوا شاار اف سا
 دیقع امر یتداع كفلمرونبد هؤ نجرپ ندنسازجا فیرش ةاروت لوق یل رو شید هرببک باک هلب رسک ك نپس
 نکلاب هدراصب و ردطقاسندخمان ق یدیقرسکل با بلاهداروپ رولوا حوتفم لو ا هتبلا هسرونلوا مسر قرهیلوا
 رافسا یی جر دشا مسر هرزوا قلوا هیعستثعاب یکیدلباناب ورا فسا یالاکشاوقیاقح بودیآمصح هباتک
 هنسهع رکت ناارافسالمح را الثک اهولمح مل عة روتلا اولج نیذلا لثمویش اراتدیا قالطا هنورج تاروتوزونک
 حراش ردکعد هتک هرفس سد رد هنسانعم بت اک هکر دیعج كرفاس ہد نرو «زر/ةرفسلا) رایدلیا قالطاءاتب
 باتنکلارفس لاق, نوککیدلبا مارم نیبدتو مولعراسفسا ردا تسمه د هنس انعم ق مزا یزاهدننزورفحرفسهکبد
 هلکنول فا رم رونا وا قاللطا هبهک الم نالوا لک وم هک اصح او بتکو طبض یدابف لا تا هرفسو هبتک اذا
 ردسا هکر د هنس انعم هفاسم عطف هلنیتقف (یفسلا) ردشلبا تراشا هنس هع رکتیآ ةررت مارک هرفس یدیان وبشا
 لام هنسا_نعمللبا ج ورخ ندنناکم نوجا لاحت را هتعسر رد ردصمرفس لصالاق هکریدجراش ردرافسا عج

 یدنلوا لامعتسا قرهلوامسا هنسانعم هفاسم عطق هدعب لاحترالل حج رخاذا عبارلا بابلانمارفستلخبر ارس
 ران ضای نالقهیقب زونه هرکصندکد لبا بورغ شنوکر نسو ردشقلوا رابتعا هقالعیسلوا ف شکم ندشناکم
 هب رقر هدنساضقنا رحو عضومر رفسو سعّلا بیغم دعب رانا ضا هی یارقسقانجرخ لوقت رود هی
 فسالا وبا ززدندنیعباتعابنآر فسلایا نی هلادبعو ردیسهینک ك د ندیعس ندنیعبات هلت (رفسلاوبا)ردیدآ
 ردلوپح نکآر دشلبا نیدح تیاورندنراترمضح هنع هللایضر ىلع ماما دلو ا ندیکحوبا هحرک هدننرو رقشا

 یهوترم اةرفسمدقان لا ش رونلوا ق الط اةرج ا ةرفسم هبمقان نالوا هجم ج آند ەقانىلب وتلارموق هلثبشانموب و

 ندنآ ترج هلک دهي هقآنلارموقنالوا لرقیراجواو قا یرابید كنب راب وت ءاهصاشش ءابيصلا نع تعقترا قلا
 هنغموب كال اهد زو هنظم (ةرفسلا) رديت ىس هلك اشور ولوا شاوا لعف 1 هلقل وا هجزآ هوا عفتزم
 رس هرخآ ناکم ندناکمر هدننزو لاتق(رافسلاو) هدننزو هلعافم(ةرفاسملا)هنساننعم لرغلا ةکرونلوقالتظا
 روكذ مهجوهروکه ناب هدّراصب كفلوم یضماذاارافسو ةرفاسم اذكد لب یار فاسلاقب رد هتسانعم كلتا لاحراو

 ندنناکم رفاسم ی جو كصیصخ هب هلعافمو ردروع# ند رصت نکا ردهیاتعموب یخدرفس دال هج که رژ
 ةرفاسصو تاماذا نالف فاسلاش ردلبعتسم هنسانعمكلو هرفاسمو رد نىم هنسهقیقد لو فشکنمندنآناکعو

 هندساام فست اصلا نالاضعب اهضعب رفاست ځا رانا برعلا لوقت هنو ردتیرابع نادنس هلبارم ءاراکزوز جا را

 كنيطاب ی یابص رد هدننسهلمجاغراو شرا هلتبسن هرکیدکی یرالب سودلو یطابوابصیعی هم بو او زوتدلا
 ؛راسفنالا) ردیا ماطاو منم بوروتکن دب روقرا یک اغرا سو دلو فشکب وروکسوتورکی راع یکیدزوتکتب وزوس
 هسأر نع هرعشرفسنا لأش رد هتسانعم قلواهداشک هل فلوا لئازهنسن نالواهدنزوبکهنسنربهنننزو لانعفنا
 هدننزو رفعح هليج /رععسلا) تسهذاذا لبالاترفسنا لاق زدلمعتسمهنسانعم كما تع رعهف رطرب و : رشتا ادا

 كنبس  ریسفسلا) رافضیارعتسرذ لاقب ردلکد ع ومس یدرفس كنوبو هنسانعمراغصرو شبد هرهتسن كوك
 ندلالدوب و رولوا ببس هنعوقورازابهدننسیرنشمةلبا ماب ردهسک ناتلوا رعت یجنابم هکر دهنسانعهر انس تسک
 راسعسو ردم وس ص هدنناونع راسفس هدناهرب هکرید جم رددیسراف هرولرم تغلو ردهدنمافس لاو ون ردهعشب

 هنسانعم مداخ رو لبد هراکتمدخ رمفسو یهشاردحو رشم هززو| قلو ا ی ر عمرا سنسر اضفس كلذکن رفاه ز اتت

 موادنومدقم هنصوصخ یرا ينو تیاعرو یحالصاو حاق هدنرزوا ك هنسنراب شوارب و رونید هنالواو زیب اؤ اتو
 كزانو فیرظو رونیدهمدآ نالوادیقتما اد هدنتراظنوتناع رو راهت لنعسق دهقان ةصاخ تالذکر وتعد همدا نالوا

 ربسفسوهلاق و فب رظیا ریسفسلجرلاقب روتیدهمدآ تسدهرجو رهامو قذاح تیغ هدنتعانصو روت دقمدآ
 قذاح هدبقسومو تاوصاور وشد همدآ نامرهقو رازکراکو دیلح رت دمو ربدمو هتغاتضب قذاح یزفنعیا

 هسا قلعتم هرومد كلذک هل وا لاع هرزوا عاشاوراودا ین هعشو نزلوضا هکر وتشد هتمدآ انآدو

 یعاسکرونبدهخالو دا نلب ریدنوکه و ربو زوننیدهمدآندیا رنو ق رف بولت وکت باغب ییایشا اشو
 ریسافس یعچجرا ردبا فلع هی و دیکر وتد هغلتو ا تهدر ندر اجو هجن ون ور دنن غغ بکه نسانعم ضف رونلو ازاتغت

 ذبهجرونید همدآر خو داقنوقیاف هبهلجو رهام هدصوصخ و نف رهلب رسک كط (راسفسلا )رولکهسافسو
 نیس روند هنافط رفاح هکردنفل هدنسهلک رقص هلن وکس كفاف و یخ كنس قَسلا) ردهیفور تل و و هثسانعغم
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 یر فسلا) یهیلعقاطا رغما ف یهلخ ونو ره دعيل هک مور ا نه ذمایهو سعتلا ةبجو متععس ةرفاسلتاوصاالول
 | فس لج ر لاق زد ]آق ولخ نوجارفسهک ایوکهونیدهبینکنالوا ردیاتحایسو رفسقوچ كپ هدننزوربنم
 ]| فل در لاقیردهرفسمیراننوم روناوا قالسطا هب یشک ناوت یلقنایطهدنابرفسو رسو راسفسالاریش کیا ۱
 قتدنوبدلط افسر ونیدهنناعطل وب کی دلی تاصصتساءارفانسم هلی كنس (ةرفسلا )رغسلا ىلع :یوقیا 0
 زاد وخ امن دن وب هلبس هقالع تلحو تیلاخقالطا هرفسهبیز دیجرکد د وعم یرافد راصماعط نع ردذوخ ام
 لعهدعب بونلوالامعتسا هدنآ لرد یکه للو |ندنبشپم یراق داب هنتلآ ك ماعطو یرلکدرتوکب وراص ماعط !رفاسم
 توزودندیرد دو ابند ومد هدننزو باک (رافسلا اوونلواربعت هرفض هلن اداصهدرناتسل یدنلو لامعتسا قالطالا
 لکا نمود زواببور ک ببااکآدعامندرالوب رونلواربعت قلهدنورب هکر ونیدیهنسنی راکد روک هنن ور كنف هود
 زیافسو هلبض كنسرولکرفسورولکهرفسا عجب ر دشملوا قالطا نوک دلباهلازاو فشکییکاشکس سر یا لغبض
 قمه (رافسالا)رک دیس اکرولوا اترا صن ن دیبا هلعافمرافسو ندهدنرب قولوصنالو هدنک انعسک تآ لواورولک

 اتر ولآ یربحابصوارافس هفنا لع له اذابخبلارفسا لاقبرذ هنیمانهم ك ر وک قل هدن ور هنن ور ك هو دلبر هسک
 هدنو رحالل مظعا هنا ر ل راو وعلا یا هتعوحراشلا لاق قر شاو ءاضا اذا ےصلارفسالاقبر د هنسانعم نی

 قزاترحظعا ماما رذکیا ےص ةولص یادا هدنماکنه یروهظقلنیدیآ بولوا لثاز سلخدارندزافسا
 مضار ةش ول خدا ذا لجرلارفسالاغب ردهنسانعم ك هرکه هاکنه یانی دبا حاضر فتا و ردشلوا لماع هلخب ذخ ب
 توشنرق لادخوكنجو افساهقرو واصاذا ةرصشلاترفسا لای ردهنسانعمقلوا شاکودیراقاربب كجاغاو
 زک 5 کر دلم هنناشعم قیشاوآلنخ یسیئالت كنوب تاذتشا اذا برا ترفسا ل ایر د هنا نعم یاو ت دش
 رک یس اکر د نیتترم زا ندنسانعمران باهلادوخایرولوا نوجا بلس یس مه كسهلکر فسا سپ یدناوا
 قمالل ون هرفس دارو هرفسا قعم رعبلارفسلاق ردهنسانعم قخاظ یا دنور هيم ودیخدوبهدننزو لیعفت (ریفسْلا)
 قلتدیآ زوته هک هدنتساوستاب هلماشخا یب یشاومو باود و رفسلالاهلسرا اذا ان الف رفسلاش رد هنشتانعم
 تفودا رخ ندربفسهداروب ر فشلا قو نیئاشعلانیباهاتراذا لالا رفس لا رد هنشانعم قمراتوا رولوایرثا
 ال ذاراهنارفسلاقبرولوا شلراب بوچآی یکی رپ بص کا وکر دلمهتسمهنسانعم كدردنلولع یشنآوردروب رم

 حالضا یلام كسوف هدشزو هباک(ةرانشلاو)هدنن زو هراظن (ةرافسلاو) لبن وكس كنافو یف كنس( فلا |
 تنشد و تو دا تالیسلباو قابج ایم هننایمهفتاطیکیا نالوایراهسفا-نم هرکبدکی داره هکرد هسنس انعم كلنا
 اللا نمةرافسو ةرافسو ارفضموقلا نيب نالفرفس لاقب ردترا بع ندک لبا لدشوخ لب هلازاو فشکینراترفانمو
 لاتنرونلوا رنعت یعلیاو یبجناسبم هکر دفصو ندروکذم یاتنعم هدضنزو رفا (ریفسلا) مصا اذا ل والاویتاثلا

 رؤنلوا قالطا .هخاربن شعمودبولیکود هوندجاغآو ردلعافنعع ریضسهدنون لوسژو ے٥ یا موقلا نیب یفسوه
 هدنلناوا ههکو ردیدآ عضوهرپریفشو رضتلا قرویم طقساموهو ریفسلا كتب اد فلعالوقت ردلوعفم يعم هدنوب
 هکردبدآ قلاب عونبهدننزو روت (روفسلا)ردقج هلوایماکنه نیئاسشعلانیب هکر ونلوا قالطا هنب رثا قلنیدیآ نالوا
 یذئلوا رک د هدنلع هکه عن زدیس هتخقزوبزاب هکرد هنس ابنعم هرونس «دسنزو هرونت (ةروفسلا)رواوا یلقعاق كر
 زدیدآ ی وخز «دن در و كلام ن نزامون هدنسوش رق كعضوم مانراق یذهدننبب هنندم با هرمصب هدننزو ماطق ناس
 واود ندشموکو ندنوتلا بولوا ییکلیا هکرد هدالق هنوکرب ندنراشیز برع ناوسن هدننزو هنیفس ( ةربفسلا)

 وب PRE. PIKE رو یطیشسو ||
 اسفر هو رونید هرب قحب هنلوا تشکر دن اک متسا هکر دیعجج كلرفسم هدننزو سلاحم(ضاسلا) ردیدآ كغاط |[

 | تیئاشغلا نیب هود هدنتنزو لعفت (فسلا) هنمرهظباموهو ےمهو وو ههجورفاسمو ههجو رفسم نسخاام
 تعرف نیئاتعلا نب انهاعزیا ترفسلف لبالارفس لاسش ردیماکنه قان دیآز ونه کرد هنسانعم قمالتوا

 زاما ضابب ذی یارفسب یتا اذا لجراازغسف لات قب رد هنسانعم كلکن کیا راویسهیشب قلنیدیآ زونه مدآر و
 اناا دلطنارغست لات ردذوخ ًامندرشنالو | هنس انعم زا ودهنسانعمقلوارناسشم ندهنسنرب ىس رد كاهدوکو
 راهنضابی هیفرذهنساسنعم كلنا ارادت ٍویمرجأق ندلا ینرا دقهر مدقا ندزلوا توف هیلکلاب جاع مدار و
 ییسول هرس نشور كناوسن نوا ج وتو هکرادناذا تج اح نماتشرغست لا ردذوخ ام ندرفس نالوا هنسا نعم
 یتشهلوقف تندو نا نالکم زال هنتمذ رخام هارو نهر قنس اذا ءاقسنلارغست لاقب ردهنسانعم كلبا بلرظ
 نیس هیاطعتلقت كن تنک ل وا لب ااضرهنفضت نامهرک اب وکر د هنسا تنعم قلق بلط یر ادم فصن ندن ولطم ق

 ج م ا س

 محمد ےک

 رافسا
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 رعتسا لاق دهنساتنعم قلب ندیرا رب قصي كنهودیصیهزول واهدشزو لاعتفا (ناهتبمالا) هبطاناو ۱

 یسهفلاطیضواوتدقت اذا راسنلا ترعتسا لاقي رد هنسانعم كل ولع شاو هرعاسمع اد ااذاربهبلایف برجا |
 ۱ او اذا صوصللار عتسا لاق ردشل و ازمدو شم دزاج قد رطر دلمتسم هنسانعم قع راج بولاج هتوا یر ییواص

 ثلا رعتسا لا رد یلیعتس* هن انجم قلوا نیلم یکے فق لاد چو برحو هنتف ورشو :اولعتشا ھن
 تدقنا ادارانلا ټر عا لایق ردهنیسابتعب قعاب شنا یس دوب هدننزو لشعب (عَسْلا) اشنا اذا

 رولوا بکش کاپ یراب وت كناروا هک انوکن وتلوا قالئسطا منیرب رها تیغ ,وقلنممگه و عنو اوعي حيلا

 نالوا قوج كىي وصءلباه ( ةرعسلاو) هدننرو :ریعجب(ریعسلا) ر دع وس سه ۰ هدنلصف ءاب هلق كلاب (ر و غټی

 ربعس رعسلاتشن رونی هش زوجاو ربثپکی ارپغیسام لاسقب و ءال ازین یک ی اةربعښو رعش ب لان روند هيو ق
 قومارقو هجول دو ناو زند هنسن یبسملوقب نی ن اقچ نبا دبور دیعجج لربعس (نیایعبلا) ضیخ ایا
 كيکک هدننزو رفعح هلباهبقوفیان (تعسلا )هووناوزنم هنف جرام یا زاغ سان ماجا لونك
 لوا ید یر دون آ رآ ر ونلوا رعت تعس قره وا رغ هنسنا سپو لکه سو ونیدنف ورعم تان انلواریپعد

 ربتعم ماجا ار ز نوا قمالوا سبتلم ةنظْمل رت عشار دالع| ی سا مسزهدنناونع رص وا رادایص و ردنددع ون
 یزمسلجر لاعب هیدآ قارتشو زط اشونش هلتعسنالکاب ( تیر هل وا شکلو !ماجعا لر ابیصوصخ ردلکد

 عیش بولوا مرک مسو یهتا رونید هتروع یی ز یوم ندننا نفط صم یس اف کرد جمر طاش يا
 ردقل یرعلا بوقعا نفسو ندو عايش مرگ 2 ین لجز لاعب روند همدآنالوا ردا و

 تالا بابل نمارغس یار لاقي ر دهن ښانغم كنا دیعبت و ین هلی وكس كنه نیخ و فكن [شدلا)
 مر ینفاتایسلا نمارفبتبلا ریس لاقي ویمنلنعم كم و دات هاب وکس او ف كنس نفيبلا) هاضناذا
 هنایعاو ردع وضومهنیس انعم كلي EET ءاطعندهنسنرپ یتدامرفس روك نان هيرا صب فا غم

 ؛ییاعمو رد "صتحهنولر دن دتنالاعفا را جرا نجس تام روس چت یوم

 ځه ډنعب بولو | هن م اتمر فا ل لصالا فر دند نااخر یاسا نفسو یهتنا زد رفتم نورا نآ لتس ا نم رر اسب

 نرفس رولوا شماچلوا |عهدراهنکه کر دحز لم قلوا هلیتف هداه نکو ین وکس كنافهدیماشا و ین دنا لاتیجتسا

 ییهتسنر رواواربصم ثالذکرفسو ردیجسا یردبكت دح مان فس وپ یکم هبا یمیغلاوبآ رغسو ردن دنیا
 هت شک اذاء اس اهجو نع ےغ اع رلا تر OOD ها دوچا بور ند زوب کیش

 ندهنس ناتلواهلازاو رب رفس نولو !قالطاهناتشن ورتارفسو هقّرفاذاع شارف س لاقي ز دلم ع تسع هنس اتع ت قم اطو

 لح رلاص روند همدان دک کلو ر دز دص ا هیت هکر ولو ا دنس اتهم رفا ر فس ور ولکروغس نج نوڪ يد لاو

 فا ژمک هتنیدنلوآ لا ستسا قردلوا مسا یردصم زد روج#* نی رص لعفندانههوهکر ید حرا شر فاس یار فس

 لاق ردببک بحاصو بک ولو رونید هریشکن دیک هرفس رولوا عج ندنظم] فاسرفسو یھت ا ر دشا یا لک خد
 رد راعج لرذاسراغشو زا فسا س رفاسلجرو رابنس و رافساوةرفاسموقلاقب و رفسو وذ یا رغم مق

 اذاارقس ربع لافتا رقسسلاهب ردهنسانعم كمووكق ]هدنورپ هننو ر كيهودرفسو ردملابتعا تعا چ هزفاو

 یت دش كلانقو كاجو قرشاوءاضا اذا حصل ارفس لاقیرد هنسانعمقمراغا ب ولچآیوحابصوارا بسه لعچ

 قچآ نسهرهج نوتاخو تلو اذا برطآترفسلاقی ردهم هنس اتنعم قت وط زوی هغی وب بولو ا فارطر
 قمناصبوبلت ربا نس هدینک كتهنسنرب و رامخ | نیا هج ونع تفنگ فا ها را ترفس لاقپ : ند هنسال نقم

 ۶ حالصا نت سان e ەراغسرەبسۈاھ رابخ عابآذا غلارفسلا قب ریلی عت هنس اوم

 TT ةسنکلایا ةرفسلابتسلا رفسلاسقب رونید همکرویسردتآ منا لبیک ك٣ (ةزقتتبملا)

U rhaیارفاسلجرلاّع یدنلوا رکن هک تن و وند همدآ نالواررقس (رفاسلا)  

 هدننزور اصنرولکر افسورافسا ی ج یدناو الا معتسا قز لوا مسا ئر دص مزا وا فی مطت لعق ن دن وبؤ قس

 ی سرق لاق ردشعلوا هلازاو فشکی تا هک ان وک روتلوا قالطاهنآ ننهلچ هچت منا ینهدوک,ی ابو

 رتسناوا ارکد روند ەر وعنداف شکن زوب انادرفاسو بهذاذا هم رفسلاسقی ساب الا یفلاق یا

 + زاب وام هجو نع ع انقلا ف شكت تاک اذارفاسةأ ما لاقي رد هصتح تفص ند نسا نوم هج ولا
 | هکر دیس هق رفرندنس هثاطمورویدناورکذ هک روند دنا چ نالوا فن (مزفاتملا) ردم اک هنبمیانعم

۸ 

“e pey - سس 

 ۱ 0 تیدخاهشو ردشلوا همت شعار کاتوکیراقذلوا دنعت کر تمایل نک و نو هدب رغم یاصقا
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 س :

 ندعشنم ندنسانعمراتراپعساونو رد راعسا عج ونلوا رمسعت خر هکر و هثشنال و یملع موقم كنس اپن ||
 "نعت ولاو زادندبافحا ضعیلادسنع یودلارعسردندیماتسارعسو نما هیلعموقبیزلا وهو شسلا صخر لاق

 جار هززو | بعم خر هنسدرپ هدننزو لیعفت (ریعسنلاو) هتک کوره ناتعسالا)ردفورعمزعیارهبحنب وطنم |
 شش یمبتو راعسا لصادکریدحرایش رعس لعوقفناذا هورعسو ةورعسا لاف ردهنسانعم قغاسص فو |

 ؛نایلا جمال افت ند هنسماتنعم" كم ردنلولع ریش ویلا عضواذا ربمالازعسا لاقب رد هنس هنساتعم |عیضوخرن

 لانقیردهنتسافعم كمردنلولع بور وا یشن او نوت منع ی من یعسلا).اهدقوااذااهرعسو
 تراجم هتک نالوالولعمو ایهلعشاادابرطلانعس لاقت اذکواهدقوا اذاثلاحشل اتباسلانهارعس نانلارعس
 ]| هیزحبلب | زی رطسل ار دل تس دنس انعم كمر دغا تسیارس هراغ یس هرات تلعیکماذجاو ترج هلبیس
 ]| هضو نک یی دنلاوط قفا ارط! شن هسک ن ات شن آ ردلمتسم هنسانعم قمالوط ىس ەروج كل هنسنرپواهادعاادا

 ب رات لاقب روند کلم اهنشنزو بارغ ناغشلاو) هلیم كنبس نعسلا) هفاوطنفوطال یاهرعس نرعسال لوقت
 ۱ لوفلع نونئد خاراب رعسو نونا ىا عملا ءذشناناقینوتیوهکلولد رو للا ىا راتعتسلاو رعسلا

 ۱ یعتتو م رج وخیااعسو رعسیل وم ومن ردنراصعندوزرا او اتمتشانالو !ةنلجسصا ةت زد هتسابعععم نق

 ۱ 1 لوتده هکاولد یخ وب هانی (نعبتلا] ( یؤودغلایارعسلاب لبالا تی رر لاقیرونشدهتسایاتنارتس هرخنآ كص نحر

 | 2 واک رس ی هن وچ قا مس لر لب وجود دن اشک آرد جام
 | تانغ رونى دەن واع كشتآو رونلوا وال فلدس روبی هدننزو ها (یعصلا) هدننزو

 1 (قالطاهشنآیتدوب هدننزو روع (ةروع (هروعاسنلا) ندفحهل وا شن ۲ شهلولع دوخ اب شاکر د هنا فز وعن مو

 ل تام نراعشلاور هدننزو فش (رعتا )ردندیاصا یا علا نرعضو ردیعسا قلص ر هدننزورب ز(معش) نونلوا

 هری وعو راتمبسلاو رعنا رعس لاقب روید هپ نکس وک تچ ہربدنل ولع تو روا یشن« هدشنزو
 | رفته لاقت :روئلواقالطا برحرعسم هعوآ ندیالابیهشا لرهدیااوعتساو رخ( یناتقو ك انحش هلتتساتنمول و

 | وکم دیسنکلا :روتلوا .قالطا هلو نالو دید شو تس ل وق ىلع هنویب نوزوا رعسم و اهدفوب ناکاذاترخ

 جا دو یتادارهمبودر نکساکروللواا ال طا هنآ لوشو دیدشوا لی ٌوطیازعسه قنع4لاقن راتله یشن
 زید دغ طظ یشنآسضتخاواهبیشنهییکع وکه نا ؤا ردیا عضو ناونهانوقنخانط تویلبا عضو و زود |

 لا ئو ناتیفش مانکن نعتعم ردندیهابسا زعموا ریضالودقرفشت هم اوق حط ناکا ذا رعسم سرف لاق
 قا وک رار دنا م ۇتفھالاغتینررا جف کتان ھول روما هکر ولو هاکو ردیعسا یش كن دنییع نم ناسیقس |

 | هخاخزاهدزو lS وارد ال ًفتدش رغ لۆط هلك ددششنوزوا 7:۳۹ زرذبالافهنرافدلوا
 قىز ۈن دەنى لاوشلیوم "دمهدنتانط اگر هما تس لات و نوش شا زوم نریفتو هناورفو

 و دهتسکن دنا دقفتیراهتتسخ ردینب مس هکر داروعاسلصالا هرزوکهنابن كم دنناس كح راشردقخ هلوایزابطا
 "هیتر هظح الم نیس هزاننسا رونلوا قالطاهلتف و ساب ص هی تنیس (هرورغسلاو) هر رسسنک لس ]انتا

 !ةتعاعش نداذوفن ةو ر ګا تد4 تجاو ندرت كبششنوکو محل ایا :رو هرووعسلاو هرارعتسلا تقو فتا لوقت

E 23یک کیک راق هکزونلواقالطا هیبسک ن اغ و لوکل وش وغلا لزيارة زذ " 

 موی دذا لک کال وکر دالتزم هل عوج هل ذ اجو | ضب رخ هماعط لک 1 یس د هاف لوط بوی وط
 | ک5 ولتکو اه دننزو هر 2 عسل ] هنطد* لم ناو لک الا لع نعم رج یاب روع ذم ل جز لاقن زولو او باش شنآ

 ِ نتذطن یک ی ولغ شت هکر ونلوا قالطا ەنغلوۈهم ونو هنڵ وا كن هنسنرتو كشباریو ل اعسنلا یا هرعیسلاهنخالاقب زود

 رو وخان ذرات رعش رد هٹسانعم كت :رکسلاناصتق (نازعس (نارعسلا)4 هی دحواا واى ا هاش ةر ەش ی هلعف لامير د ماكنه
 لاوش هدشنزوزچخا /رعسالا) رای نیر ازم رتنک لنت تار انابدش اذعادا انا رعش س رفلا رعس لاق

 وواو اناا ئکت وج ئرراکس اجماجبواوایراعندمصنو ےل یک وب وبزو فیحتب انبهکر نونلوا قالطاهمدآ

 رقدناو بحماشلا تضخلارهاسظلا محل ۱لیلقلایارعتس | لیخر لابنقن ردقح هلوا مدآ ی روش وق 2 یکی سوک هوا

 | رد هجو لزق لغز دبل یه وک گنی مات ناح وصن د زوار دبل ل عاق ما عطا نارج ینا نادن رم

 در وهفع ل اک ی ضنلا رعسان لاله و رار دخ ورع نب رعساو یبا لا لیح رنرعساو ینعطارعساو
  قیصفكناویحو كناسنار دهدننزو دعت بدرا هلارعسم هل نق كوم (رعاسلا)ردهوعاش رعساتنب ديعصو

 ! | هغافزایاهزغاشمف ترا الات نوجگلدناب بوش ردقج هاوایرااطوبو تورو قالطاهن توپ
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 بواوا فراع هدنسس هب زیشاومو باودو هباعص نیب نم هلصاخو ببیح یا نالفروسرمسوهلاقیرونلواقالطا
 (ںو رس ) ہل صم یا لامروسمسوه لاقب رونلوا قالطا همدا ندیا ماها نسح هنصوصخ یرلتیاعرو رایت
 قمچ هنکبوکك مداری وصكضوح اب رهن هدننزو لیعفت (رب رسنلا) ردهدلب رب هدنتلاباناتسهق هلم كنس
 لاتف (راریسلاو) هدننزو هلعافملصالا یف (هَراسلا ) هترمم غلباذاءهالهرّمسلافب رد ذوخ ام ند+سسردهنسانعم
 لعافت لصا یف ناسنل)هاجاناذارارممو اس هنذا یف. هراس ل اقىر د هنسانعم كم هدلسفزوسربهنغاوق كمدرب هدننزو
 تشوکكب یسلوقم دنبادوزپ هدننزو لزلزت سسرسنلا) اوجانتاذاموقلا راست لا رد هنسانعم كم دل ف هدننزو
 :رعسرسسلا )له را ذ بوللاسمست لاغبردهنسانعم قملجآ بول ربا بومج یرازو رپ ویرازرداجی اج لغو اچ سن |
 هدنع هلیقف کید (ناسم) اهد دجاذاهرفشلارسرمس لاقبرد هنسسانعم نعمت بويل یعاسج هدننزو هازاز |

 الماک رض هلیس هینبیضام /الهاجرس) ودعجب ن دنر بسم نالوا سا لصالا نرد نل نیغ كنار ردیدآ نصجرب
 یلح هلی سه هیت نی رسو یخه تافاقو كنار نیمسلهفتر_ردبقل كني ر یخدا شعب تک هتنرد بقل كمدآربدننزو |
 ناروصنمو ردیسهینکندحماننایمههدننزوهرب ره رب رسموبا) ردیدآ هی رفرهرزوا مزاقر ع ل حاس هدننیپ هد هلا |
 هد هکم هدننزو نیه نرس ردیاب کرد هولا نان تنبهدننزو یرکس(یمس) ردینتش كکرابم نبا هر ریس یا |
 هد دکر دیدآ ك چ جرو بشوخه دننزورنعی نیتسبسلا) ردنداروارثکن بد نت یسوم یناربطلا جش ردیدآ ع ضومر |
 روند هب هرص هلبنوکس كناطو یف كن طسلا) ردیراکدید همصرام هدیکرت ردیمجعارنسپسرونیدم اما |
 رولکر اط ماو روطسورطسا یعچج روتیدهتسر «دیسیراف یکی م ہرص تعاسجو جاغآویزاب هنسانهفص |
 ار طسیب كلذكو اقص یا له نم ارطس تسرغو ناکا زما رط س تبتکل وقترولکربطاسا یبا عج كلراطعباو |
 دّربلا لاقو راطشأ عج وهو اذکهوبتنک ۶ یٹپیا نیا والارطاست الااذھنا یلاع ہلوق هنمو ج راشلا لاق اقص یا بان نم
 یزابرولوا ردصنو هطخ یا هرطس نسحااملاقب رونلوا قالطاهب و زاب رطسو ةثودحاو :ثیداحاک هروطسا عج:

 قالب رب رطسو ردژاج هدهلیقف كناطهدرانوب و بنک ذا لوالا بابلا نهارطس نالف رط س لاقب هنتسانعم قیزا |
 نو راقدلوا لځاد هي هرص رونوا رعت شج هب کو یلقوط هنویق لوا کړ وښاوا قالطا هب ینکو هنویق |
 هدننزو روفک (روطاسلا) رونی هباصق .(رطاسلا) فیسلایدطقاذاهرطسلاقیردهنسانعمتاعس هليا جلف ر طو
 هدننزو لاعتفا (راطتسالا) ردرذوخ ًاندنسانع مفیسلابعطقرارید بوکتشوک دیسرافرونید هنغاصلوس كب اصق

 هکر دیعچ كراطسا بطاسالا) هبئنک آن عیهتکاذا هرطتسا لافي رد هنسانعم قغزاننوصا یدنک یو زایرب |
 هباهرد هراطساو راط سا یدرفمیک تایل ارسارونلواقالطاهنلکناشپ رپ یسفوقم هناسفار طاس او یدنلوارکذ |
 بیجاعا نم اورطس ام یا یهربطاسا نمنالفانیلع صق سابنال این لاقرد هروطساو روطس او ردءرطساو ری طساو
 یسلوفمدناسفا مدار واهفلااذ| بی ذاک لا رطس لاغبردهنسانعم كلبا مالک فیل ًتهدننزو لیعفتریط ہنلا) یهنیداحا
 هک دننزو نچهم (رطیسل زیطاسالالنانایا انیلعنالفرطس لوقترد هنسانعم كلی اد تالگورابخ ا هچاص ناشییرپ |
 ردهنس انعدطاسموروتید ههدآ نالوارد هز نوک تن وروک قلاوخا تولوا مان رزواكئشرب ردلعاف سا ندا درطیس |

 یدو « دنن زو ثدحم (رطسلا) طلسم یا مهلع رطیسم وه لا وظقاحبیق ر یاهبلع رطیسم وه لاسقب
 رطسوبویدنلوا ماغدا و لقه اط ءابیدبار طبسم یل صا كن و هرزوا ینایكح زابش ر هن سا عه ر طتسم
 هدعب بوئید همدآ ن الآ هلق نلاعفاو لاسعا بولوا دهعتمو رظان هرزواهسکرب لصالا ف هلفلواذوخ أمن دنسب هدام
 رطب (رطیسألاو) هدننزو هلقوح (هرطوسلاو) هدننزو هرطب (ةرطیسلا)یدنل والامتسا هدراروب زم یابنعم

 كيم (راطسلا) بلع ارطیسناک اذا رطرستو رطوسو یهیلعرطیسلاقب رد هنس انعم قلوا نطرهیمهدننزو
 لوا هزاتیأر یلع هننالوایشک | لوق لع هلوا راسقب هزاق ندشابیمدآ ندیا شون هکدونید هرمخ ل وش هلی |

 ةضماحخلاوا امراشل هعراصلاةرمنطا یاراطسلا هاقسلاش ردف راعتمهلکعد هیراطص و م هدنیب نازاب

 یر طس نالوا بوتکمیمسا كهدآربهلب رسک نرمه (راطسالا) وند هرابغ شجن ها" راطسمو شیدا وا
 هدنننارقكششر ویمسا هیف یذلا رطلازوامتیا یس نالف رطسالوقت رد هنسانعمققعشواصع هوا بویهوقوا
 هکر دیمس|لهاشرندمگ ناهاش(نور طاسلا) هنأرقق ًاطخا اذانالف رطسا لای ردهنساتعم كلیاابطخ

 لما هلی كنبس (ةرطس )ید نداوطل ولم هروکهننابب كحراش ر دشلعا لتقهاش م ان فاکًالاوذ روپاش یآ
 | یر طسدعاسب ل وانالف تعج ار ل وقت نیسهنغبدنآ وا بل هلبسهل وقم هرکذ تی ژکآ ردلبتس هتساضعم هبنماو
 | ك ەنسف قلتاص هل رسک ك نبس (سصبلا اردیدآ فرق دنسا ضقا چشمد هدننزو ی رکس (یرطس) یبا
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 | بج رس روند هی هلطف نالبنآتولپسکن دنکبوکتلفنوج هزات دوت هدننزو بنع عررمشلاز هتسانعملیخد |
 رونی د هنسهوقدروماحوقوبق ق تشناب هدنرارزوا كاس الا ربو ارام شلراتج ندر هدننزو درص ررسو هدننزو
 ردشاسکی راکب وکه دارو او بو دبادلوت ناشیذ ر غي شم هدنتحت ر دراو رج ره دنآ هکر دیدآ ضومر بب رقهبهکمو
 ندنکب وکر الف نع ین م هال هامشا یار فورس ى ەە الث نالت فل دلو برعلالوفتو ردوب همت ثعاو

 هک لی كنارو دس (یآر نمارس )لر دیا دارا هدر كب دیدلباروهظ یرالغو ا ك کرا هناد حوا هب اشم هغر یر
 | كنارو ینضف كانو رد دعتم* یتا اک هد هلق كنارو كتو ردفاضم هنس هل جج یار مرد هس اتتع زو رس
 | مهریز نون ندور کا هلب مصق كل او یعف كه (اعاسوزردهنسانعمم سل نهی هک هلم
 دفیلخ متمرد دا ةدلب رب هدنبزف انخبردیضام ندنظفلءوس هکی ار نم ء اتو زد نخ هدیسکیآدوخاب ردشاا
 دلت نوح نکو اوا صوصخت نایرکسع هلغلواهدرزآ یناکسو دمهدهفالط ازاد یسهفناطیرکسعهدننامز

 هدنراکدلبا اشا لقنلاو مامالا دعب تولکن ارکت یفیکوب هب یرکسع نوزد هدکه لبا ترشابم هننناشن كهروب زه
 داران رکسع هدرفا یادتبا یرلکدید ئر نم ءاسنننپ یدلو!اعسم لب اروب زم متن رللوا رو رمتتمو طسنم هاب
 هاب مسکو یتضهكيهرونبد یر ماشو هل, نخقف كومو یمط كنبس رولید ی سرن هدنتبسف رد نیم هئیراقدلوا كانغ
 یارو یعض نېت ب سل لر دیوسنمهیاروا یادی زن لع نب نسح نددنبادح هلثبسن هلو اوج رود ی رو
 هر مسکن نتسوکر ادب ستم هنظقا سرد هیلعف ینژو كلون نوتندهز هن را نانلو اذاخق | قله طو اهل رشک کت هد شم
 | هتاذخت ۱ لاسقت زرد یطاق ندتنهلکیطابق هک تنردندنلبق تسر لخت یعط كنبس هدنتتس ردهنسانعم عاج
 نادنسانفع تنماقنا وکر د تانا تن هدنسهدام ورس وب یر زکر د جز تماتماهآ و لا الا یهو رس
 ردقوب ریفت هدنو هکردشلوا بهاذ هنغبذلوا بوسنم ةنظفل رس نالوا هنشانعمرو رس راضعب و ردشلپاذخا

 عي ندولا ترفع انداع یملوا بوسنم هرس هر زوا یناب كملومو ولو ازورسسخ هدتبلازاندباداخت اهییساریز
 | رسا رداطخت یرببعت هرس ه دننزو هیلج كسان نی ربدقملا یلعف رد نشا هنیادنلواذاضق هج ول رکن دنبهفادیق

 یرممتو نالفرَرتست لای رد هنس انهم كم دبا قل هطوا یکی ظن و ناظت هل هلا یار. (یرسسنلاو) هدننزولعفت
 كل تکو هب زعم دف ۱ اذا نالف رمد ا لاقت رد هننتسانغم ر رشق یدو (رارتسلسالا) هت رتس دخت اذا
 هبنیدم ندنفزط شبحو ر دیعسا یداورټ هدزا ج هدشنزو رب ز (ب رس )تما: ص رتا لوقت ردهنسانعم
 روهظ (نو رتسلاو) هلعف ثانیسو كم رسم ا) ند هدنب رق راج هکر دندآ ناماز ضوضخ هل نفس نالوا دزاو
 هکر ونلوا قالطا ةنیراجوا راک ڪج و شوخ نوصغبدلوا طاشنبجومو یدنلوارکذ هک هارد لردصم هدننزو
 فوح هدنززطراعوط ردن آ مسا هلا رمنکيم ( رسم ا یدنلوارکذ ندوب هک هعنراز دیا قشعهش رب یر بابحا

 دینشرودردهنسن صوصخ هیارعا ارهاظروناوا ماکت زوسول زکه لکنآ بؤ دیا بب رقت هنغاوق كمدآرب کرد هنسن |

 هل ترابعراوطلاک مذ زاس لالالا فلوم کرد ج زم ردلکد یش نج هناوا ةعما تس هیج وت وب نککر دروس
 || تدنشس ةلک نم نانلوا رک یسهلک ناسب هلکلیا دارا هدنلیذ كنتراسع ةرسلاب هایخ اذا هرو بودبا نات
 یراکدلن  نفانحقا تو دانول كچ هرس سپ رووا هنس انعم لب هفت ك ىچە نب رب یر بابا هک هلواذوخأم
 قفل جاجا ا) ردمالمندیک و ا«دار مش نادمبو وب و ولو هدنلکشراموطکرولواهنسن ملو فوج |

 شّللاو سا یاهاتطلاو هاّرسلاق هجوم لالق زدیلب اقم ءا رض ردا کر ون دهکنوس"ءارو راسلاو)
 ناک اذا ءا رس فان لاقب روند هپ هقان سمار غوا هدر د یزلک دندو رس زواوا ثوم ندننسهلکس تس ا نانلوار کد ءا رسو
 هرب تنئمو هزنکا ان یوصیغاربطو و رمسلا نب ءافوح یا ءار هانق لا روند هبیتراقشوبیماو ر ر سلا اب
 هما لاقت زد هنسانعم كلتا مک ییدنسنرب هلب رسک ك هزمه (نارمسالا) هيیط یا ءآ تن ضرا؛لاتقیرونید
 ۱ ردوا شاته هدنوپاهرتهطظا اذا فانا رسا لاقب ارولوا دص هلغلیوهننسانش:للیاراهظاو هقک اذا ازار سا
 لطم نيم رسا ) هلا نشف اذا ان ذخ هللا رسا ل اقر رد هنشانعم كرد ثنب بخو مالکوب هفخآربو
 لب زفتر ندبه اد املا: یدناوارک نک تترد زو ونس ید رقم روند هن بسی رقوپندنفصن ندنرذلاب كتابن
 (رونسرسلا) رلى تناک اداة راسو سس ارا لاقي ىدنلو ارك کر ونیدیخدهتمس روند هنۈتاخ نالو از دلارو مسن

 كخبهک كا او زومالاق 0 اند اخ نظف یاروسرنم لخر لاشزدیاریذب تېشمتو لخدهروما اورب یی هلغل وا
 هنن سود نالوا بّرفتمو لصصختم دادس یدشژو قدص ندننببییاصصاوبابخا كمدآرب وږ وند هنتاي كکیا

 ت جم سا
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 هدن رف هماعو ردیدآ عضومر هدزا ± رارسو رونید هب کرج نالوا هد هه جو هدنس هبا تالا ی دوب زر پاک ر

 هذهلاش رونلواقالطا را هچکر خآ كيآ ی کر ارس رھ ڈلارارسو ردیدآ همز هدندالب مع لوق یلعوص

 ردیدآ هبرقرب هدنساضق هدلب مان یرهلیت كنبس (َرسملا)رهشلانم لیلرخایاررمسلاو رارسلاو رارشلا لیپ
 انحرف رولواردصمّرسو ردیدآ ع ضومر هدندالب هنیزم هدزا جو زدنداروایّرسلا یلعنیدایز ندمالس عا
 یکر رس رونلوا ق الطا هب هلضف قج هلآ بولیسکن دنکب وک غج وچ شعوط زونهو رک دیسک هنسابنعم لا
 ًانخو رس بهز دامو و ةَربسلا نم عطقباموهویررسمو یّرس عطقنا لبق اعلا تلا لوقت رولک هسا یچچ
 هلب دم كفلاو یتعفو یعضلنس مارس )ردشهلوا ق الطا نوع دلو اتتبم هدنفعب نکع ردراذوخ أم نییننمایزچم

 كنس هبصقیأرنم رسو ردیمسا رب قلموقو قلشا طرب هدف لرا*یداوو .ردیداوصربهدنناب یلس ؛یداو
 || باوبالا بابل نالل ادالب و ردیدآ عضومزبهدنرابد هناکونبلوق یلع مرا دونم هدننزورپما(ریرسلا) رک یس اچ ر دیا
 نالل ارس هدابفارغج بنکر در و یراتلمو نرد هج هقشب كتناکسو یهاش داب صوص هکر دیعما ت کک یر هد |
 یبروکو ساب ق>آو سکرو هزابا نالو رد هبصق مانقوع وق یکللاراد هکر دتکلمیرلکدیدناتسعاتطالاح ۱

 رپ رساکا و ردرواح هنتکلمع سور سلاو عقاو هدننیب ایس رع هلباررخ ر م یو مج هکر دی رلتیالوكنب را وقتا |
 رد نیم هنکیدابا نیشن تخت نوجا مات ل القت ساو بصن یاو هیاروا رب ندنساب رقا یدنکن اورشونیس میم |
 بلاغ هدکو لمتخ روند كنروا هدیسراف ردفورعم هکر وند هنږشن نا نلوارببعت تتر رسو ردیدا یداوزب رب سیو |
 | دولکر رسو هر سا یعجج ردشملواقالطا هلیس هظح الم یب دلو ارو رسم تعفرو ءاجلها نالوا ننبلاج ږدشل وا ۱

 | هسأر ی رس برضلاقب ردیسسرکو ی هک بوک شاب هکر ونلوا قالطا ہر یی دروط شاب نوی ری رہو لنت |
 هکلمیا هری رسلازلاقب هلیسهق الع موزز رونلوالامعتسا هنس انعم تنطلسو كلمرپ سو قنهلا نم رقت وهو |
 هّسع صدخو هتیعلو «ترعیهذاذا هر سس نع نالف ل از لاش ردلمعتسم هنسانعم ساغم تعسوو هافرو تی و ۱

 هدنرزواهدقدقجراتمو هدننزو هباکر ونیدهزاس:جهدعب ن نسق وا لج هزا نجزونهرونلوا ق الا تیم ش عنو |
 | هنیزواكتتوا ریصحو رونلوا ین الا هبشقج هلن بولینازوآ هدنرزو الو رونلواق الطا هموقنالوا قشپاب |
 هکه تن رونید راک رج بالؤا هددمجو هدنس هيا كلا د كرارسسا (یزراپالا) هنس انعم ید ېچ سز ونیو

 روهظ (رورسلا) هنساحم یا ههجورب راسا تقر لاش زونلوا ق الطا هب هرهج نساحتهلتبس تنعوب قید نلوارکرف
 ۱ كيم (تَسسلاو) رددیعا سکه دننزو هلت (َسسئلاور هدنزویرمشب (یمسلاو) هلی كن (سیس)او) هدنزو
 ]| هَسو هرو یّرینو اسو ارورس هرس لاق ردهتساتتعم كلبا ناداشو كمردنوسیدازپ هل ك نیسو
 ردٌملوا مت هدعب بولوا صوص هج رفنالوا متکیم هدیلقهروکهنابهدراصبكفلوم هحرف| انا لو الا بابل نم

 | هتسانعم ج وسر دعما هدنن زو لوبق (رورمسلا )رو رمسموهف حرفا ذا لوهجلا ء اضیلعارو سوه رپ لاق و
 || هفرطق لعجاذا!رسدنرا سسلاق ردهنس انعم ققوصیوح نوجا قمرعمج شد 1 بوروس هننزتیرب هنکیلد | | نالوا شوب كعا عج یرلکدزود ندنراهتخن رج مانراضعو خرم ءارابرع یودب اھ نر لیلا

 نیداق ها كغجوج شعوطزونهسو فوحایا رسا هن اف لدنزّرسلاش و فوجا تاک اذا كلذو هپ حدی :ادوع
 كمدآرب و هرس عطقاذ! ییصل|سبلاقن رونلواریبعت كمسک ك ۆك« هکر دهتسانفمتلجسک ی نا یک یک )
 بولوص رک, وبشوخ همدار و هنّرسیکشا ادا عبارلا بابل نما رم لر اسب لاب رد هنساذعمقمرغ] یک کا

 رک ذ بساک نیجاب اف ار ابیا ةرسسلابهایحاذا لوالا بابا نم اسا الفرس لاق رد تساوی اداب تع
 | سانار بب یار سوب لجروه لاقب روتید همدآ ندبا داشادو رو رسما ما دیسکره رولو ا, ههو تینیص ریو |
 فان هدیسراف روشی دهعضوم ناسنلواربخت كب وکه دن دب هلی كنېس مَرسلا) نور سو نور موق لاب وړه نیس و
 نالوامشوخو رخو بیطا كنهزد نازتسوسسیدا ول اهٌرسو رولک تالو هدننرو درصرولکربس ییچجارید

 لضفاو هنطنیا هراربسو هرتسو هت نسویداولاةراساولزتلاش ردتجهلقوا طو ما هکر ونلواق را هی را
 رخ هکر ون هنوتاخلوش هرسو رونلوا ق الا هنهاکرارق کب وص هدنتیاچنلضوح ضرار بو هعضاوم
 تناک اذافسبمهَأ رها لا قب رد هدننزو هز هکر د هوز س لصا كونو هوار دیازو رج ینا ااو هلا ناسح او
 لوشو فوجایا رسا دنز لاب رونید هثبش نالوا قواقو قوجا هلی ك نشو تا هرم ( الال نيان ست
 روت درر س هتلعلوا هلوا شلو ا تداح تلعندقل ر غا هدنس هرهم یک یکی بظنالوا هدنسکو کک رود هب هواج

 رونید همدآ نالوا یزارمرحبوشو راق هی روما كمدآر و ږرنسلا هر اصاذا مقارب لاسقب يدينو رک که
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 ولزا هدنام ندلعولنح بولوآ ضراع هدودنو کروند 7 هنیش هغلفشوب وا هدشنزو باک مرادسلا)لوا
 نشي نالوا هدننلا نیل وتو اشا كناوسن هلن دمو ریسک نس [هرادیسلا) ردذطاهشوهو زادسلاهنخا لاقت
 هم سرا دراتسهراذشوبشارکر ید ججز زد روند هب هدادلدو هربنح یراقدنلغب هنئآو هر هلاقو ئت هلوقم دن سو

 دیعب لا مختسا«دروو زب یانو ذخا.نادنآروئید هلش تاق جواو هبهنسعمو هزابباش هددنسراف اف کردظوملم قلوا

 یکنا هلس هی هين (نارذلسالا ) ردندآ شعار ندنرابعل لافطا هد زور ق هل رم كنتسعردس) دس) یهتنا ردلکد

 لیفت یزافمضو نغو روا ووکد ذمهجو زدردسا یرب رهردقج هوا یرمطزوکهکر رنو قالطاهرنط یا هدزوک ۱
 هوا ل رات۶ از مع نالن درزوکروتلو فالك طا ناردسا یخد هزومآ ینکیاو نارولواببس هه هربخ «لزوک
 مورخ ندا فو تشباعت نالفنمب هتل لو اغراف :اخیا هبنکنسو هعطعیا هر ددسا ابرضد ءاجت لاقت

 ژددزنانز هد لتا ېم یانو ها داتض هدلح وکر د خراش راردیاداربا يرون زره مالکه در كيد ۍدلک تسد یهتو

 نرویلاص جرو یعناص نالواهدشاب هدننزو ردع (رسسلا) یهشازارولوا تقاصم هزب یرب فرح حواوت
 ژادلتتفاو لدتکاخ هل شیازدتتفاف لّوالاتانلانم اردس رعشلارتتس لار دلاعفنا ندنا ۲(نآدننالآ)ردهتسانعم

 لا قبور لعنتی كتك ونا دز هد نم هن هزودرب یرغوط هی یغاشا ن ندرب كنكور یع هلوتمزا و غاط

 مکه دنو زد هن خفته د د( ىلا اد دشت كنازو قزتسک ف تم نسلا) عسا رد ك ااذاود عار دستا

 لو هن ر رتو هرن ینا لافت واک ارن: ینجت كز هرز رسو ناسا یهج كرش روند هزار ناسناواافخاو
 داول کولو لالتساهنانعم خب سو ۴# ناسالار وبق زازحالارودص # لانش و سلاق کام |

 اهتفاو لاق ردلیعتسم ھر انعم حاکتو نکدیساک رونلواق والطا هس انت تاو اهمغاج ی اهم تیطااع لاق
 شا دلو نیر لاتمردلمعتضدنرن انمروتفوانزو رونید مکلباراهظاو حاضفا یلاکتو ااکتیا رس

 نیز جوا رخآ لوف لع علوا و نارفلا یان ملا تلا لاقیرونلوا قالطا هنجرف"كنروغو انزادلویا |
 هزار ترقب هنزىق خاو لوا هطسووا هرخآوا بد رو ماص.لاععروناوا قالتطا هتسو |
 قضا كاره نو رک نیس ارد هات قلوا قو راهش هکا بوک سواو ر لک ها طح الم یساقتخاو |
 فو يغازل لا لتجالا الا رک شل زکوه لاق نوچ دل ۈ| ناماغروللوا قالتطأ هنب داش ۇرا

 ة4 رکی ا نضرالا یکے تخرز لوقت رذذوخ ام ندلتسانعمبق ضخ دونلوا قالطاهضرا نالوا تتن
 نفاخ كاتننو کی وضو تبتالاو فّوحا یا للا دسافوه لات زولاایالطما هنیرفعو تلو هنفوج كئشرهو
 ناسا رال ندا و هضحیا تنا ىس قوه لاق ودر وضتهندنلتس انهم فو نلاروتلوا قالطا هناضفاو
 ناز نو اروئاو | قال فطا !هب کره نالّوا ەدە 0 کرج نالواهدنسابآ کلا نعد رولوا یدرفم الف"

 لاتشتنفودنکراودسا نا ترظن وقت :جونلوا ناب ندزایکرعملوا اخاف فک) زعرولکر زاسا یجاعجو
 كند یداول|رتنو -ژدشُلواق 2الطانویتخیدلو زونیغ هدنلکوب كنب ردو و هطو ظخ یا ربا و
 گیطو اییلطاو هتطنوهو یداولاوسماولز ل اهتز ديرب نالوا نشوخنو ییطا هکرونلوا قالطا هنطسوو هنتطب
 لوقتوتاوا قالا هالو نملاخ ورخ كختزهو لد شايار ارك یتوب فوم رونلو(قالطا هضرا نالوا کو |

 ص
 ےس

 ةدنباو* ردا ره وا لوط هکر ڈرا قداو ن ہدنل ون هرضپ ځا” رمو هصلاخیا ئشلا كذّرس تیطعا
 دن دزاوب ادا لف هان هکلوا دج وردی د آی ناز هد هللا نطن او دنا مضوبزب هدنتعدالب دالباو ردیعسا دیخانر |

 هغد رکو صاغ کانوصو كنان هدرا زن هدننزو بام (ةزارلسلاو) هدننزو بات نالا! اردیدآ عضومر |

 الوتیاد هشلوا ن ضلاخ کلن دنت رها رتبو ةل طف ذضاح اهن ارانب هارو بنل ازم نموه لامر ونل واق الظا

 داوا rey 7 pb وجه و یوم اوج
 قالتا هننیطن كد راد یداولارس يداولا هزارسو یداولا نارتسو یدنلوا ارکذ هکر درک روسد ید رس راد

 | هزه ولوج زۆئه هنسا تاع بایسزوت وا قال طا هنغروقامرخزا رسو ردب زی نالوا بیطاو شوخ کر وناوا
 رانا هلنتمو هلن خخ یر زلا) نک نہا و پلو قالبلما س هنهکرخ آ كيا هشلازارمنو هوم ینیررقچ

 (خیدنآبوسک نان وک كغجوخ كن دات یکسرونلوا ,قالطاهرلنکرچ نالواهد هو هدننم هیآ كلا خو |
 کک: دنشو نجمه د اک بد تلعزت رو یت اجر وند هکب وکه لب كنبس همس رو بلوا قالطا هیهلضف
 هغلوا قواقو نشون یا an رونی چ بناب هود لوا زولوا ضراع ندقلرغاب هدنس هرهدیرکد دعب
 ) واللا رۇ انام شام ةهک رخ يا نکن یتزمشلار رانو نسل دن ءافوج یا ءا مس انقل اق رولتد
E 

۳ 

 ےس س س
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 سس
 یکاروزهمدآرب هلبعطو یرسکنبس (یرضتسآآ ) ات رسو دی رس هوذا لاقب رونید هغل هرتهممردراسا هلړعط
 هرهقو دی رتالام هملک ادا تا !اثلا بایبلا نه ات رحخسو ان رتخم هرس لاش ردهنتسا نعم تاليا فلک: شدارب

 تیصوصخو صوصخر دنع توق های تستی نکآر در دصم هدانعموب درس زما چ رک 29 جراش
 زمسنرجا هل سمکكنبس (یرنهساو) هلی (یرفجسلاو) هلن وک كناخو یمن كنس (عرچملا) یهننا یک
 لی+یارام اذگو یرهسو یرسو لءرغسوه لامن روشد هراوط كلذكه داغرا نیلشبا ش نا کرادوز

 قید هر وا نیا لیمو لزه ولآ هخا هردم اد ساننسیدکهکر وښید هک وش هرعسو. یرختسلا
 نننپ یج وکره کد وید هبنکللوش_ةرسو سالا هنم رسب یا ةرعسوه لاقبرونواریعتر عشق هکر ونید
 بوصنرممهدنلوف ي حسب كننوم هرهقنملکرضتسنب ناکادا ةرنه«لجر لاقی: هلواردلشیا ېک ارو ز ین مدآ
 توعد نالوا ه دبنزو هلعف هه كنبعو جی ناف هکر دشلپا قیفص هرزواهجو و هدرهرحیطویس ردفوذج
 هرتشسو هکر دلو ام هلبالوعفم نالواهدنبزو هلق هلن وکم لنیعو ىم كنافو یکه ر لو هرھردل و اس ل عاف
 لاش روشد هیسکنالوار دنا ازهتساو لزه نان استاد هیت كازاخو یمن بنی ییورضجسلا) یههنتناییک
 هنساپ و بوسا هرز وا قفاوم كنیکلب لینوکس كناخو یف كنبس (ضکلا) سا تلا نمر ناکاذا رعت ل چیر

 عا اهل تباطاذآ ثل املا با بلا نم ارس ةیفسلا اتر لافب ردع رفتم ندروکدم یانعغزد هنسانجم کل ۱
PEهکر دشلیا ناب هل نارکیس حواش رولوا هدنابسارخ هکر دعما تابنرپ نادنعاونالوقم هدننزو رک( نجم)  

 لاج ندهنسانعم للبا داقنمو مار هدسننز و لیعفت (عملآ) یدنلوارکذ هدى د هدا چا منیان كنج لا

 رد هنسابنعم كلبا فیلکت شيا یک ا روز ۲ اچ لشرح ادمد آڑ و رذ ذوخأح ندیّیآ یانعموو/ هلل | اذان الفرس

 رخل لاقب رد هنببا فل نلشيا شد یک الو ن ی دوب هدشیزو لعفت (ضعسلا )ةرجاالب العا ا ذل ەرنچ م لا

 هلم اوب ید د هدنادرففر دیدار یر هیس هنقیربآ ه کم هدشنزورشغج هلیاهدح وم یاب چلا: هز نع ناف

 هبطق یربنهم)ردیسا كيوضر هدندر, ول طظصالاونب هيس هیلپ رفص هرينسل ر ندا عضومرتوا دفن آیتم

 كنپس (ردسلا) دهی ایم تب ةرتسو ردنا کا فدنیغ نمره "یدزالاهربجم ردنپیماسا هدشزو

 ردد عون لوا یسامرخ يو زیار زو دښلوارنبعق پارک اسب ج هکر دپچس قینرجتهبنوک پلادۈى ویک
 هلی كلا دو یرسنیک تانبتشرولکت اردن. هلنیتسسکوولکت از دو : روک ت ارس یقچ زد ورد ورغم
 ر یم چ لدم هيف للا دوى رمې انب تاردسکر یھ خراش هژنیتفنولکرادسو ,هدننزو پنعزولکردسو

 بولوا شوخ ین هکرد اتم یز رولوا هنوکی پار و زھر چو نرده كنهردم هلرنوکس اد ټاردسو

 تبطاو و وق تیاخپ نی هکلوک م دکنننکیاورروبلواا هرکک ی شک اک زد یٍزریمیاوبو_اکوبتلفا لسع .هلبعارب و

 ر دیبم یک: لرعاتیشم ۳ یدیج# مع هرابغوباو 2 ز ديما. كناذزب نادنیعبای هردو یهتنا رولبلوا,فیفخو

 ردل و همللاا عراب زو اجت هنس هنو ا بولوا یک یقولخم مولع کرد جاش رد هذهعپاس مای نیهتنلاهربشو

 ۳1 ردرلءضومر رت (ناتردس )هدننزو ربب زب(رب دامن هدننزوارکټ (ندسوذ )زدجو وشم هدر ساب لیفت
 هیسابعهدرصمو لدي وستم هارو اهر دس دور ددا ك ضرار هدنعو زدنا 2 رهنرب هدنیف هیجان اورج هدننزوریمآ

 لالا رب لاق زونید هربچ هزات یدسو ردیمسا یش كنب رون ناغرا مک نا یادو ردیدآمضومر هدنپوق

 هکز د حزاش ردا ارزو درب هدنعلارا هفوک ا ہدیہ زور اب ین (نیشس) بتسل یاری اشک یف

 لیفان نالوا لس یرصق لواردس لسا ید بوک منو لک تدرس نالوا زمه ق فق
 یدبا قن روخ یک |لروزرصقو ردشّجلوا هيما هلآ هال تاق جوادی عن یساغ ید پن کد دیچا
 یهتنايدلب ارج یتافاکم هما ارچ ءوسرام زس ماغالا دعب و! انس ناه هرلج ثللم هلی یواینساد لر ام چ وایم
 هژزیتعف (ردسلا ) رازید ید هر دسردیعساوصر هدزاعحو ردندآ ع ضومرهدنراید نام طج هال شزو رب فا یاب راک ښو

 ربا ذا منا را بابلا نم ةزادنواردس لج رار دس لاقپ رد هتان قو |ناریجاو تشکر س هدننزو زادص (ةراذیبلاو)ا

 دش نف هرصیرحآ ذاریعبلاردس لاقب رد هتسانعم قمل وا زمرو کپ ویلای ی زازوک كنيم هود ندیرارجات ارح تادشو
 J رداسو ریصشیاردسو :رداس لحر لاقنونننه E رت هک ولسنا ذننزو اک هیدقنلاور وداسلآ الا

 عنضام یلابالو7 مال ناک«ادازداسلحز لاقع رونو اوال طا دما انا: نالو ازای ماها و تالا ةد وادرکو

 رداسریعب لاقت روند هب هود نالوا شلاق نانک اووا هلو اهر دلتان ی رازوک نت دم کاوه ترارخو

 ناب هقرطزب ندنترپّذس هک نوک رونلوا قالطا هیابرذ هدننزو ۲ ة شن میان هتل |
 ۳ سست
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 هل لۇ دعم ندنتسهلکتچراا نازم جیب كنظه!بجرراضعب هک ه تن ردلودعع ندماللاب فّرعمار زرولوا

 هژغلو | :هفریصنمو + هک نسردیاراعشا یککیدلیا ت تب ور هدر ھر ن درا عسا نیعتلا یلعالرکاو را ردنا لیلعت
 ناهس کښ کک همه (رانیهسالا) روند هغلقا نالوا نلاغ ههایس هکرد هنسا نعم هرصص هرکسو رولوارورحم
 ږد هنسا اعم كمرک هنتفو درجو عسل | زاساذا لر لا رهسا لاق ردهنساتنعم كنك هری و كيزک دنتفو

 نونند هش نالوا قتقدو فطا یت امال قالسام مکان ھما رجلا قوا ا لحرلارعما لاقب

 رها لعت نالفلاع دما و و یدنلوا لیصفتو رک د هک هتن رونلوا قالطا هغلبعغاب زوکو هفلوداج فورعم سپ
 نیعماسلا بولت فرصد نح هيلع قسمیخناتنالا جن عا هلو هانعم اره ناببلا نم نا نا مبتلا هل 4وقو

 كدي هک ذی و حدع زفر يص عقاو هدر هرقف هلا ضیا نیعهاسلا بولق فرض قح هیف قدنصیف هم ذب و هيلا
 ارس هرج“ لا ردهنسانعب كم يا قلوداح ولو ازدصم نسو ردعجار ةن رلظفل مذو حدم یزاقدلوا نمصتم

 هفدخاذا هرهم لات رد هنسانعم كلبا هعدخو كنرو هرابود همدارن و رصسلا هل لعاذا ثلاثلا باسلا نم
 عیار بابلا نمارصس لج رار عن لا قب ردهنسانعم قبل اقنکراو دغابناذا هنعرصس لاقب رد هنسانعم قعلکاوباو

 هدتبیزو لبعفت(ریکسلا) هنسا_نعم بلق زود هکرو هززوا لفن یوح ی رج هلیعص كنس |نصسلا) ر

 هب:نیشکش مارغوا هرهع( نوع ) هعدخاذاانالفرصم لاش ر د هت انعم كليا هعدخو كنرو قنقادلآ ذوب

 دنیفمیآ روس ماع لا رونلوا قالطا هداعط شخلواداسفاوهابتو رعسلاب باصمیاروعسلجر لاعب رونید

 ناکم لاب هلوا شلوا بارخو هابت ندنغاقوپ كراج دوخاب ندنترفوو ٹرک روم هکرونلوا نالطا هلحب لوشو
 رف لج ر لاقب رونیذهمدآ نالوار رغآ یتراق هدنتزوزیا(ریعسلا) الککا دلقوارطلاةزنک نم دسعم یا روم
 ا هلا نالوا كوي ین زاقو رد شلو ميمتهدعب بوشد هنابن رغا«یرکج قاره« لصا هنطت یتشادقراصاذإ
 نامه رغ وب هدننزو همام راه[ )نطبلا مظعیاریضسس_ ف لاقي , رديشانناننککو كن رکعب قآهکابوکرونلوا
 یهواهنرا س عرف ةاشلا باصقل امد SHES هنکب وا لزقو هزکح قآ ینادنآبواراب وق کان | اصف ندنویف

 هنابخ (هراعسلا ردموسزم هات ترابع هب یمربق عدلا د نعرا نم ع بام هدریاضب موقلطاو دا نم هعلتقبام اھم

 ةدکیروب ادسکحتنادنفرطرب هلو طخرب هدنآ هکر, هبعلمرب لواو زدیدآ شون وارب ندنفکو وا لافطا هدننزو
 طیخ اف ةبع] یهو ةراصملاب نايل طلا بعل ساب الا لاق.ردیاروظ دکتر یزاغز ا مشکیچ ناتتفرظر واو
 هلیسه او عفو یک ریه (ناصسالا او)(ةناسصعسالا) نول یبغ تاج نمو نول ىلع بناجنم خر ا

 هدشنزو یهوج (رحوسلا) ردنا نیمسن نمف هود مکر دعما راح هنوکر هدلبت زو باک ق ر هلوا فنخم (راعسلآو)
 ۱ اردن دحز دم سک انیس هک "یر ا هلادبعو ردي كزاذرب ندناغصا هدننرو ناتک( راغ ) روند هنجاغدوکس

 هلازا لیعفت هدنوب نوچ ئار هس ۍش لات نونید هپ هنسن قواق شهلوا هلازا ن وج هدضننزو یظعم عسل )
 ئوغ ,ییعسف شورخ هددنزو لاغتفا (راعسالا)ر ندشناوا معن هدعب بوشذ هنملوادلازایرکح قا ردنوجا
 [قافازو ا بون رکه سکرب هدننزو لالنعفا (ناطنیهس/]) رخل | ی حاصاناردلارقسا لانقردهنسانعم كعوا
 ضي رغ هنسنرب و لاماذا هیلارطنهسا لانقع ندهنسانعم كلا ليمو نما: لج رار طنا لات ندهنسانعم
 .رطنخسا لام رد هتسانعم لمسود هر زواز ویو لاطو ضرعادا یشلارطنسا لاش رد دنشانعم قلوالب وظو

 ندەنساتعم كمك بۈك هلراتشو تعرس مداره دننزو ران طنا اف ( راسفنعسالا) همحتو ىلع عقواذا لجزلا
 | ك دوخي و: مانعتسااذا ی رظ)ارفنهما لاق رد هتشاتعم قلرغوط لون و :اطرتسم ىش ما ذا لمسژارقتحما لاقب

 رد متسع هنسانعم قافاش ول هزوس هللوا ےلکنمو یوکربهسکریو رثک اذارط)!رفنصسا لاقب ردهنسانعم قلواقوج
 يلب رهو ردهنسانعم عساودلب هلیس هیت لعاف مسا نسا )اهمال ىف م غسن ادا بّیططارفنصسا لاب

 یارفنعسم قیر ط لاقي نود هاوب یزغوظو ؛قذاح یارفنهمم لجو لاقي رونید اهدا قذاحو انسا
 او كوم (نعسلاو) هلیض كتب (ةراحسلاو) هلنبتعتف (رنعسلاو) لینوکس كز همجیاضو یضغ كنیم بت

 ارهسوارنعس خس هر رسو هند عسل اب رد هتسانعم کلا زنا ید لنت رسا او) ) هلیعضتانبس/رعسل او

 نزن عالام وراه ناو یاعتهلوقو :یزهاذا مارا | نو ار مو و 4 0

 هارهتسا هد هع رکی راوتشا | اتتولپ سن اکے کک مادمت ات اف ژن ملا لبس ی ع له نلغ نو یممان ولت یا
 هال همای من؟یزهتسد هللالاعت هلوفکر دشلو دراو هج که ها هجو هلک اشم رد ل تتم هنسانعم لاهضتسا هلیقت رظ زاحم
 كرانیس((یرنهسل او( یر تحمل )رحم نعم هر تمنساو هتمر عتنسا ل اً ندهنسانعم رهس داوا( انم سالا
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 هنخاقشراق هلبا ی مرق كضاب ؛لزوک هلنیتحتف سجس او) هلیمط كنيس (ةرضسلا) ةرج اصاب تطلاخ دغ تناک اذا |

 رج زم (رجسملاو) هدنن زو مظعم (یجسلا) رسا اوره ادب یهوارضسو ةرضسا ك يع ىف نالاف روید

 هلوا ش+راصو شلزوج بویلوا شعلوطو شاروا هکر ولوا فصو هجاصلوش هدننزورهوحم (رجوساو) هدننزو
 هنلوکوصنالو|یاصو كاب یاب هدننزو رجا (ریتسالا) لس مو لستسمیا رجوسمو رج دمو رج ر عش لامپ
 ناوریب وص هکر دیفدارمو هدننزوریعقت /ریعحستلا ) رونید هن السراو نیطلاّرحناک اذار سار دغ لا رونید
 هرجاسلاقب ند هنس انعم قعشلتسود هدننزو هلعا فم( ةرجاسملا) هرج اذا ءا ارت لاقب رد هنس انعم كليا
 |ذالبالاتر هست ا لاق رد هنسانعم لک ب وب رو هرزوا راطقیب ردی هدننزولاغفنا (را ج سالا) هلاخاذا

 (رارهه-الا) صیایارهعسم ۶ تلات روند هب هنسنقآ كب هدننزو عشقم( رهعسلا) ریسلا ی تعباست

 قلیاب هر زوا نیمز بوبازواتابنو یدلیا جم فلوم هک تن رد هنساتعم قلواقآ كيهنسنر هدننزو رارعشقا
 لاش رد هنس انعم قداردلب یکردباناب رج بارس هد هواو طسناو لاطاذا تابنلا مهسا لاقب رد هنس انعم
 جام ات رها لاقب رد هنسانعم كلك ب ول عوط یراقاریرم كنادعا هیسکر هدکنجو هئرتاذا بارسسلا رها
 هيا“ لاق رولوافصو هب هباعس ندا نال رو مغل هدنحا هدننز و هنئمطم (ءةنهعسا) كيلا نعي تلبقااذا

 هركج قآر دنغلهلیعط كنبسو هل بعتفو ىنوكس كزاحو ىح كنبس (رعسلا) ءال ااف قرقز ,تراصاذا ةه
 رولکر احسا و روهسیججج هل لاوهو سفنب رع“ یذ لک لاقت رونلوا رعت نکی واهدیکر رارد خد راک رونید
 هرزوا سا يقرغ هداروب رحاسم هردقزواجو هروط ادعاذا هرح اسم تختتناو هرس زنا نالف ل ارز لئم ا هنمو
 هلازوا جت ینرادقمو دح ید هدرغاسل ردشلوا عج ایلغت هلی رابتعاءاشحا راس ۹-۳ نساحو نسحردیعج لرم

 ردشلنا ناب هلیتراسع نیجو لماذایروب رم لشم هدّراصب فلوم نک رونلوا رب دبع نکشبش هندیا قازاورالاب
 یرعم هنم عطقنا 3 لوقتلاشالا نماذکو ردمالم یخ درب سفت یکیا هلغلوا ضراع خافتنا هرکج قآ هلببیس فوخ

 یرارکحج قا عب زردیاق الطاروهسلا ةع طقم هنعسق ناشوط قج هنلوادیص هل رطل ًافتراد ایصو هنتسئاذا
 ینرکج قا ن دقاق كر هکر ردیا لعاف سا یظغل هعطقم اضعب و راردیا لاف یکعد رولبتوطیدمس کش لواهرانهراب
 اک اندندنازاحمو روند هرکج قاو هنجوا كموقلح ر فسهروکه نا هدر اصب كقل وم رولوا كعد یجشییاهربهرات
 هنب رکج قا ینعب هنب رضسكددآرب لصالا ی رونید هغلوداج هکر حسو رونلواقالطا هد هوضع نالوا ئذاتبح
 رد هنوکج وارسو رایدلیا لاه عتساهدقلوداج هدعب بولواردصم هنسانعم كليا منیرسو رغتمینآ بوروا
 ردیاتلشن ندتعرسو دیتفخرونلوارهذ قلیجغابزوکو هدبعشردقوب ققیقح کرد تالیختو عادخ ضع یر
 لر هدیانوسفا هلبارفکباک را یس جوا: زولواهر الکسا یتراتتوابعم هبنرمضعب هایبپس فرقت هنیطابش نیا
 ردقوب یقیفح نکآر دووم هجرکی خدود هکر ردیارا ج یدآ ضعت الشم راردیا ریغت کاب وکی یاس طو روط
 نیتذّوعم هک هتن ردراویعوقو لر هس هدلاحره ردباهویش هنسهعگشا ها, دایق مدلوارا ج یتسیدنکم دآ نالواروجهم

 تق داضعبو (ارعسا نایبلا نم نآ) هنمو رونلوارّوصت یفاطاو نسخاضعب ن دنس دام هوش و ردازانءدیابلوا
 قق دوف طاكنيرث نقل طارصسهنسادغح ابصو *ةرح اس هعی طلا ءاطالا لوقت هتمو رونلواروصت ین
 تق د هلفلوا یزانكي و نطلا كناقوا دوخاب یدنلوا ع رفت یقورصسنالواادغنامزندنآ هدعب رد هس هظحالم
 رو رم تقو ارز یدنلواریوصتندنرابتعا سفتتنالوایاح لرکح قادوخاب یدنلواذخ|ندنر وصت تقاسظلو

 هدشزو رم رهسو یهتنا ردشلوا هیشت هنسمر و بولآك فلوص هلغلوا یماکنهیلابقا ءلزدنوکو یزابدا كەچ
 رکج قاو ضاب هکر ونلوا ق الطا هنناشنو را نالق هدنربمرکصن دق دلاغاص كر غا نالو| ضراغ هدنترص كنتبقهود
 هنت سلا )ردنرابعندماعطناناو| لک اه د ر حست قو هکر ونم دهنکع دیته دننزورو ص (روضسلا) زولواهدنلکش

 هلتبسن هنسفن ةفلا بهرو تيد یخد هرهو یرععسرونید هتقو نالوا هععادقم ندزلچآی زی كطیمیندقص
 ةر سلاو یرصسلاو رصسلا یف ینأنا لوقت رد صخ اندرعسروند هروننم تقو هلباه هکر درظان هرم هارو
 لاقب رد هلببشت هموقرم تقو رولوا ءابس لعتآهکر وید ههايس نالوا بلاغ یتضاسیرعسو محصلالییقیا
 یدنوارکذ که تن رونلوآ قالطا هنجواكتشرهو داوسلاالعدق ضا هیفیانولا ی رصموهو رحم هلول ف
 یلعارصسردفج هلوا بذاکرعف کرو شد هرعس لوا هلیعع كنبس (ةرضسلآ) رولک ان جج تنظفارتجهو
 ینعب هرب و رسب هتننا تلقف هتفرص ةرکن تدراناف كحلللرصس دوت ةقرعم اذهاب رک هتیم لوقتو .دنسانعم

 بوصنم ةلفلوا فرصنمریغ هلبرانبسهفرعمو لدع تسردیآهدافا یفیدلوا قالم دندو عمرش تنههکی بارکآ
 | حسن



 AAT هو

 تم سسسسوسسسسسسسسصسسسصسسسمسحط سنج یی سس

 هناوخبون ناو ذماقلا لدهنو هی مان هدننزوززهنقف (رکسسلآ) تیماقتفاو تل تلدتعا اف رابيل بات يكس لاقب |

 یاتو(یزبملسک دیس سا )ون اچ اد نالا بوطو قخروبقو لدتفمماتنیارکیسمبابش لاقباروتید |
 هطاضبا لاق ندمزاتسمیزنس هکر وناوا قالطا هیوق زوقو رولکرانساو روتس یع روند هیهدر هلی وكس كنەيقوف

 هراوطا هناا هکر قنلوا قالطا هشوهو لقعو ءاطایازتسلاهزخال اق روناوا قالطا هغماتواو فوم آیا رسل |
 کافی تشب لب ن دند ئ رنا فسنوت نب نچ,راادبع لةعلا یا مسلا لهانموه لاقیرد هدر ند.هتنیبایشان ۱

 ناار زتسلا دن نی ززعلدبعو ی رمابلا صفا نب ىل عو ردنددابع "يتپملا مدام توقارو یدیشلو یزاد هدر ۳ :

 ةراتسلا) ضیزت یا صم مولظلا ةوعد ل ضن نم ملاضلا قیاللاقنروئلوا قالطا هناقلق هلن تعنف تسلا )ر وراث دحم

 نالو اه دنږزو !كغبرطو رولکراتس چب رود هې شی ج هنلواراتنسا بونل هدرب هلیننودنک افلطم هدننزو هبانک

 لم كنس (هزبسلا تسلا )یدک رد نادیازبس کوک فر طبولوا«دنرادقنرطدارمرکرونلواقالطا هرکی رددوا

 (ناتسلا )روید هش كج هنل »درب هکر دهنشانعم هرات هجرانو هارو کمر مه ر اتسالاو) هدننزورینع(سلاو)ا
 مانیجواجا تذکر دبدآ غاز هډ هيلا راتسو هلنتمص ندرنس یعمج هنسانعم ریس نوتید هي هدرب هدننزو اب اتجاطکر"

 مشق ون حاغرو نیانلوا رمنعت دنالس نعل بان جنب هدنفرط تسوا كمرح باصفاو نازم كغانط و هدرالخاآ

 مابا و دنا يداو ییاهد هد مجنپ نرابدو نو رلکدلنا سس لارا لح هلیا مرحارونلوا قالطا

 فیفع (نووتبنلاو)(«دننزوریمامیتتسلا) زدیدآ هیجان هل انچق نیرضوردندآ كغاط ر هدن درو

 تفیفغ یا ناوتسدوتربتسمأر هاو روتسمو ربتسلجر لاق ندهز وتسیمو هری قمرونلوا قالطا هب شکر اک ریهر و
 اروتید هلام یک ترد ند نازو او هب رایا راتسامهلاقب رونید هددعترد نددادعا هل ناسک كنف هنیه(ناتسالا زاتسالارل

 نالوا "نلارمشع عبرلصالا ی راثسا کری حراش فنن هجب زا نزلا نفوهو راتسبنا هنم یدنعلوم وقت
 قالوا برم ندیسرافراهخ ورق یدنلوا لاتعتسا هد همی را نالوانددح او سنحیاضاستا هدعب بوشد هرادقم

 رد هنسایینعم كمل مکه دنسهقزااب هدنخاكيهتسنرپ هدسزو لاتقا (نانتسالاو) ) مد زو لعفت زنسنلا ندلوفتم

 یراترضح السلا ذیلعوانیدن لعربضغیب یوم كنوعرف هد دوفاک سوت اس اس: یطخت ادا رتتساو لجر اس لاق |[
 یر رایدلک هنانهاهرکض : هک ی درج استردرانآ زدیهانبزب ندزرحان ری تزوک اطنخ هضراتعف نوح ||

 تلادبنصقرسب یا اجار هلینعف كناتو كن نیه (دآبازتسا) ردصم یر و طعع>یربو دوذاع رب و وناس ا
 الجنوب لا ند هنسانعغم قمردرق زدی وندر هد زو ا | عیب ا) :ردیذآ تلابارب هدقازعداونسو ردیجسا || "

 لوقترد هنساپتعمكکودیب وصو» الماذار هلال برد منی انعم قمردلوطو هایجااذآ لّوالا بابلانم
 هلاتیدازو توزوا هلسس وزرا نسب زواب ىع مقان هدننزو روهظ رونعسو رو هتتضاذا هفلحیف ات قررت ۱

 | روان هن راو تاک ریو اهن تادناذا ارو جو ارت هال تر چم لاق زده اتام كلبا نحو ||
 (نیجل[ودتنییوص موج 1)د دا ارج بلکل جدل اے ندهنساننچم كمروک هطلاخ نعي ۱

 هانرچ ایا کیم اور وچ اب وره اب رونید مغرتوطیرا قدردرق بوردنلولع یروتتونورف هدننزوربنم ||
 هلک د اشلوا کان اخر قو یولغو ارونید هنو رف لر درقو هشت ۲شلزدنلولع (روسلا) نونتلاهبرهسیاج

 ندووخ ام ندنناسعم قدردلوطونو هوا نشاط جی هلاک ن دندنکی ب وص هکر وئید هاب ز>لوشو رولو ا دن ||
 یا نوع ول والا چار وند ةنسپ ند وفا شغل اص یک روا هدندرکو همر کا وام ناکا ذا نوضسرص لان |[
 تابا ولک ی وله لمس مقر هام هلو ضو | لینپ هک دوتا معضوم لو رج ابلآ)لیسوس موغا |
 :لکوهو زج او رجاح کب ارم لوقت لاق لونیدهعضوت نالوا شمردلوط لعفلب هروکهتن ان كساسا هلوارردلوط |
 زوئلوا قاالللطا هتسود قفاه هم زونریما(بجمل۱) ردیدآاوصرت ةد هبا رخاسو م الغبلیسلا هرم ناک ||
 هلل لو هریجموه لا دونلو| قالط الی هج الموب ید میجع هک تن نوعی دلو ار دیا نینح بولیقاب هرکی دکی ۱
 هق توط ندیجا ی راک هوم نچ بلک ینزوروفاکروجباسسلا ) یک ا ھر کز واک ارب جم یی هیفصو |
 بلک دنن زود لقوج( هوم )دیبا لر هنرییدن ات چ نمر وچ اسو ەر ونو ازت هطلاخق رحم هدالق هکر وند |

 ادني ارا مد تیا اک اعا دوخاپىلايە شاذ بلکل ارچوس لاعب ارذ هنس اعم لمروکیم طلاخت هننوس

 | ةف ئاج نالوا بب اول دو خباب روید هلجاغآ د وک لوق للعرس جش ع اونو هدنزو هوم (ضسچوبلا)ردیدآهبرقر
 لچر لال مترو د ةي ینک اودا نو قحا لوق لع كالاجتو فیغ> هدنن زو یروهج ئ یزوهسلا)ا رذتلوا لب
 | ءازیصسنیع لاقي نونید ەزوك ننشر تز هنضاپسب هدننزو ءاز( یخ ا) قچناوا ف فخ ئا ۍروعب

 ھی مس حج م نعپ

 نتناکاذا
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 اتدامر ونلوا قالطا هنیداش و لصا لششر و نوهلدلقوب راکش انادردردصلاب هجوم" اوت هنالسراربسو ۱

 فذطل ینسعا لاقب ر دل عتسم هن رانعمتلیهو ل جو نولو لصالایاربسلا ع رکوه لانو! دلوازولنلق وب
 ڑشح نویسلا) ردنا هدهلب رسک ك تیس هدهعب را یناعموش ا هت هو هات یا هیناربسب هتفرعلوقتو هنول یا هربس
 رد هنسانعم ریس هدتنزو لاعتفا (ناتنسإلا) هئيهلا نسحیا ر وبسم ل جر و قس لات رونىدەئشىحاص تله
 د تش کلم هرکی و ةوادعیاربسا یاب لاق رد هنسانعم كلنع دهب رسک ك نیس( سلا ) هربس نعم حرطاریتسا لقب
 ینراز لوقت روند هنتقو نکرا نالوا قوغوص كن هدننزو هرت (هربسلا ) هش یا هیخاربسوه لاش رد هنسانعم
 نةرمسو كتاف ن ةر سوو رع نءربسو هربسییا ند ربسردندیماساهربسو هلاک *رولکت ارب جج هدرابیاةربسهادنعق
 ردیدآ هدلب رب هدب رغم « دننزو حرز ترس یدبا یتستفم هندم یربسل | هربس نی رکی وباو ردندنابصکا هک ال

 یرو زم لدم # یواسضرع ٭ لنا هنمو یکی زف واسمه رولوا العاو هجا تم اغبهکر دپعسازب عونرب ("یزناسلا
 مدآ لوا تعاسرد هنلوا ضرع هل ةیلکنو ضرعقدا هنسارب قزهیلوا هرزوا قنحهجواک !هکردیاداریامدآ لوش
 لیماک | سکره هلضرع هی رج هلغلواالعاو سفنا تیاغب روب زم بوئاربز رولوارکشهاوخ هلو لد هزارجب|نآ
 هنوکرب و ردیمما امرخ كزانو شوخ عونرب یرباتسو زدنوسنم هننآر وبابس هروک هدناسب كحراشردبا تبغرو
 ندمجع ناهاتشهکر دی رعمرو هاش هدننزو روفاک (روباس) رولوانیتمو مکحتو هجا تیاغب ىج هکر ونی دف هرز ۱
 نی ها دبعوروباس نبهلادبع نب دجاو ردب رهش كنآناج دنبون ردیدآ تلابارب هدنسهکلوا سرافو ردیعسا هاش
 یرتا تابناعطةورف یاووربس لجر لاقیروند هیادکورقف هدننزوروبنز (روربسلا) ردرلث دحیزارمشلارونانس نند نمش

 دیس 1 ۴ ۱
 كرلحارح ۵ دنزو تارح (رانشاو) 0 دننزو تاک نر ابتلا) اہ تابنالیا روزس ضرا لاقت روند هضرانانلوا

 یراخ هدننزو باکرابسو حر هی مسیاموهو رابسلاو راسلا خر حا رطاربسلاقن رونید هلیمیراقدلق وبهزاب
 تباورو لقن ندراجغنالوا نلوم ی ارا تکلُ خم ر انکی راب ا نجرلادبع نی كلل ادبعردبدآ هیرقر هدنسایضق
 مت هدننز و رب ز دوخاب هدننزو هزقدوخاب درصو ردیدآ شوقر هدننزو هزقو هدننزو درص ( ریس ) ردندارواردنشاا
 ردیعما كنهن ل اسموقر هدننپ هن دمهلباردب هدننزو مش نیس ردیدآ نیوق مدق ی عب یداعربهدندروبتریشع بابا

 را ردبا ریبحت یسهتخت زوب زاب هدنرانس راردنا وح بو زاب رارکترا ردیاوج بولت ءانغنسالا دعب بودیا قشماکآ
 الع بتکی حاولالانم ةدیرجیهو روس هک و لجترا ضب ناسأبال ثیدطاقو هناسهلا یو حراشلالاق
 نوکعبدلواردیکق ر هیلقوب روناوا قالطا هند آن دیک وب هر افعصک هدننزو عشقم (بس)|)اهوحاهنعاونفتسا ناف
 لاقبرونیذ هرامدآزاکیب و درک هزرهسسجوک سشبا هدننزو داده ةردایسلا لالا تحت بهاذ یا سموه لاقت
 ایضامیاارطبس هتدجو لاقى رونیددمدآولتدالحولتماشنالوامادقمو ذفانو كلشي دخ اض مو رومآ هدننزو ریه (رطبسلا) لظتلاو وهالا باعا ىاة ردابسلا هلاقب رود هنببرا لطبتو وغلو ونهلو خاف ىا ةردابسفجاچج
 هدنفو خب دازجصو لب وط طیسیار طبس باش لاقب روشی همدآن و زومو زاومه یکی پسو زب ولب وب نوزواوامهش
 ردیعج كنطظفلر طبس (تارطبسلا ز ةبئولادنع دت ناک اذارطنسذسا لاق نونید هالضرانالوازونازوا بولوس
 هدنوب ضرالا هجو لع لاوطیا تایطیس لانج لاقبهلوا نو زواو ولم رکن یقبههک,رونید هرودكکرالوشو
 نوجا ٹینا هطوةلم ءان نسب ود رک دم ج هکر دنک ءا نالوا ەةنسەلكت الار هکاب ردالکد نوعا شدن اتیاینالوا
 هدننزو لثیمع هلیس هی رغصم (نطیسلا | زولوا هدنس 4 زمو اوو ءان نالوا هدللاس رک ذم مج هکلب وتلو! نص عتب
 نو زوا كيدو هدنتزو طالع یطاسلا اروسدهششنو زوا كيورولو اولش وبنو زوا تناغب هکر دیمسا شوق چون

 راتتفرو مارخ هدنآ هک رونید هشب و روب هنوکر هدنتزو نیضرع ها مصقو یرسکكتبس (یرطسلا )رونی هتبش
 دولوارروب درن هشود نونزاوا هکر د هنسانعم كع ر وب هلتعرمس یمسقهوذو ناو معطضا 15| لا طنسا لقب | رد هنسانعم قاب بونازواهرزوا نابدننزورارعشقا زار طیسال )رضحت امف هبل یهو یرطسنلاةیشه ی« لافیفلوا
 تساعتسا ادا دالبل اهل ترط.سا لاق ردع تس هتان ن1 رغوطار صو لوبو تعوسا اذا لہ الات رظبس ال اقب

 بوتوطیرقوب نشاب ندنتراطشو طاشنو شدنج یفسق هقان هدننزو جارح د ناعبسلاو) هدننزوهجحد (ةرعبتسلا )
 ةدحلاو طاشنلا نم ىش تراصاذا ار اعبسوةرعسرعبست ةقانلا لاغير د هنسانعم كمروت قر هلاج هنیراقلی وا نخریوق |
 هدننزو نا یطسا( ںارکہسالا) رود هستش نوژواتافد هدننزویرعف (یرطعسلا] اهنذب رطختو اهسآرعفرت

 | هکدونلوا قالطا هن راه تخت كلاةطا نالوا كانسوهةغمزا ميلعتوقشم هلیدیدشن كنابو یقعف كنبس (ةروبسآا

 ےس ےس
 سس

 ۱ ددتسانجعیل وب لادتعا هدنتفایقو دقبواوا یجاضلاب و لات ىمەق زىق نالغوا هزانو زدف دارم هلو زانعم ع وچو



۸۸ 
 ی تست

 ] دات رب ندنرلسطهروب نم هرمز هکر بد حرابش ردرلانطاو ء الضف هل یراب رقاو یسلدنالا رهزنتللادبع ۱

 یاناو خام رواج نر هز ناو توما تل 4 ردلیاداشنا ی هعطف وشا هلیهجو هطعمابم یسیرب ندنرصع
 || یهز)هدننزو نابهس [نآرهز) هدننزو هرمههلیعض كن (هرهز)هیانکلآ امن دحاو ْنالیلق ی رولاب اقفرت
 | ناذناخ لوغ ندنسهقناطیودیو زونلواریعتزویقهدمدق*یرتومتوغالهدیکرت ردندنعاونا زابس هکر دیمسا دوع | هدتنزو زنه یهزلا)رد هیرق رب هدنساضق دادغب هدننزو هتربس ز (هنربهزز ا)ردندناج ر یاسا هدننزورییز
 لاق هلوا رردلاق شن آن وکلا قلوا یفاتسع بولکهنسهیخ هلکه روکل یبس هان هرجا هک کر ونیدهفایضمو
 رندا منظوره اردو ر دبع كارهزم هدننزوریانم (نهازرلا) نافیضالانهعفرو راسلا ره زي ناک اذارهرم نالف
 یرهازا) ةغلام نقب رون اذا تاشلا راهزا لاق رد هن سانعم لیلکم كرتا هدننزو راربجا (راریهزالا)
 کی رهرا یئاستلاحرفم نب دع نی دج او ردن دج یناقنادندلایرهازل ادجا ندم ردکعدب وسنم هرهاز
 ئدن واز کد هدنسم داغاروز هدننزو هناک (هرابزز ا):روشد هب وکه لړ رنک كناز ر زا ردندظابقح زد هليعف كناز
 نیلا لن نس تصف رادرلب واورلنوب هښخ وب ردن و ګا تاغا هتي راظن)یرکد ید هدارو یرلنوب كفلوم
 ناال هلطفو بشیارشهانالا غ لاق روند هغترآ نالققابندیرتشو لک  هلینوکس كن هرمهویعضكنبس (رّوسلا)
 هرقفلبس (نآسلا) يانا اذا ةنمرأساف لحجرا لک | لاق رد هسا عه ىم وق هيف ن د هنس رهبرمسک کت هزه
 رسا ناسا نعم تلافلا بالا نم رأس ءاالا ق براشلارس لاقم ندهننانعم رأسا سد ون هلیئوکس كن هزمهو
 کید راش زدقل وازم هدد نه سا یقاریز ندلعاف هرزوا سا يفرغ ندننالثودب رم نانو ارکد هدننزو دا دش
 | 3° لوا سابق هلیس هد رطم قمالوا فق وتم هعاتعسو یهتتا زدت هلام ز اسا ارزردقل وا راس خد هدیئالث

 تابش نف ةرّوس نالفقو لاو رس یاهرّوسواروس ءانالا ق رأس لاق رد ضخ اندر ۇس ەلاشھ(ةرۇسلا) رد راج
 || ورک دهتسنرب رد دنساتعم قاب ةلبرمسکک نزم (ناسسلا) ةروسیف غل نأرقلا نم ةرّوس هذه لاتقب و ةيقبیا

 ۱ ندنوټو غلاك هتن ردلکد هنسانعم عیجرد ذوخ ام ندهش یاب هکه شن ردذوخ ًاهندروکن موس ردفح هلوا ىش نالق |
 | كض وا رک هننهرزواتاق روناوا لامعتساهد هنسانعم میچ ازا د وخارابدلبا مهتوت وا تاعاسجج رها
 || یرطع طب لاثمالا نمور دل عت سم هنسانع» عیچج هدنتو 6+ سا نطارتاس مونلاذقو وچ البال اات وا
 رب طعت هلن ر طعاما رکا ی رولنم نامهم هنا فح اص هلغلو انامهیرشعزب نارعاز هکردوب لضایرذییاسو
 یدارم یدلبا داری یروکد ع مالکی ارعا هدکد لیاتیرعشابم هر طعت یخ دف هل لا رماه ر قرب هدشب كلبا بییطتو
 ۱ اذکو رونلوا ترص هدنعقوم اع دتسا ینالوا ماھم مه هنلاح یدنکن دمدآرب ردکعد هلن ع انشا یراق هلماعطایت

 کت هدنرابن رقهلکلیا نونهش هی هلبقرب عملا ىلع هل بقر هکر د ویلا ۴م ظلال از دقو مویلاژ اسا#لاثمالانم
 تراغو نهن یر روز میرا دعا ارال با یطابت هدنصوصخ دا دماو تکر ح بودیادادعتساو هناغنساندنر اهدار ع نالوا
 دورو ره ظلادعب نوح ادا دما یر دازع موق رمهرکصن دک د لبا تعج ر هث او أم بو دبا تل"ذمورتسا هلساس طوب رمو
 | دادشایبهرکصن دتفووب نعب ردشلیا داربا یروب زم مالکه سک لو | هدنر کد لبا لاوس ىلاوخ !ندهسکر نالقهددروو و
 رهظلا لبق مدآ نالوا هدموب ها قجاحاریزیدشواصیقوملب وا ابلاحیدب ا لرک ك لکم دقم ندهلیوازسرویلواهدندیق
 روب ره لثع یک یخ داوا لصاحس أ هدنلاح سعت بوز غرد شلو | لصاح سا لکل با نارذکه سیار طر دبا ت رشابم
 ندحابضسهکر د جزتمروناوا ب رض هدنقح هسک نالوا هدنس هېغا د لبن و تبلطهرکصن دقدلوا توف قو ك شار
 ردذوخ أمن دنشەدامرۇس ردهنسانعمهیشوقان ىس هلکوناسک ردلومنمندبر هزاهرزوا یتیدنلوا هند استاهاو
 < علهدخب ب وند هبانسننالوا فصتمهاربس هک ای وکردشلیا ربسفت هلیسانع»میچ لباد خا ندنسهدامرتسیرهوج
 اشک دوب قرف نکا بولوا هنسانعم هی اسهجرکهززوا قبقعتد الو ناورابدلیاذخاندهدلبرونیراضعبوردشغلوا
 ةد یر رخو رغد یبسهیقب روند مدلبا ارت نیا بول یف ۇز جز ك لاک الشمر دل عتسهدلرلق یاب هیقروهدرشک< ی اب

 ردیبقل كاادح مان وكل دشبخو با هلیعص كنس« (سالاروس).قباذا عبازلابابلا نم ارأس یشلاژس لاقي ردهنسانعم RE عأسلا) مجاریلف زدشلبا قنا قيفدتهدنحرش باهشو قیقحت ق حمو ةدصاّوغلا
 تارمش هدننزو لعافت (رواستلا) یداوایةلههلکنآ هلغا وا باناهر نکیشانا سارتفا قسیدنکن اللسرارهدتقو رب
 كتهنسئٌژاسویوقوهراد هدننزو ربج (رعسلا) بلا ی بربشاذالچرلارءانف لاقت ندهشمانع» ڭم سه
 هلا لیدنتساو یی وقهلا قد رصو ی هرابهلا لبه رد هنس انعم كمهند بویلقوتن وجا كا: اغ و روغ
 هراد مق رعتل هروغ نما اذا ل والا بالا ره ارس هر اوربل اوچ رنا لاش یکیسلقوب یرکد
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 صیصخن هنکعجكجاغآ یرونیرشغتز نکل دقوب قرفلرونهبارهز هرز وا جار لوق هلکلبا ناب هلترابع
 موج یکلّواموهاارهز م وجا ارهز ناکلاشو ةرهزااپن اک هرهزا هذه نسحاام ساسالاق لاقو ردشلزا

 حراشلا لا ردنرابعندنتفاطاو قورو باتو تو نسح كنابند مع اندلاهرهزو یهتنا ردرانابتنالوا قاسالب

 (هرهزا) ردندیاجا هیر وج نیهرهزو اهنسحواهنراضنو اهنع#؛یا بالا ایندلا هویطاهرهز یایتهلوف هنمو
 یقاصاضب هد ریدحراشهنسحو هضابیا هن ولةرهز یتبجعا لوقت روند هغلقآ ن راقم هت وفصو نسح هلبعص كناز
 نالوا هن دحمو ردیعساكنیردب تعاجرندشی رقبالک نةرهز ردندماساهرهزو یهتنارونلوا لابعتسا یخ د دقق
 ردیجوز كرم نب بالک (هرهز ما) رد هفتا طر ندهعیش هدنرهش بلح (هرهزونی)ر دیعسا كنهترابنالا ءاي ما
 رهز لاقب رد هنسانعم اوا رلدو بوخو قآ یکن مین ول كاهسکرب هدننزو هموع (تروهزاول هل تف (رهزاز

 هسعبس هدتنزو هدوت (یرهزا) نسحاو ضيا ناک ادا نما او عبازا با بلا نم ةروهزو ارهز لج زاا

 هس ن وجا ینیدلوا ناص و ی اتم تبسن هم وجت راس رواواهدفشلانكلف هکر دیعمابکو کر ندهراسیس
 هنس نابات هدبتزو روهظ (روهلا) ردیدآ عضومرپ هدد ندم هرهزو راریددلیهان دیس راف ردبشٌمل وا
 ال الت اذا ثل اشلا باسلانم ارویهز هحولاو رمقلاو جارسسلار هز لابقن رد هننسا_نعم قم ارباب

 داکبس كنتسراپ رع هکر دندانعم وب ت ءاض ۱ اذاراتنلا تارهز لاق رد هنسانعم قمادلرابشتاو |
 لربدیدانز كترهز هد ر كج: دیدسلوب ت کرو رخو امنو وشن م امآو لانم ولام بونلتّوق مل اوا

 لاش رد هن سا نعم قمز وب یس هرهج هبا راه هنسنرب شن وکر وهزو هتساضعم تژکو انا تیوق
 قناردلت هنسنر ډو رد هلدبم هلاد ءان هک هدننزو لاسعتفا (رایهدزالار ات رغاذا لیالا سعشلا ترهز |

 كهزوکب ونقص ی هنسن رب نوجا قمال واعیاضو فلتو ال التاذا جا رسلا رهدزا لاقیرد هنسسانعم ۱
 حرفاذاهبرهدز |لاشه ردهنسانعم قمل وا لانحرف هلپس هنسنر و هظعتح ااذا۶ ملا رهدزا لاق ردهنسانعم
 مدمهو هلام نم هلعج اذا هبرهدزا لاش روناواربسعت كم دیا لام ینآ هکر د هنسانعم قلق ام یدنکی ی هنسنرپ مدارو ۱

 دج نا هرمااذا هبحاصترهدزا لاقیردهنسانعمكلیا دیک ًاتو هبت نسما مادقاو یعسهدصوصخ یکیدلبا رها هنمداضو

 ی م روند هش نالوا قاب و قآهرزوا توفصو نسح تیاغب هدتنزو رجحا (رهزالا) ردزاحم انععوب هرما ایف |
 هثیدحوشا هلکنوب فل وم رونلوا قالطا هیهعج موب و رمل ایارهزالا ملطلاش رونلوا قالطا هبآر هزاو ردءارهز
 رهزاوامموبوفعب هلبلیا رهزالا مویلاوعا رغل لای یلعةولصل او کا تب دطاقوهمازنلاقلاقر دنیا تراشا

 نالوا ناباتو ینا رو تیاغب و رونید هنالس رانالوا قآ یب وتو هنسانعمیشحو رو رونلوا قالطا هنیزوک نایب
 مالسلا هیلع ی بلا ناکه یل ان هنموخراشلا لاق ونیدهمدآ ن دبا قارشاو قر یک اه و حارس ی سەر هجو روند هش

 ل را شا بونازواهک وند هود ك کرا نوزوایراقا و كسک بل وشو هج ولا ق رشم ارن یا(نوللازهزا)
 بلح ةعاس نیللاوهوارهزا یناقس لاقب رونلوا قالطاهدوس هزاتهدنآ ینددلغاصو هلواراتواینراجوا یرلخاش
 ردندنیعب ات هسصیجخ نرهزاو ردن دا یا سبقنرهزاوفوعدبع ن رهزاو رقنمنرهزا ردندیماسا:یجزاو
 یزمرق كی (رهازا) ر د بلغم یکن ب رت هلک دهٔیآ ره زا رونلوا قالطا هشن وکهبایآ هلبسهن هشت (نارهزالا)
 رهازو ةرطادیدشیارهازرجا لاقب رد هلیسا نم قلو !ناسعلهدن رج تدشرولوادیک ان یظفل رج اکر دک د
 ردندباکادوسالا نب رهازو مارحنرهازو رولیکح وصندنآ امن ادیکر دیمسا یب وققوح ییوصربهدنتد معنتهباهکم
 ردهنسانعم لملکح تابوا هتاضا اذاراسلا تره زا ل وقت ردهنسانعم ققلر اپ یشن هل رسک ك هرم (ناسهزالا
 زا یهو ٌرهازلا شم لاقي روند هكر وب قلا ص نلاص هلتردص یاب تیر هارلا)روناذا تاشلارهزا لاقت
 هدنزو ءارج (ءارهزلا) رمی هنسن رب الصا هند هلغلوا نرد تبا غد هکر دیدآ هعشچرهدلحم ماننیعلا سر هی رهازو
 ردیت قمر هزاهکرو نيد هنوناخ نالوا نات ېکب اتمع یس هرهجو ردیسا عضومرو ردیدآهدلبرهدنیمز برف
 كن رفصنابءارهزو ردش لوا فصو هلتهج و هنرلب انج ا نع هللا ىر همطافذح ولاهقرنشهیا ءار هر رما لا

 ندنظنل ءارهزنالوا روک دمهدنر عسل رعاش ماتهبورو رونلوا قالطا رهزا هنککراهک هت رونلوا قالطا هنسشید

 مملح هلیبس یاش ساکعنا لفشل وا نااغهد رلقفا هحهرکصندماشخا کردا قا رو قآل وشد! نه

 ندنراهروس مرک آرق هلبسه هبقت (ناوارهزلا) رد راشل وا تکاسرلحراشوفل ّوم ندرو زم رغش رولوا
 ناترنلایاناوارهزلانآ ارعلاو ةرقلا ةووس تی دا هنفوح راشلالاق رونلوا قالطا هنارع لآ دروس هلا هرق هروس

 نرهز ردندیماسا هل یعع كاز رهز ر هرطویا هرهز یضق لاقب ردهنسانعم تجاح هلک كاز هراز



ANÎ 
 ےس

  ۱شب است نوصخادلوالئام ندهسضافا رونلوا قالتطاه ییوقن زد كب ءاروزو ردع ءا كنشاومو "باود |]

 اش راونلواقالطاهیبو رونبد هیاناو هق ر شموکو رونید هح دق كج هجا تب شو وص و ةديعبیا ءاروز |
 | رونلوا قالطاهدادغب رهشو نوک دلوا یزاجیزکیبیرک | رونلو|قالطا هی هلند رهنوسوقلایاءارونلاب یر

 | هدنرهش هردو عزب برق ریوی چم داچو اور رزم ند هرچا ییا ناو ارز

 | ءازوز ةالضو ض زا لادم نوع دد لوا لئام ندتكوصو روناوایالطا هب هدیعب ضراو ردیمسا كايا ر مسرب |
 یرلنارسو راد كنب راتربضخ هنع هللا یضرنابهعو ردیعسا كضرازبهدننپ عضوم مان مخوذ ءار وزو ةديعبیا ||

 ندیم لیتعاجرب ندنس هلسقمارتسدزا هر ازواروئیدهنغس روقسوقو زود هنس ر وس دود هلیاه (ع رازلاز ردنذآ

 .لدیدآ هبرقر هدنساضقدیعصو زدفاضم هیاروا هسکفراعتسهلک دراز !ا نایز رم ردیدآ هبرقرب هدنساضفن رحم و

 .ندیدآ هبرقرب هدنبساضق نهتشاو ردندنآ "ی رارلا مهارب لوح لوو رات ردندآ هیرقرب هدنشاضق برع سلیارط و

 هدرلن وب هدننزو هزوطان (هروو ارلاو) هدننزو هرمضاح (ةرواز 1۱ ) ردنداروا "یرازلا هسع زخ ی یگندمالسعا

 یایكحراش روتید د همت هک رد ام هلت تلاز(ربنلا) هنشانعم هلص وحروندهنفس ر وق شوق ||
 ,ندووند وكون روند هب هاب ر ندناکهریزهلص بضخ ءان روید هناکربز و رده دننه هبا یل وا ءار هرزوا

 اد دزنامادردتلهعتسم چات داوا دو هنینأنعم بح روندو قسد كج وب نسل وفل وقلیعهتساسنعم ۱

  ۱ندننحاصم هلیسهقناطنانز هکروتلوا قاللطا هب ىلج تسودیز لوش ربنو ةرداع یا هریزاذکهلاقبن وصخید] وا

 :نددیا ظحندنتفلاو سناوندننس كکراو هلوا ردنا "ظح كر ندتسناجو فلا هبا هلماصعمد وخ اب هحزمس هلماعمو |

 هدننزوهبنع رولک هرز وراون| عج ردذوخ ام ندنرایز وب واود صوص هک کرا لوق لع رونلواقالطا هدمتروع |
 لا وهبوا نشرب "نهتشل اع نم وءاسنلا هد داش ع ناک اذا ءایسن رز وه لاقت نیم هنظهلرولکرابزاو

 یتسیکیا روند ةننالوا نینکسک پ دوخاب ندیلب اقم هکر وتیدهنلت چنا زوبتط رز و ےہ صاخوا لاجر ریزینه |]
 زیعآیشبدبا تر نزنکرونیدهناحو هيه تنرابز رد عونا نت یک قلا (ةربذرلا )رد کرک قلوارب ۱

 ليج رلاقب رو نیدهمدآ نیغراط طلاب هد نو ديش رترلا) هیرانز هغه یا هر نلانسح تر نالف فان نوناول ۱

 ارد هتان ناقار یا ذلیصف ك ناز (ةرورزا) ردعض ومر ببرق هب هفوک لت تغفو یمن كناز (هزوز) نابضض یارب
  ۳ا !هروز ةف تلاش ر رود هردقان نالوا را هلیغرب وق كني رزوکندنغازوابو د دعب یا ةروز اب :

 || قوا هر یسک نه (رازالا) دف ورعمموبزبب رعلانیپهدننزوزرما (یوزلاموب) اهن دشلاهنیعرخ ور ظت
 هدنزولیعفت (ریوزتلا) ةزاب رلا لع هل اذاهراز ! لا ند هنسانعف كءردتياترابز و قمرد راوهنترابز كن هسک رب

 !نزاذا نالف روز لاش ردهتساننعم كمرو تسزو نسخ نوچ ا چور هلشیار او همسو هز هزوس نالب

 کردن و لس لیعفتهدنوب ر دل عتسمدنسانعم كلبا بیذهتو نیس هلکمرب و تماقتساو لادتعاو ماوقهیفنسنر و

 ال مارک او شزاونددآندیا ترایز نسیدنکو معوقو دنسحاذا* شل وز لا فب :ولواهلکلالازا ینجاجبوعا
 اهلطبااداهداهشلا روز لاقت ردةنسانعم كلتا لا بایت داهشدهاشوهمرک ادارا اروزلاقن ردهنسانعم |

 هفت روزلاس چرا زرد روید نالف هک كل تبسن ذکی عی قلق عم هلغو رد و ب ذکر: ییسفنكمدارو

 ادو د هغ دلوشهدننزو مظعم ر روزل ا ان ملع كما ئاك سفن لع كروز انا لوقتو روزاباهبمواذا
 ب وعص لیلا دنکلبک یسکوکك روان کیا رراقح ینوروا هسکنالوارر اتج بوکح نچ وروابندننراقلنجس9هود

 ناک ادا رورمرتعبو لیضف لاشةنلوالازداو وهف یسهرون زف تلاخند را لوا هلغلاق ساللغو را نکل بودل رغوط
 ندهسکر تیلور هد میره دف فی هزمعفهردص جوعاف هما نطا نهرهذلا هلسدق

 لعافن روازتلا .هروژبناهساذا االف زارتسا لاسقب ردهنسانعم كلبازابن و سال ا یک هتترابزكنسیدنک
 ردهسانعمللبا فارحتاو لودع بوباضندهنسنرهدننزوا زاری جا راز وزالاو) هدننزو زارزجا(رازوزالاو) هدننزو
 راز ادا مولا روازت لاق ر دهنسأنعم كيشدناترابز روازتو فرحاو هنع لدعادا راوزاو روزاوهنع روازت لانه

 ردنعسا كندخ "یدادفبلانج رادبعندیج ندننت هو ندنیعبات:دننزو ناب (ناروزر اضعد مهضعت

 ردرلث دن فارسا !اناروزنقتعساو "یورزاکل انار وز نب هللا دع ردن دیماسسا ید وبهدننز و ناجع (نارون)

 ی راضلوق لع رونیدهنکعج لنسق تابنرولواخوتفمراه هلفلوا قلح فرح و هانوگسكناهو یف كلامة راها ا)
 هرولو تابلافل وغزد رهازا یا عجو ردراهزا یعیص عج و رساه رد رهز یسنجلعج ردص وصحتهناالوا

 | ره زفرفصال او هنم ضیا رها روند دام ون دننبق هعركو دیزنی ةلكليا تب ليتابع
 _ هلتراع
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 نورازیا روز وراوزوروز لاجرو روز لحر لا یکم مکدو عکارو زاجآرو نج اررولکیجد روزو راوز یی

 عطق لاص ردندنسانعملیم وب ردقج هل وایدرج هک رونید هنیرب نيغ قارب یرقوب ندنبدكنخا شامرخروزو
 روز هلام لاف» نوععبدل وا ثعابهبهلامانداطخ تعسروتلوا قالطاهش وهولمع و هنسع یا للا روز

 رکذ ساک ةرابز و اروز هروزپ هراز لا یک ت رابزرولوا ردصءروزو ردتغل هد هيم كاز هدانعم و لثع یا
 روزوه لاقب ردیهاکتراب ز كسان ار زر ولوا هنسانعم روزمهکرونلوا قالطا همدآ نالوا یص عمو دیستموقرو
 ردهنسانعم تع زع تّوق روزویکفیطرونلواقالطاهلاث و لایخ نائلواهدهاشمهدوش واوهدیسیا هم وق

 ندنرسک هلهجو رب بولوا عفاوهدنرغآ كنب وق هکر ونید هشاطمظع لوش و ةع نعةَوقیا روز مالاینهللاسقب
 ردیدآ یداو رهدنب رفهیقراوس روزو ردشفملوالامعتساال افت هدرلن وب هل وا شلو كرتهرزوا لاح هلی رالوا زجاع
 هحدقا ندزنا لادج كنهآ ب وراو هلبادصقء وسهرزوا مغ یس هلق رکبهکر دهفورعمدعقورببرعلا نیب ںوززا ون
 مزب راهو دوب نعي ارض تح فن نلاناروزناذه# وشرق هنموق مجمت هرکصن دکد لادن یکی کر کی ازد ك ہود یکیا

 لب رو :زا موب ندیس وبرایدلبا تبت را شا وی در دلکد رّوصتم زمرارفمزب هکدلبا رارفرانوب هلغلوازم دوبعم
 هد هلی كناز هکه نن وعغلدلوا قلا نع لئامو فرص بذکر دهنسانعم منص روز هدارویدلوا قراځفتم

 لاقیرد هنسانعم قمرا و هکم روک ب هسکر هلیصتف كی (ںازملاو هلبعض كناز (ناوزاو) ۰ دننزو باک( ةرابزلا)ردتخل |
 هک اب وکر دذوخ أم ندروز نالوا هنسا نعمردصانعم وب ءافللا دصش هاا اذا ارارمو اروز و ةرابز و اروز هروزپ هزاز

 زوتراو) هدننزو ربز وزا ) رد هروب خد ههجاوءهکه تنهل واردباءاقلدصقهن ردص لر ورم دوخاب قلت هل ردص ۱

 هلیع كناز روززا) ردنوجما يظ عن مغصت رونلوا قالطا هنناشیذو دیس كموق هدرانوب هدننزو "بدح هل رسک ناز
 | قالطانوصبدلوا لئام ندتما فتسا هجو ب ذکی اروزےھل !وقوءابر مهلعف اتنامزمماشملوعت روید هزوشنالب

 هني را هیلقصب كنب هفثاط ی راصنو د وې و ردبیذاکآ مظعا هکرونلوا لامعتسا هنسانعم هللبلرشو ردشغلوا
 هل وا ببس ځد ینیدلوا ليم لح ردندنرابزوب رونلوا قالطا هنیرهدرکر سو دیسكموقرب یک روزو رونلوا قالطا
 || ناناواذاخت ادوبعم یربغندنراترضح هناش لج قمل اد وبعم و رونلوا قالطا هنسلحم یس ومو برطو رول
 هللانودنم دبعام لکوه و روزا نودبعت یکلأامو لاقب ح راشلا لاق ردقج هل وا ص و تب هکرونلوا قالطاهشبش
 ولت وفدنمروز راردروز هتوق جد هدنن اسل یسرافارز ردقفتم ها ىسراقەدنوب رولکهنساعم تّوق روزولاع»

 دشرو یأرو لقع روزو نوهکیدلبا نایرجیرکا رولوا بصنم هرهل حد هکر د,دآق مربارب روز و ردکعد

 | دوناو رونلوا قالطا هب هد وهب ولطابو هيلا لا ی وعجرپ یر یا رویصالو روز هلام لاب ردلمعتسمهنساتعم
 ماعطلا اذه روز نبا لوقترونیدهنسلواذیذلو شوخ كماعطو رکذیساکرولوا مجرد هدننزو رجاهکن دنسهلک
 | دوزهیف ابو الا سلیام لاقب رونید هنسلوا مالمو مرتو ریت كسابل و ردبالیماک ا هتبلا سفناریز هبیطو هتل یا

 فاضمهنعسا هلغلوا یسناب كتهدلب یرلکدید روز رهشهدنیقدادغبایلاح هکر دیساهاشدان رب روز وءاقنونیلیا

 اذاعبارلا بابلا نماروز یشلاروزلاش ردهنسانعم قلوا ؛ارودو بروو هج رکا هفرطو لنرتخف (دوزا) ردشلوا

 هرزوا رخآ یسب رب كنیرلتا ولفرط یکیا تنسکو کد وخ ابرو د یرغوط هفرطرب یسکوکناوبح را سو كناسناولاع
 هروز یتاجدحافرشاوا هردصیاهروز جوعاذاسرفلاو لحا روز لا ردهنسانعم قلواقصا و ققح

 هجا یسهغروبق كنسکوکو لئامیا روزا قنعلاقب ردنضوندم وقرمیانعم هدشن زو رجا (روز الا)رخالا لع

 رظن هلبغرب وق كنب رازوکو اق دتسم هردص نشوج ناک اذا روزا بلک لاق رونلوا قالطاهککب وک ن الوا هز واو
 یکم کنی هرز وا ینبرب هدکد ی روب هعکب هکر وند هناویح وناسنا لوش لوق لع رونلوا قالطا همدآ نالوا زدنا

 هبنیع رخ وع رظنب ناک اذا روزا لج ر لا قند هسیاقوب جاجوعاولیم هدنر دص ردقن ره هل وا رر وب لز هلیک
 ردهنسانعمدیدشربس هدننزو فجل رسک ك ناز رو زلا) ل یم هرد صف نک ناور سلا قدتشا اذا شی لیع یذلاونهوا

 كنهنسنرمدننزو باک (راب زلاو(ناوززا)ر وند مود شل وا هدامآو ايهم ن وا رفسو رونبدهناوبحو ناسنا ددشودتتو
 هکرونید هسا لوشو هل ح الص یارازو هاراوز وه لاش روشد هثثش نالوا ماوقو رادم هنتععو حالص

 هیلبا دنب نیس هناثمبوروس نال وق هک ات ردیا دنب هنسارآ ینالوقر ونلوا رببعت یک لسکو که که بغا یسکو کک هود
 هنکلسکو ک كنهودرولوا ردصم راوز و رد هروزا یعج ردذوخ أم ندنآربوزتنالوا هتسانعم نیسو ع وقت رانو

 مارهب ن هاد عن ىلع ورابزلابهتددشاذا اراوز رب بلا ترز لوقت هنسانعم قل غب ىا نانا وارکذ |
 EE هدهعكنىراصنالا ج ًاللان ههحا هدشنزو ءارج (ءاروزلا) ردندن دم یرابزلا
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 زد ەپ باک ر هزدآ هرج لتصالا هینورهدننزو هنیکم [ هربتز) دیضح لب وط یا رام لاقي روند هنوتاخ ولنا ج
 هک روفنسم نولس تدني دلوا ماللسا بابف رشد منبر تبا دنه بولواهدنکلمن تس درب زل رفاکرامدقم ||

 ةن ادا نتن رکا قف دص یکی لبا رداکفل د ولیذعت هلبا هصکشا نوک نوکر انیه نوعا یدا دت را هدقدلوا
 زدن دازهشو ن دنس هلق مخ هک دور ع نیا هدننزورټپ ز ینزیدلیا دازآوارشا لغلوا یرامولعم كنیرات ضح |

 | ربسفت هلهتترابع :عاتسا ب اذ فلوم روتر وترا ی ولک دید وزا هج او راصویسو زآ ك شا هلم كاز ن وبنزلا)
 هدنادالا هم هع ی رش از قج یدنلواهچلبرتهلبا و زا هن وکل وا هرزوا نتا كل ةراستاهم او كح اراش بودنا

 ی هلی و رآ لاب نس هلک لن ید بفل ومر هشلیا ناسیو ممسو هلبتراسبع نییکنآ جم لحن و یابی مت روبنز
 تلسحت روبت وز اد لپاه جنرپ ت والخ نیا وفناو زوشد هنسو زا كشا روزو هنس ورا لا لف هصالخ رد شبا

 هننب هیوضكشا شلنا ادب تردقوتقاسل هكمرتوک لوبو روتلوا قالطا همدآ باوا عی رسو فی رظو
 هنخاغآرابنح زوئن زو ږوناواقالطا:ةنفضصابو هن ونهش نالوا هر زاوا تدشن عد ههقطع تارافو روسنلواقالطا
 زدنضصخ هک باه (ةروبن زا )ردیذآ رتسخا ذیذل غ وت رب یرلکذید نناولح نیت كرلب رع و ردیعما رصشربهیبش
 [| یندوبهدننزو جرب ز( رب ) زونیدهرجماروک ذعیکروبنز رابنزو رونیدهنسورآ كشاهدرانوبهلب رسک باز رابنزلاوا
 هزم (ة رر ملا) نونید همدآباوجرمضاخو فیرطو تج ید وب هدننزو ذفنق (ربننلا) رونید هرجا لوا
 هدنشزورفعج ( ربنزرلا) را ةرشنک یا هر زم ضرا لا روشید هرنالواقوحیسو را كىش هدبشن نو

 کود منلس انعم وز هدنشنژو رونط یون نلا ۱ هنسسانععیغصذغنق رونبدهبب رک تاج وکو روشدهالسنا
 كلی تو ورب کم دزو چ ردت (ربنزسلا)هرب وز یا هر ون زب هذخا لات زدن کعد یر وت وکو ته
 هبیکتلویل و وخد بیک تاسلا رکو لیقن هد تنزو ی رفهج (یربنزل)ریکناذا هيلع زینزت لاقي ردهنسانعم

 ة معو قیض یاهزنز هش ی لاسقی ردهنسانعمكلکش ریجو قاراطهدننزو هجرحد هلن هیقوف یا (هرتنلاارونید |
 ردندیماسهدننزو رفع (خنز)رتخچتاذ| لجن ۇت ل اف رد هنسانضح کام روب یلاصیلاصدننزو جرحدن ترلا)
 نزلا واز دشل وا دنهش هدفرو رمهعق و ردن ناسا رز نی رذنلا دبعنشبمو ردندپ اس ازتنزندعافر
 یبا نسب ن دج ار دنادیزتنرلا دوم ند | ور دقج هل وایدجی رتن نلا رتنز یا نیدوا دندیعس
 هدشیدح دانساد سس خبر هیلخهطقن نا ردندرببز لآ "یلاومون ازیز رد هلم غف تنهدح وم یاب و یم كاز
 [| عونرهدننزو روفصح (رووجتز)ردندآهدلبرپ+داسننزو راجس (ناسجنز) اتشاب طب هدنناونعتنز هلکابامهو
 | هلسلسروتیدهضا نالو!تداحهرزوا یراق ط)راعدآ هز ان و ےک هلی رسک زلاز (ةربرلاو )ار لا) ندیدآ قلاب
 || هرکصن که لیا مت هنیب یر نواقنرط كنغر تداهش هلقمر شابهدننزو هجرحد .ةرجزلا ردیسرافرینزهنسانعم
 عارقاذآ لیبل ارز لانقب زاودیا نوا تراشاهدبسع و توب ردهتساانعمقلاج هکدض ءلیفمرپ كنلارخآ هنخلارا
 ردشلبارک دید قر لول ده ناونعرجنزالوریذتنع فاامهدنس«امفوف توب فوم هتابسرفظو هماهارفظنیب
 | هه ط ین رط كنم شاب تالا اصمدق دش واق یوا یراتنرطبو دی هقلح هل هابس فم رشا كلا لوض یضاح
 | تن ردکع دهزز وا شانذکر فیدنع متن اشا لی هرانلوآ ناب ون اصو ی رنک آ:ودرهشمنددغو هکر دقمرؤا هکبف

 هفوف الوربجتزب ٭ یلبمانآتداج اف هفوغشم نسل ناب # ۍلس لا تلسراف رد شلو اداهشنسا هليا رش وبشا هد
 ینمرق ناو اوبخت هرفنز هد زغال هلبعض كيجو كناز رفا )نو و فید هيهکسف ر دراج هفوفو ریجتزهداروپ
 كیفوا هلی رککمنآرهدنزو هک حد هللا دیجی اخ ( هر ) و ولو ینسیعاونضفو یټ دعم ږدو زعم هکر دهون
 || وجتز هلاف يفتزرا) دفزضازا هرطهب طنز لابق زولوا یک ربو ناو ندنزکک هکر دهننانعمقمولوضو قالغ ؤو
 || با یک از كکد رکج و روند همرنرندنسیلتنک نرطو هنساتعمرنظلاذمالق روتبدهتیننسک ین یظهننزو
 ه رهن بش یا ارضنز ةّنأز ام لاوقت زونلوا لانتمتسا هدنسانعم هنسنزآ كب هل رایساتموبو دونم هتغوبق
 ج خاو هرظن دتشا اذا هنیعب یا زهنز لوقت ردهنیاتعم) یغاب هلن لش بودراب یتزوکهیسکرب دنزوهجرحد|

 لغو ردق هرافتکر وی د هوا نیکو ک ل وق لع نم هتروا كاسکوکهدندب هلنوکس کاوو حف كناز روز هنیع
 [| رد شما طسو وه و زوززا ضب رعسزف لاپ فن رونید رب یر اک دکر بوش واق یراچ واك رکن کس کو کی اب
 | .ندفیک نبات راز یمدآرپ نکرد هنناسانحم راز روزو ردصلا ما سظ2 فارطا قتلوا نیغنکسلا حلا هنم عفترااموا

 [| ناز یازوز لجر لاقن یدنلوا لاتا قازهل وا فص و هدعب بولوا زدصم لصال| ف هنس اننعم تراب زوبو |
 | كل ربا هک یک بخ اص و بو رفاسورفس زول وا مچ ندنظفل رازیعب زولوا هنسانع نواز دونو |
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 روه هنسه ندو هدننزو رطبس (یترلا) رز نعم دسالا ر زت اش ردهنسانعم هرز یدوب هدو حرجدن ۱
 (ناسحز) تّوصاذا ءیثلا رح زا لابع ردهنسانعم لنبلسس لب هدننزو رارطتسا (رار نارحتزالا) هتسا نعم توف
 لاق ردهنساسنعم قلوا اف لمس هدتزو هح ر حدر هلا هج یاځ فرخ زا) ودندا ةدلبرب هدننزو رامن

 كتابن هزاتو حاصف بضفاذا ارل ارز لات ردهتسانعف قمرقیح تونلهکن وا نالقو دتشااذا توصل ارز |

 سسروند هنروع نیسور زاکان زرولوا مسا هرخشزو وادا بشعلارخز لاش ردهنسانعم قعهوغوبیردلاب
 توصلا رتزا لا ردهنسانعم قلوا یتاقكب توص دوب هدسننزو رارطبسا(نارحزال ارحتزالا) ریذوخأم ندنانعم
 معما ه دعا ردردنصع لصالا ق زوندهنسمرفیح بونل هکی وا كنالبق ردمسا هدنیزو جردن (نخرلا) ٌتتساادا

 هکدودو هان هدنتنژو رفعج (رحرلا) هحاسیصو هضغیارمل ارج شهدا لوقت. یدنلوا لایمتسا قرهلوا

 تب ولت راص هنب ر یرب و هم هظحالم یکیدنلسس هتسانعم باسن روند هنقواناتنو هنسانعمرامزمرونید

 رونی دهثشزوزاتقواف ی انوکي درو هزاوآ هک دنقوطلیرونلواربعت لنج هکر وند راج اغآ قلقوح شعمراص

 (یرحآ)ردهدنس هان یدادبعص هکر دهپ رقرب هدنسب رغ لین هدرصم هلی كياز (ریخامز )یکی زدلا تاینهزاب

 هب هنسل فوحیدون هلی كاز( ۍرخاعرلا) روند هر هنس فوج | قوا ئێ او روند هئېشنوزو!هدننزو ت ئرقعج

 قارعار ردندآهبصقرهدتسحاوتیسذکلوا مزراوخ دننزو لج رف لبا هج نیش سش زارو ند جو دیس راف روت

 كنيلاوو رشخمز یعما كن هبصق هدد لبا لاوتسینرلعسا كننسبلاوو كن هبصق هیسکرب بوبارغوا هی هروب زم هبصق
 فصو یدلوافرمصنعهرخآ تع“ بویمز مکه یهصق مار هد دو قرار لاین دلو دریعسا

 هدنحدمهیلاراشهردب وسنماکآ یرشخزلازعندوجخم مساقلاو نا هللاراجنالو اریکنآمچاسآراهن فبما سم« نرهشو

 یدنلوارب  هلح وب ریذمادتس یک اوشا ندنس هل. .هدیصق کدلیاداشنا سا ساهت و ن نسبع لج هکر

 ۴ اش ز ءادبف اراداسه ءو. "لای قلا یوسایندلا یرقمیجج ی ءتسجیف
 یرشلا ریرشلادساق "دعاذا ۰۰۶ لما رش ز یه زت ناب نخاو

 یرش رده لف یس هلک رحایدبشلو از وا جه دنآ هتک رذ همرکمهکم دا نم نده رق نال يلام شتی

 ردوبلّوا هرز وایایبكحر اش رد هنسانعمتوخو رک چ زردلحرب دیدشودربثکینالسزا هدنقب رط یلسلیج
 ۱ نان ارك او ناتتطادقابم ك تاهو ر ا ؛ دی نه یدننع در فلا مام اللکو

x۳ ۰ د )رولاو زصعلا ةمالع هب تان ۰ یتلادمهلاو ءاضاملا هم غلا جا <.  

 ناف ن ولا لمنلبیلط یو بت زره وکم رکصن دقذ ردلوط اق شف عب حیضو هنس نع هد تو ار هر

 قشوروب دد نفمک هلن مخپ یزامزلا) طب ایل الا مبهک و دزمزلابقب ردهنس اق قمل غرا
 لدهنس اعد زب "دشقخ وصكي هدننزولسز رمزا ) ضف یارب زام ز ەچ لاقن روند هنا نشت روبو ۱

 هکر اب دید وولف نوب راضهب رولکهد هنس انعم دیدشدرهکریذچ وابش دربلا ة شا بر هنم ز هيف منو لاسشب

 قمادل راب نادل هدننزو .رازطبسا ( ارم زالا ) هنس انعمرقر وتد هيا زیرمه زو ردیکرمندنسهلک کل ارارهتز

 ندةنسانعمقیرا مقزوک ندبضفت د شو تمم اذا بکا وکلا ترمز لب دنا وخ انش نات ی انعم دتا

 ماکدا هج ىلا رمهزا لاقت ند هنس انعم كاا سیعتو شرت هرهج وابضف ترج ا اذا نیعلا تره زا لایق
 یدو :هدیشزو هحبرخد ( رها )هدر "دتشا-اذا موبلا رهمزا لاقن ردة نسا م ل وا دیدشقع وضو

 .نیغرادهدسننزولیحصم نیم لا ) ابضخ ترج اذا نیعلا تره لافیردهنسادنعم قمرا رق  زوکندضغ

 یانعع نساالحاضیا رھ م لجر لاقت رود همدآ نادنخو ب وکو نابضغ یا ره زم ل جز لاقي رود خدا ا

 هلسبن وکس كنوتو یخف كنار (ر زا ۱ رد هلهمنن هلهبنت هرابدآ شمزانرص یزاتلید نانو ور شرت نادر تاش لا

 ۱ لایق ودهتسانعم قعاش وقراز اروا ًالماذال ۋال اللام ارز مال ارز لاقي ردوا ممر د لوظ

 | سومو یراصن هدننزو طبق (ریتزلاو) ةلبانه هر ان لاو) هنو سافت نر ران لاهن لااا لارو

 زاروناشوقهلخ ادو زولواندکسا وب ردهمشب ندهتسکم پو ددیدآ كضاشوقنوکربنالواندنار راهش كنم ها

 رول و اهدنزرط رانز هک اب لوک ولت تیام یا وآ ڈا ةنسفر هد شنز و لعب(” "لا )ازوناشوقندجبرام

 ب ایذرونید هراکنبس هدرخو زونید هننراشاطلقح هدرخ هد شنزو بن اند یمنانزلا) قداذا ؟وشلا و لات
 فورغمز هدنع نانو ودر از ھۇن دصومسماز یدزرفهارهاظهلکهاسب ! کد یاد رفع یهو هس اه عه راقص

 || ولنا و ليو بنو زوا هدننزو هضعم رال ا) ردیدا قلموخرهدننب كنبدروب لیقعوت با عضوم مان شرج ور دندی و
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 لاعب ردهنسانعهقاا> ین دوا هدننزو لیعفت رم ملا) هیهارغااذا نال انالقرمز لام ردل یعتسم هن ساعد ۱

 نالح كدودو ین. (هرملا) اه الماذا ةبرقلارغز,لاش رد هنسانعم قمردلوط یهبرقو و سزییعع لجرارمز
 یظفلرمازو رو و اریبعت نرینرونید هیسک نالچ هادودو یت ( ما او) «دننزو دا دش (رامزا) روضید هتروع
 هلاوقو هبانیراقدلاح هدننزو بارم ( e نملا) روند هننعنص كلئربن هدننزو هباک a) ةزامرلا) رد لا عتسالا ليلق
 رامزههج بالا فاو یو وب نا نع هب نغت ناک ام مالسلا هيلع دوادربهارمو رولکرمارم ییجج روتید هک دودو
 مالسلادبلع ئنلاهعمس هنع هللا یضر "یرعشالایسوم ییاثیدحقو ردنیدحوشا یدارم ندنوب كل كلوم و۰ رورو
 زا وترطاخ تانغ یحاصو زاوآ شوخ تناغیدواد ترضح دواد لآربمارمنم ارامرم تیضعادقل لاق مب

 زاس یادبارا رولوارباحو هل او:هدنسهبنرم 4 او بصاح هنوامسا هلی رویطو شوحو نکردنا تثارقر وز هلغلوا

 | یزاکدلباتت ۳ ارد نیکی هلیتمجراث ات هلغلوارتوم تباغبهپ هیعتسمعاطو میلس جاوا آیدین ندنعاونا
 اسکلد* همت زاك یترکنآرق بولوازاوآ شوخ ید یسومولا تو دنا هیدشف هریماره یاعدعاوناو یروز

 تناکجنوج ینزا ڊپ ریدر لث# هدواق تارق هلفلوا یرافن رش حومس+یکیدلی]توالنهبارفحرف مافمو
 ندیاهعلاطم نحرش فرش 2 «یونثم لئاواهقیقد نالوا هدنرابتخ اکا ند هر وم تاوضاو زاس عاونا# دنکیم
 | هن رد عم ینهلکلآ هد هموقرمتبآو رولوالاجلاق لقان زالوا شآ «روب نم ناسلو لاّوق هزارا:تربس یولوم

 | هنابج(هراعرلا) هل راتعا قلوا هیفروعزیم ردهنس اتع مرام ۰ یدلو هکر دیعج ید كروز مرا زمو یهتنارددزاو

 هبوب نیش كب وک کرد هنسانعم روجاس نامت زو : ردیا حز یسیدنکک اب وکی کرامرمرونید هلا دوب و
 :هلینمسانم یب دلاج قلصا هب هرا تنززونلواقالطا دیر وضواک(زو ندهملح جاقآ نامل وارق هطلاخ یرلکدرک

 رونلوا قالبطا هدوع نالواهد تیب یس هقلح کیا دن روعد ناشلواربعت هلال یراکدرونک هنن تنوع
 ماعنلارمزلاقن .زدفّرصتم ندرامنمردهنسانعم كوا يتوج هود هدننزو باک املا نوعی دلو اهدنزرط هلدود
 یبطلارمز لاتقا رد هنسانعم قجاق فوکروا یع وها الباف (ناررلا) تّوصادا ی زانا بالا نم ارامز

 ہک ایوکر وناوا :نالمضا هاوحو نانا نالوازآتكيرلب وتو رللرق ةدنسمن هدوکهدننزو فنك صزلا) فناذاانارمز
 قتناسناو توز ر مزو تارمز مو هرمز هاشو عسل ا لیلقیا مز یض لاعبا زد هرز ین وو اوت یک دود
 ونلوا قالطا همدآ یحاص لاجونسحو ةورلاللقیازمز لحر لاب قب رونلواقالطا هصنعش نالوازآكب

 ندهتسانعم قلوا هجزا یوت و لبق هدنس هدوکت ناویحو ناسنا هلتشخکف رمرلاز هلیبساتم قلوارادبا یک شفق
 .هتسکرب رب و فوصا!هلیلق تساکادا هاشلا ترمز لا لا و رعشلا لبلق ناکاذا عنازلا تابلانم | رمز لحرارمر لاق

 رود هي هنس هن دشو حس هدانزو رمط مر ورمل ا لنلق ARE لات کا قاواتّوب ۱

 اش روید هن العوا یبحاص لاجونسحو لب رمسک ناز رواکرامز یعجزوتید هبسکزودول هدنزو رها مولا

 رونلوا ی الطاهنللخواربادو بوخ هدراتوب هدننزو روبص (نومزلاو) هدننزو رهوج مموزرلا) لیججیاربمز مالغ
 .یرابتلفج و توص هخرادقمرب روشوارسعت لولب هبلوا قوج کی هک وند هب هت قاغا هوار لیم كاز /درلا)
 ره یعجج رونلوا قالطا مپ یناسناتعاجم قرفتو جوفیا یاتنلا نم ةرمز تءاج ل وقتی حج هاو قلوا
 هدا للذتمو ضطیسنم هلن لعافمس 1 (یمزسلا) ةف رفتم تاعاتج یارمزاواح نا هلایشژو درضرولک

 لحرل اش a رم نقل رمق یاو ندتلفرروط" تونس هلغمالوا یتردق هنده خاو دو ثمواقم هکر وتد

 هدننزو زمبز یمزوم) الییضالیلقراضاذا ناوهلادنع نالفرمرمسا ساسالاق لاق رحاضتم ضیقنمیارمزتسه
 هدنلاسح یم هلسف یطو ردیعسا یبهقان كرعاشت اشدانخاعسو ردنع لنشکرت دسترو داب نهر)ردنطبز

 راددآ عضومز هژب دیدن كيو یف كناژ (یارامز )ردهضومر هدیشزو نارمص نارو ردبدآ كب هعشیب

 رونلسس «دقدلوا زاکشو رولوا کس ی رولو هدننتربص هکر دجرابش زدیذآ قلاب غون رب هدنیزو تیک زر

 تررجناو تضغاذا لج را رامز لاق رذ هنسانع قمر ارق رز وک ن دبضغ دش هد شنزو رارطتسا (نارمزالا

 هلباه ( ةرحم زلا) نود هقواقفواو ڪا هدننزو عج جم نلا)ردینملوا سابق هنلاغا نکراللخم ین تین مایع

 لاوق یرلفدلاجب لراناب وچ و هروک دنناب كجلبرابش رولک مچ امزو رجامز یعجج هتسانغم هراز زوئند کد ودو هل هلان

 هلاخوغو ذابرفو فرغ هوجو .ةرح لا توض ىا ةر زات فلو لوقت زويد هنس لاوق هر زو ندفج هوا |
 3 هرز تععم لوفت روشد هنس افلظطمو رکا يْصلاو حایصلا یا هالا هنهام لاتف رود

 زا ) هرتز ددراذا تقال رز لاس ردهتسانعم تره هر ییسوٹلموک ن السرا رولو ادص |
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 هددسقرآ رونلوا قالسطا هب هب رقرفزو رده هدسیکیا کرد حراش ږولوا كم دیزوق رد هلنبتعف هکر د تارا
 رفز لاسقب روند هپ یناسنا تعاجو ردیناماس لوب هکرونلوا قالطا هنقاط ناورهرو رفاسمو نوک: دلرتوک
 بن رعورونید هتسعاجج جدو (ةرفا زا رفاسلازاهج نوزمج یهنع فعاجج یارف ار لا نور مج رق سلا لها نم
 هب رابتو ترشع كنبشکل حراا ةرفازو رونلوا قالطا هنس وقنکر نالوا یہلع دعم نان وروند هرکسع
 كقوا یهسلاةرفاز ورونبد همودكکرا لکیهلا نفع هرفازو ردرابعشنف ندنسانم لج رانو رونلوا قالطا

 هنس هدرکر سو دیس كموقر و رونید هنسپغاشا ندننانمق رهلواندنفرط نرم لوق ییعهتب زفجاب لآ كنکلب
 لاش ردرفاوزیج نوهیدلویربفز رونلوا قالطا هاب و نوه«! دلوا لمحهنراطاصمراب رونلوا قاللطا

 هنناکراو بابساو هدعا نالوا ی وقترادم كتلودو لالجاو رع دجارفاوزوریفز اهل یسقلایارهاو را یهیدیاب
 هب هدنباب و هکتسد نالب روا هجاغآ هلنبتعف (رفزا) هی وقت بابساو ةدا یا رفاوز مهدجت لاقیرونلوا قالظا
 هرداه ورلدو ردذوخ ام ندرفز رونلوا قالطا هنالسرا هد تنزودرص,/ رفرا) نوه دلوا لماح رونلوا قالطا
 قوح ك هیطعلارفزو نوک دلباربذز راه ظا هلج و رونلوا قالطا هباحناوارف یی وصو هیبددو رونلوا قالظا
 روئلواقالطا هیهودكکرااناوتول هثجیریاو رونلوا قالطا همدا نالواروتوکز هبرقرغآو ولطو ردنراسع ندیکربو
 هدعولعردیسب ریراتآل یذهن رفز ماماردیعسا كتعاجرب ند اع مالعا رفزو رونلوا قالطا هرکس عو هبالآ بت زمو
 كنعس كشاو رونلوا قالطا هب هبهادو تفآریفزو یدنلوا رک ذ هک هتن ردردصم هلیف كياز (ربف لا )ردرارضتم
 (اهف یهل)لاعت هلوقدنمو حراشلا لاق ردجارخا هکرونید قیهش هنب رخ هک ه تن ردلاخداهکر وند مقل وا كنم زاوآ
 یرالصا وتو جالتو یرامردشفوص كنساضعا لصافم هکر ونلوا قالطاه هت اد لوش (روف زا ) قیهشو ریفز

 یکیا هدتزو رجا (یقزالا)ادیدش هلصافم جالت ناک اداروفزمراجو سرف لاق هلوا تسو یوقو كب تیاسغب
 لاق هلع باز رولکر فز یعج رولو ندنسلوا لوس و یریا كنب رهغروبق روتلو قالطا ہلا نالوا ےظع یولئاب
 (رقز) رو نيد هنافط رقاج هکر دتغل هدننففل رقص هلبنوکس كفاقو یف كناز(ق زا )نیبنط | میظع یارفزا ننرف
 هانالارکز لاقیرد هنساسعم قمردلوط هدننزو رکس (رک ر ا )ردندنسا ما ےنمج هکر دتفلهدنظفل قس هلنہتغف
 نراقیمسق جوجو هرکر نعم ءاالارکز لاقب ردهنیانعمرکز هدننزو لیعفت یک لا هالماذا لول بابل نمازکز
 عظعاذا یبصلا نطبرکز لاقب ردذوخ امن د هبنآ هرکزوب و زیلمتسمهنسانعم قطعا دنا هلتفایق نسح بویلغب ساق
 راسووص هدمولطو الف الم یارک ف ءانالارکز لاقب رد هنسانعم قل وط هدننزو لعفت(ک لا) لاح ثننحو

 كحوکهدننزو هفرغ هلیعص كناز(هرکرلا) ةركز لا نعب عج اذآ بازشلارکزت لاقب رد هنسانعمکرب بورنشم
 لزق ك هدننزو هرکه (ةب رک ر لاو) هدننزو هبرکب(فب رکزلا) رار دیار عت هرکس ه دیکر ماوع روند هنمول طیکر سو بارش
 یاهیارک زوبر کر علاق ردیوسنم هبمرکز لب وت لزق هک ا نوکر دصوص# عون هکر ونده ېک ۍشیدنالواولباؤټ
 تغل ترد هدنوب ومالسلا هیلعوانیبن لع ر دیمما ناشیذ ربم غیب رب هی دمو ءاب دیدشنو هلنیتعتف|ءاترکز )ةرطا ةدیدش
 لبا هروصقمو هدودم رک او هدرصقو دم رد هژیفیفخت كاب عرار هدننزو ی نعثلانو هروصقم فلا یانوزد ویر ردراو
 رولکنژات رکز یعجوناواترکز یه دودو رولوا فرصنمهسرولواددشمرکاو رولوا فرصنمر غهسرولوا
 نسربد یناترکز كسلبافاضم هکسفن نجقو روتید یواترکز هدننبسنو روند نیوایرکز هدنراتناحرحو بضاو
 هدنیصن تلاحو نات ر کز هدنس هين ؛لروصتفو هلب رسک واو نسربدیوات رکن هدنعچ و یا واتر کر هدنس هو رسولو
 هليا ح رط یاب نسرید نوزکر هدنعجو ناب رکر هدنس هیندی رکر نالوا ففخعو نسرید نوت رکزهدنعچیو نیت کز
 هدتنزو روقنقس (روبناز )ردشلبا رک ذ یغیدلوا هدهسماخ تغل هدش زو لقو بولوا یا مسا هدراصب فاّم
 صباقنو بويعو قد رفت نتران هليلايعو لها كم دارا اد هکر دیا كسير ندندالوارفن شب كنيعل سیلبا

 رکدننیزذ هدنس هع رکه الا ءایلوا هت نذو هنوذخختفا ردبا ش شوکت یس هنتعلمرامظاو تارا ینلابعو لها
 هليا ب ویج قشور وبن اقا هدننزوربجردرث یرب كنیدالوا هکربد حراش زاردنار سفت هلبا ښخ دالوا ناك وا
 یزو ردیارا هلبا بذک رد طوسم یو و ردیارما هلباروخو انزردروعا یربو ردّباصم بحاصردیارغا
 هلبارغآ نعي كم با یغت هلبا شماق هلبتف كاز سمزاو ) هدنزورما مزا ] رد یوتسم هرازا و قوس ردمسلاد

 یناثلو لّوالا باسلانم اریمزو ارمز لجزاارمز لاشردهنساتعم قلاح انروسو هغرغج و دودو لاوقویان
 شافیربخومالکربو اه الماذاارمز هب رقلارمز لاقب ردهنسانعم قمردلوط یهبرق یعزو :بصقلاف قغاذا
 | ثبا ارغابودرقشق هرزواهسکرا یب هسکر و هعاذااذا ثیدط اب رمز لا ردلمعتشه هنساتعم قاق عاشوا
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 . نوجوان لیلق روید هبسک یوخ هدننزو روبنز (رورخرا)یاسلا لیلق ناک اذارعی ز لجر لاقي
 | ولاتفشس هدنن زوءاووجب (مارعلا)ردپدآ تلاش اظ ناسنلوارهبعت-یآ رورعزو قلا, یسیارو نعز لجر لا
 هی هيمو یدن دشت كنارو ی كياز (ة را )دیدآ عطومز وز وچن دهني راکدیدولاتفش تاوول اتفشز هسي ون ندنعون
 یک نام رد ایف لص اوکو هکر بد حرراش فشارشیا ةرامزو هاهو هيف لای رد هنس انعم لولب وخ نیت

 تیا اا پيالا نمارجز ذب را ارعز لاقیر د ونشانع م كلنا عاج هل توکس كني عو یضف كناز یعزلا) یدنلواناییهکهتن
 زراو تلانفوخ یعیر وچ ماقا هکر د دآ لموقرب دننزو هدون (هرغز)ردیدآ عضومرب هدزاججرعز و اهعماجاذا
 كتير ذب طب ر دننزو لودج (ازوعز )یدنلو رک دهدنشهدامردهللاذیکر دقچ هلو رغذ هروک هتنابلحراشرواب روک

 | لافتودهنسانعقهزغاچ لارغا نوجا ك کچ هب یشیدتساپ وص تشاولتیلباق هدننزو لیعفت عرار رد ||
 یوراد هلبقف كنافو ناز (نارفعرلارروئید هقو| عونرب هدنن ذو ۍئرفغج (یربعرلار دافبسلاامداذا شار هز
 | اود حز در فامز ی لوا لخاد ص را مه هاخ ی دنلوب رار د اریلچن نارفص هدیکرت ماوع هکر دیعما فورهم
 ] بولصاو بوی *دنرزوا لن هخفصرب نش هدارب رو هد داره کد ووا قاللپآ هنښاپ آرومد (دیدلما. نارفهز)هلبا
 لو هدر كانم هرزوآ قد ازرطنی نیس قاب وذخ | نمار جا نتن ارپ م بلوک دد رک ص ندکد لیا رو در لنت هکر ارص
 ادا ون ردق یار یذیدح هدارب هدربسکآتعنص اصوصخ یعاسقا لضفا اه رار دياز خا( ییژمرارمص هدعیو
 كرتين ت راح قلما هلبانارفوحنارفعزو نۆل و نارفعز یتبةل جز قو کن وارا ردیا نفد ەد زار لا نن بوکود

 اردو انمم قمایو ةلنارفجز ین هی تازو هجرحد (ةرفعزلا )ردد یرابنرف كرا هسک مان رق نب لیلسو |[
 ناق یتجش ی طقرا د ماما زدیدآهبرقرهدنسابضق نادمه (تینارفعل)نارفعزابهغیصاذا بولار جز لاپ |[

 چالا نرد ج نت نہین دنباحع| یعفاشمام ردب آب رقربهدنسا طق دا دغبو ردنداروا ینارفجزلا نجر لا بجا
 دارم هکر دیس نولو هدمت نو جج حد م م رفع ر لا) ردفاضماک | یتا رفع لا برد نږنراهزاورد .دادغبو ردنداروا

 وتلوا قالطا هنالسزا نوکلکو رار دیلاعش چر هادی افرول وا لو هر و هللا ردناسعطولتط ناد یلواریب هت هدرز |

 (یشلارضز لاقب رد هتسانعم كالا تصف هلاروز قخریخبنیهنسنرب هل تنوکس كن هیچ نیغو حك ناز رضا
 ترخز نەم جد تار غز لاغب ردهنن اخه قلوا نشاط بۈلاغوچزکد و یاجو هبصتغا اذا ثل اسلا بابل نمارغز
 رغز) طارفا عمرك اذا ئشلارغز لاق زد هنشانعم قلوب ترفوو ترک رزوا طارفا هنسنره اقلطمو ت دمو
 ماسلا هلع وابن لهر غ طول یدیا نږ نایت حق ی زم رق نب ڑ زیرا شکره لج هکر دیعما تنی رد هل هدننزورفز
 :ردشلّو امج هلیجم/ هل وا لیزتهاروا هجوق زم هکر دیم هپ نقرا هدنراید ماشو ردیجا یززز خد كني رات رض ج
 هک نرد الع هنجو رخ كنوغلم لاجت د زوق فو ایک كن وص رذفو رعم هلیارغزنوع هکر دراو همش چر هدن آو
 اهرخ عونرب هلتبهص كناز (یداولا عرغز) زد زوک ذم هدعیاص رخ دنم هدن اینجا هنعهللایضر یرادلامغ

 مچج یا هبغزب یشا اذض لقب رونوارییعت روت وکو به هکر وند هنعوجج لش ره هدننازو یفعج (ریغ نا) ردیدآ
 و زمو دینسوزم هدینیراف کوب زويد هنعون نالوا قار هقفو كالت یرلک دید ورمزبغزواښهڼم عد لو
 هدنظفریثز هدیننزو فنق (یغزلاو) هدسن زو جاوز یبخرلا) رددزابز هد هلب رسک كيازهدنوب نارید هلیشهدیکرتو
 ةلراصاذا بوتلاربضز لای رد هتان ور هماج هد نرو هج رج د (ةربغارلا) ,نونیدهنیزور پاوا هکر دنقل
 یولوص هل یک ناز یف اواو هدننزو رفح مرفارلا) ردیدآ رولت یجب عون دین زو دوبنز (روبغزا) بز
 کوک ر دلا كما لاند ر ذو هدز ثنا دکر هنسانعع كمزب و هر تط م زک ص ندک ی کچ يرحا یدا روا نوزوا

 قدنون كيد جزانش هات اهبهدعبهسفن ج رخ ا اذا قتال ا بابلا نم ازفزوارفز لج لار قزل اف رو ناو ابعت كمر وچ

 یا قولاوص هلت دش نعي یریفز هک رد هنسانعم كاد روتک ب وئاک و یی هندسنرب رفزو یهتا ردرفزوهرفز خا
 قنسا اذا ءاسلا زفز لا ةر دل عتسم هنس انهم ككچ وص ن دیو قو دلج اذا ارفز وشلارفز لاق زدم زات
 هدننزولاعتفا نافدزالا) توصاهدق و تل عم اذا نالا ترفزلانقب زدلیعتسم هنس اعم كمەدلروك یولعشت او

 | دراو, هدننزورجدرم (ضدزلا) هلم ااذا یار فدزا لاتی رد هنسانعم كمزتوکبونلکو یهنسن رب ییذاوت

 | اهرفزمو یلکتلارف دژمرفزب هتنآر لاننقن رو عند هکمروک سکوکردرابسا ه دننزو هومن رف راو) هدنزو مرکم
 | قواوص هرصا یسکوک نمف تآرفدزمو رونلوا قالطا همدآ نروکبسکوکذغلابفو ۶ دشب (مسقنتیا یترفزو
 هلن رتسک كازا نف زا هطسو یا ۶ یشلاةرفز لاقت زول بد هنت هترو | كشر هر هزوروتندهعضومیکندلبایارخا
 || دعبض هلی لجب هدنباک مان عراب یلغوبا لج یازفز ةرهظ لع لاق هنسانعد لج رولپ روت وک کروند ہک یب |

 ردشلبا
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 اع هلايضر ر رانا |"لعیار ریو حراشلالاق هماوق یاندلاژز نالفلاعب رونلوا فر ٌهالطا اطا هي هند تالوا

 هلبعف ك ناز زا رک داک هماوقوهو بلقلا تحت یذلا مظعلاوهو رراکهماوقیا نیدلازاذه ه هلرذوبا لاقف
 لاق ر دهنسانع مد رطكمروسو هرارز:دشاذا ل والا بالا نم ارز صیمل از لاقن زد هنسانع كل هل ن ەماج
 لاقى ردەنسانعم ىل وب لیقو هبهنعطاذاخراابهززلاش ر ندهنشانعمماسو هدرطب یا سلا بئاکیلا رزه
 هنیعرز لاش رد هنسانجم عصب وق یزوکو هضعاداهزز لامس رد هنساتعم قمرصاو هفتاذا نعشلا رز

 اعج هعج اذا * وا رز لاترد هنسانعم كمردکرب یک ی ک بوطرد تورونک هراژآربیهنینر واهتیضاذا
 ردندپماسا نز و هضفناذاعاتلا ززلاش ردهنسانعم لکلسنوعا مک یزوتككنسهلوقلم هعتماو با واوا داش
 رداهبقتمو رک اناا یؤا زا نامرک نب نزو ردن د اعا رز ن مزاوو ردیعسا كنب دحج ئاوا غرا دبع ندمالما

 هلقعدا زاذا ارز لح زا زز لاعب ردهنسافعمقلواهداب زین ادو لمع هلم 4 رج لعد آر زول وارد ضم كاذکرزو
 ةقاجلادعبو ربصخ لع ی "دعنا ذا عیازلا بالا نما رز نالفرّرز لاقت رد هنسا نع لیا ی دعت هننعسد مدآرو

 دیشرو یکد هدشنزو را | /رب رز قچج دعت لقمع اذا نالف زز لاهرد ةنسانعم قوا یحاصتاردودشر

 هدنمورو و رونا و هو کن اکر ددا تاو و فیفخ * کد یاربرزلغخر لا قعیوخد هم نالزا ورکسنو ۱

 هلغل وایت هلغلو ینارون كی ز وکرولواردصمر رز و ردندنماسقا هب ویراص هکر دب رلکدیدهر م الآه دیک رو نفیحنراو را

 (دازدزاو) هدتزو طال طالع (دزارزا) انروتتواندق وتاذا اربرز نا نزن ۰ اع لاشه رد هنس انعم.قماردلب یکرولب

 هدتزو دهده /رزرز دزرززاوا هدننزورومز (دوزرزا ردود ۳ بت یتدوب هدنن نور |[

 دو ز رز راج لاش رونید هکرم نالوا راتط یعدآ دوزرزو رارید ید ۍنوف هکر کح هکر روند هنشوققجرغص
 دی ء ااعیاهرزو لامرو زرزوهلاش یک رز رو ند همدآ نا. العا یخاصمرارهبیشاومو باودو قیضیا
 قحرفصااد مدار و تّوصاذا روزرزارزرز لا ردهنسابعم كءوایشوق قحرغص هدشزو هزر (ةیذرزاز

 رد هنسانعم اوا رادیاپ وبا هدلحربوروزرززا لکا ىلع ماداذا لا رژرز لاقب ردهنسانعكللیا لک شوق
 کار (هرارلا) دل راذالخ راارز رزت لاه رد هنسانعم كمربدهدننزو لنا نر لار تنئاداناکلارز رز اش

 روده رب قد رضا هل رسک كناز (ةَررا) هنسانعم ءا رعش بایذ رولوا کوک هکر ون هکتسع تو هله دش

 هدنیلهاحهسابع ەلمج وب ردراجەدەلي EE رفكسادرم ن سابع ندیاصاهنروهنسانعم هضعلارثآ
 اهم هدکد نلاز وکب ونلواطیهسک هود یرهوج ردیعمآ یسرف لدقنم نب میمج هززو ی یدیارردبا قالطا هلا شزاف

 عضومو رد هدننزو هللاعف هکردهرزا و لصااربزرد عینش فی رضو عدی ها یر و رم لوق هلکعد ناربذهرز
 نزاپم زا یعجهدضنزو ذشنقر نه هداروا غلم نکليدلما نازنک نسم دامو :میک هند یلتمف هدحوم یاب یرکد

 (رو رز ردرمتس ربع یتیدلوا صوص هب هر هه تعج هلا ءاهو یدیاربماته عج ہک ی دیشلناتث هززوا قلوا

 كم رطب هکر ونند هب هقراطب هد ؤو هغقاسا مزوارار ار ردنډنیمماتز د ن ردد ىمانبىشا هدیکزوازیز
 قا و رطب وروناوارټكينارکردشنلوا قالطا ةن ر لسانا بسا هدعا روند دنب رک رم كس ەقئاط مور ندیعول

 ردیدآ هپ رقرب هدنساضق دادغب هلیعف كناز (ناریرز نار زر هب مسک ازد ناور زن رشتن وارڈ وردس عه كىتاب
 a هثثش لوا هد نرو همام (ةراو زار ردندتعبات عابتا هکر دنقل" یرصد دراطع مانور (رب

 O E IT یکرانا یکدم هلوارولاقبوشیاب هنکیدلاح بوتآهزا ید
 ردقوب بسن هبهلسقو هدلبرب هکه رارزو رعواو ثراخا نن سبق نژرارزو ورجن ةرارزو یرح نزار قوا

 هار ددشن(٥ زامل ا) ردیدآ هلحرب هد هقوک هرارزو ردقو رعم ر دقلم هلباق ك هکورع نیدزب نهرارزو ردزهناعص ||

 هضتاعاذا هراز لاق رولوا سد نو ګا تکراشمردهنسانعم قعرصا بواارواق ییدارب هدننزو هل ءابقم لصالایف

 كشابو كن هدوک هلیتف كنبعو ك ناز (رعارلا)ر دندن "دم بیهص ن رزرزردندیماسا هدنتنزو دهده/ږزرز
 ارعزشد راو رعشلارعز لاقت ردهتسانعم قلوا رسو SA قلاراو زا یرلب وت ك شوق تالذکی زال ق

 ریاطولحر لا ردرافضو ندنآ هدننزو رجا /رعزالاو) هدننزو فتک ت عزلا) قّرفنو لقادا عیارلا بالازم

 ناكم لار ونلوا قالضطا هناکم نالوا هک رسو هجزا ینابو هقرفتلاو شدر او رعشلا ليلقلائارعزاۋرعز
 كشاب و كن هدوک هدتنزو راربجا (رارمعزالاو) هدننزو رارجا (رارعزالا) قرفتلاو ۰ تالا لیلفیارعزاو یعز
 رعشلا عزا لا ردنولعءیراقرف هغل اس رد هنسانعم قلوا قنغاط رس عسوزآ كیرلب وت كشوقو یرالیق
 رولوا قالطا همدآ نالوا دروکز نا هدشزولفیم سیر سیززا غلاسلا رمز عم "راعزاو شیر او

 رس حس

aoa 



AVS: 
 تنص دیس سست تست

 لو! ۀلمچ ولو! پو زوج ورب نیکمروتسوکن ونج و ليم تروض هلینظردم دلوی ی .وک
 روک ذم: هجو ہکرؤاواردصم ۰ هدانععول رحزتوودیرارد| بویمچ یندوس هل اه اب یرواب یدنکو هنسیدنکی رواب

 ندندیماننا هدنزو رم (رجزرربح لا امل تلعادا اریخزت ةقانلا ثرخز لوقت هنسانعمققلعهلاریح زا هرزوآ
 هسک ًانو لخت هدننزو هدننزو نارکس نارحنراو : هدننزورفز جزا رر درا دحم نسطانیصح نیرحزو سبق ن ر حز
 ةنخلع رز روحزملا) لیخ یا نارحزو رخز لحر لاق نو۶ لدلواردبا اطعا هلنرحمطو رحزر ونلوا قالطا

 هاو تاداعمهدننزو هلعاعم ةر ارم ا ) زوج نرهوهف لوهحما لنعلجرارحز لاقت رود ةفمدا البم

 یشا كندارب دنیزو رخ یبرا) هاداماذا انالقرخاز لافب نوڪ !دلوا مراتسم ینهسفانم هل رصطرذ هنتسانعف

 هکر ذهسانعم كلبا لاغشنسا ولطم لاوس هک لیګ و هپ هچش اذاارخز عراب هرحز لاقرد هنساضعم قمراب
 قمرزدلوط یکشمهدننزوهجرحد (ةرج رج زرارلا اولا لقشاسأفلثساذ| لی | رجزلاق ردفرصتم ندروک ذمربحز

 هدننزوروهط (روخزلاو) هلی بوکس كن هبج» یاخو یخ كناز (نخزرار اه الماذا ب رقلارجز لاضبرد هنسانعم
 لقوامطاذا ثلاقلابابلا نماروخزو ارخز رصلارخز لاقب ردهنسانعمقلوا نیغ شاط هلغل وب ترفویب وص كنايرد

 دوخایریغن رکسعو * هالماذ| ءوشلارخز لاقب رد هنسانعم قمزدلوطو عفتراو |دج دم اذا یداولارخز لاش و
 هرضنو برحوآ ربفنل اویشاجاذا موقلارخز لاق ردلمعتسم هنسانعم كما شورخوشوجیک برد نوا كنج
 ةتشنانعمقمازو ابو نل وب تاّو ترا ترخ لاتان تشاجاذا ردقلاترخز لار دلهعتسمهنسانعقمانیق
 زدلمتسم هنساتبعم كلی ثاهابنو رضف هایس هنسن قج هلو ار فرا دهمدآرب و لاطاذا تابنلارخز لاقي ردلیتسم

 لچرلارخز لا ودلمءتسم هنسانغم لكلىا لان رط هلشبنجو قوشیمدآربو رفاذا هدنعایلجر ارخزل اش

 هنعماذالاس بشعلارخز لاق ودل متسع هنسانعم كمر و تفایقو نسح بو ردنلواط یراوطریاجو هپ رطا اذا
 هدنیزو لعفت (زخ زلا) جراف هارذااذاق دلار خزلافب ردهنسانغمقمرواص هراک ور نس4 وغم كى نواوهنیزو

 هدننزو چرخ دت وخ رلا)رخز عع یداولاو رعلارخ زن لاقبرد هنسانعه قلوا نشاط زکدو یاج یخدوب
 زدنف دارعو هک زو رو فرخ افغ (ةرخنارلا)رخهاذا لخرلا روخ زت لامیرد هنسانعم كيا ن تاهابمو رخ دو

 هدنسنزورفعج (روخنزا) خفن هبلغف یاهرضفف هزخافاذا هرخرف هرخاز لاقب رونلوا لامعتسا هد هبلاغم باب
 بول راص نذار طا بول ون :توارطو باتو انو وشد ماسم هدننزو ییارغ ( یراخزراو) هدننزو یرفعج (یروخنزاو)

 هراز تابتلا ذنخالاقیو فلم ناتز مات یا ینراخزو یروخزو روخزت اپن لاقي رولو!فصو هنابن شعشراص |[

 او نالف لاقب ی تم ماط یار حازر لاعیرولوا فصو هرکد نقشاط ردلعاف ےسا (رخالا) هراضنو هرهزیا
 لاثب طو ناداشو لاعیارخاز فرش هلنالف لامب ردلمعتسم هنسانعمیلاعتم ناشو یلاع فرشورهازردیورخاز
 +دننزو درک( یخ :یرخزا) یغعرکیارخناز هفرف فرغ نالف لاعبو نالذجیا رخاز ل جز لاَس رونلوا قالطاهمدآ

 قالطاهفتلمو مات اب ةه شنزو یروهح/یروخززا) لیوط یا یرخز "ی لامبرونلوا قالطا هثثشنوزواك |[
 زیکتهیف ناک اذا یروخز مالک لاش رونلوا قالطا همالک نالوا نیضتمیربکیو توخویدنلوارکذ هکروناوآ
 | هرادیصاق هغل.هزدزا لاق رذتعل + دنظعلزادصا هلرسک كن همه (ادزالا)ردیدآ لجرب دزو نفمج ( خزر

 هیر دزا: كر ءاج ل اقیزونلو | قالطاهزوما کیا هلیسهش هب هتس ناردتالا اناتشنا نان اردن ذجوب لاعتهلوق یرقو

 نوژزورارزا ىت زو اننا غب ۈن کپ او هکر ونیذ هب هم و د شه نارو یر میکنن زا .هینکسیا
 زومواو رد هدنرادقهزوج مرایزدیماوق كکروپ هکر ونلواقالسطا هکیک هدرخ نالوا هدنتلا 1 تکروب  زَو رولک
 ۱ نادقزوح .فصن یلوا هکر ولوارباد هدنآ یمانمیعب یبهلباو كنو زاب وتلا |قالطاهزغچ روح نالو هدنشاب

 دضعلا نر یهو لباولا هیفرودن ةزوج فصت هن ک مظعوفو هرز بله ایم سۈ الا ین لاق رد کیک

 زردباقالطانار ز هلغلواولف رط کارو الکی کمک یر یرلکدشا ابعت كچ هم ك نالوا ەدە فن لننکرک هحواو

 هتخقرو دمو پوک انلواربعت قشرغآ هدنسپ رق ویز داچدار منکر دیدآ تنهشخرب ندشاشخاكنب رداح برع

 ةر لاعب دروند هنت زن[ ل هلفززومالعا ی جلاهبنشناوهورت "لایق دونم ا سأز لمخ اءابطنا نران لا :ردفح لوا

 ندمعل یال چ ناروا ی نوای نر ته یادم دك ی افلا رز

 ازای نم هک اونا هک وئلوا قالطا همدا نالوا ردیا مامهاو تیاعز یک رک هلبار اتو دقت نجس هنعسق هود ززو

 ناله مش یشاومو باو وان هبعراا نسخ یالبالآرارزا نیز هنالاغب نوا ادجندنر اتو هظف احماودلا ىلع |

 سم مصتمسعم

 ۱ هم هتک تخم n اا شوخ لامت ز روئلوا قالطا همدآ نل لزوک ی انضم

 نیا زود



1۷ 
 س

 عضو یاسا هنی رپ رهو زردیاراناشن هنب رب رهو بولآ شاطهنادیدبالش هلججزا رد هنوکج افر تنامکو ردیغازود
 ندنلکشو ندنعضو ك راشاط لو بوحآینجوآو ررلب وستالکضب و راردیا كی رحت هرجا یو دعب راردبا
 كداوح ضعب ها ناغرمزاوآو شوحو را تفرهفایعو رجزو راربد خد قرط هتعنصوب و رردیاکح هّرشورپسخ
 ندلوصو ل افت هسرولکندفرط غاصیشحورک اراهسقح هراکشابو هرفسالنشم ردت :راسعندکلبا لالذتسا هتعوقو
 كنب را هلکر شو رخ رار دیا دعدوعسم هساوارجواو موش هسلوارشیکیآرشیکیا غالکز اوآو راردیامًاشت هسرولک
 راردیا دعهب رکو رش هسنوق هرزوایراعو رخ هسنوق هرزواربستخرد خالکرک اوراردیارابتعا هنیددعیرافورخ
 هرالګ یجنوقهرزواروک ذمهجو كن 1ن کیا هدنددص قوق هربرب هغرق الشمیدا م ندروب زم لاشكفلوم
 بولوا بابا فص هسرولوا هرزوا ارا بهجو هچیراعز رکا رولوارظتنم ل افتاب هنسفوا هرکصند قدنوقو
 بی رقنعو رد قیم هب رلکدلبادرطبوروجو هل شا طدوخ ابلیارازآ ندنرالا عفن هسیارولو| یضرمربغ رک او
 كمروسبورقیح هلبارازآ ود نوسی رو بوبمروطیراوط جزو یهتنا رد هقشب ندنوبیربسفت هل نهکتو هقایع
 هقانو ارجزهلنوکیظفلب هثح نعد هقاساذاربعبلارجزلاق یک كع دوج هکشاو هاد هریکراب الشم رد هنسابنعم
 هکرد هنس انعم هفایعرجزو هب تمراذا اهنطب یاب ةقانلا نرحزلاقب ردلبعتسمهنسانعمققارب یتلود نالوا هدنتراق
 یا رمطلارجزب نالف لاق یدنلواناب هک هتنردترابع ندکیا ماتول افت هلکفوادوخاب هل قعروجوا یشوق
 هرمساسیم هالوناو هب لافت هنمايمهناربطینءلو ناف هب حیصبوا اص ع ربذطعاایترب نا هلصا ساسالا ف لاق اهْفاعد
 رخن دنابیفم هيرا خا ءراثاو توعدیراینح هعمعز کر دلع تسع هنس انعم كلنا تلنهاکرحزو هنمرقس عت

۳ 

 سس سس
 م

 كغلاب لوس عونر رجزو نهکتیارجزب نالفلاقب یدیاراولواندنداعس نامز روناوازب بعت قلبه اب زدکمر و
 لصالایف راجدزالا) ردب رلکدیدیخلاب ك وکوب هروکه نایب كنادرفهزولکروجز یعجردتغا هد هلن تع #هدنوب ودیدآ-
 رجدزاف هرج دزاو هرجزلاقب هنب را نعم كلبا لوق یینمو كلیا یهنو عنم رولوا عو اطمو یدعتم هدنبزولانعتفا
 رعطلا رج دزالاقب ردهنسانعم كلبا درطیوق هلک لک شوخانیلات بو دبا ل افت هیا شوق یکرجزو عنتماف د چنا
 لوش هدننزو رجا (رجزالا) رجزناف هرجزلاقب ردعواطم یجدوب هدشزو لاعفنا مراجز الا) هرز یعع
 ناکاذارجزار عب لاش هلوا كلهتسکسو كلبتنسکه دنرلکک د غروکوا ندقلرعاب دوخاب ندعلعر هک ونید هب هود
 ۱ هلوف هنمو ردهثن راسنعم قلاسو دراطو نام ردلعاف مس ندرحز (یجازلا) دوا ءاد نه لارا هراقف ق

 قالطا هپ هقان لوش هدننزو رونص ,روحنرا ) اقوس هقوستیا باسل ارجزت ةکتلملا یا !رحزتارجازاف : لاصعف
 هلا راکنا هدکدلیا ماشنا نودا لارداو سح یغیدلوا یکشوکهدکد لبا ظن هنکشوکی تیدروغوط هکروئلوا

 اهفناب رکتواهنیعباهدلو فرعت تناکاذاروجزةقانلاقب ردیا عنم ندکما یکشوکهک هوا ردیا عانتما ندکمرزما
 رجزت نخر دنال تناک اذاروجز قان لاقب هلوارمریو دوس هو دلو ازازآو رحز هکر ونلوا قالطا هی هقان لوتشو
 عفدو درط بودیاماعشتسا هدقدشلقب بویلوا ماراک | هدقدلقاب هی یربغ ندندلو هکر وناو| قالطا هی هقان لو
 (هراحززاو) هلی كناز (راحزلاو ر هلی رسک كن هلمهم یاحو یت كاز رمحززار قولع یا روججز هقان لاقب هلو اراتیا
 هنناب كحراش تاص اذایناثلاو ثلاثلا بابلا نم ةراحزو اراحزواربحز ءوشلارحز لاقى ردهنس انعمعلسس راه

 قلا قولوص هلبا یدنتصو یتلکیا هراحزو راحزوریحزو یهتتا رارولوا سا هدهبنآ یتاعمو م دانعموبرانول هروک"
 یک یراقدلا قلوص هبا یدنتص نکردیا یعیبط عفد ىلج یک ابرتو نکر روغوط رونواربعت یدنتیهکر ذهنشانعم
 لأ هرزوا ت دش هکردیعما تلعرب ندنعون لاهسارحزو بارطضاو نينا تسفتناذا ةدالولادنع ةَأ لا ترحزلاقب

 رولوارولک ناق هجتراودح اسم بولبکو ب یتراقو بوک یا بولو| ضراعهلبا یسیدنروب كب وکو یسیدن رص قش زغب
 ]| قالطتساوهورحز هب روح زم لجر لاقب رولوا ثعاب قیم“ كطالخا تدوربروئلوا ریخت یضیرغآ عراة دیکر
 یکتشااذلوهجا یعلجرارحزلاعب رولو اردصم هدانعموب ناحزوریحزوامدیشع نطبلا قغیطعتوة شب نطبلا

 هود هدننزو بارغراح زو هتدلواذا هم اهب ترحز لا هلبسهقالع تدم ورار دلم عتسم هنس انعم قم روغوطورا خبزا نه

 قمارغوا هنتلع ربحز هدرانوب هدشن زو لیعفت ( ربح لاو) هدنن زو لعفت محلا ندیذآت لعرب ضوصخ هتمسق
 هنعترحزت لاعب ردل مس هنسانعم قمروغوطرحتزو اروحمراص اذا اربحزترحزو لجرلارخ"زت لاقب ردهنسانعم
 | یدلوهدقلارا هجنراوهیارح اتنلادعب لنعسق هقان هکر وني داک !برعلانیبردلبتنمق ر هلو ساری زتو هتدلواذا هما
 قرهو ادودسم ینورب ك:هقانو لاخ دا یزغوط هنج ر ندنحرف ك: هقان لوا بو اب قاذنوفرب ندمرو اهدقدلوا الخ
 | هنسیدنک هل ربا رضاح یندلو تهقانیربغرب هدلالشواو بارخهرکصن دقدلاقهرکا برف قادنولا هکر



ANS 
 هوس هو سس سس سس

 یما كنب اد جو ردندارعش هللادبع ن ريب زو هنساسنعم هاج روند هروماج هایسرپ زو یدلبا ملکت زب ایفرش |
 [| لاو لئا بو دیادورو هدننهخلومًأم هن رانزض ج رب نلا نب هل دبع هکر د هسک ل وش لدبع یردب ردربب زبد |

 || اهبكاروةقابنلا نعل لات | هکرلب ديد امك زون هدنباوج لبا دبع ملك عد كيلا نتنج ةا هلا نعل هلغماسو ا لومأم
 | زدکید بوتکم هکر د هنیما تعمر وب زم رب زو ردیدآ عضومرپ هدنب رق هبلعت رب زو ردن دنلیبقءابضتک ا ردهدنریدقت |
 ردیدآ كیوص نکیا صوصخ هنس هلببق هیهط هلی ناز (تانرب زلا) ر دن دبا +۴ یطاب نبر زا ن: نج را دبعو |
 || تانهطقرع یا دنرقو كن هسک مان حامطلا نیذقنم بعلم هل یمجو كنهبنک مان مثالا نبربطم مدننزورهوج (روز |
 [| وزب هذخا لا ږد هنس ا تعم یروتوکوبه هدننزوررونص رب وزو هلبننتعتف رب زو روزو ردیعسایراسرف |
 | لینهاکلا لع عتجرعش خدا تعم کیاوب اش بصب ملاذا جلاب ر وزب عخجر لابی و عمچایا هرب یبذو هربذو |
 رخن دن وت ماتوطر مار هبنیا هل هک اوکه دیجکیاو زدیبک لآ هامانوطیراب وتاب وک هکر دنعشنم ندنس اشم |
 .ردنزورپباوئا هروکه فلؤم هکر د هنس انعهرشز هدننزوذغنق رنوزو هدنښزو رهوجیرب زو) نواوا كعد یدک هتسن |

 ل جرا رب زا لا فب ۍکن السزا ولب وت ییز غی رد هنښ انعم قلو | لکیهلا میظعنآرب هل سکت ن زمه ناب الا |
 هدننازو رارطبسا (رارب زالا)عچشاذا ل چر اار زا لاقب یکن السرا رد هنس اتنعمقلوارداهوریلدو همس مظعاذا |
 دوخ ابن دنس انعم روکن مرعش شفتتاذابلکلا ب زا لاقب رد هنس اتنغم قمت رابق قول وتبونکلس كی وک |
 زد هنس اسنعم كن یوت هدمچوکو تواو شفتنااذارعشتلا اب زالاقب ردونسنانعم قمر ابق بونلکیادرالبقو راب وتو |

 شل اذا لجرار ابا ل اپر دلمعتمهنس اسنعم قلو اریکرش هیسکر و ا تناذا رب ولاو تہبلار زا لایق
 | هلیسهچنب لعافعسا نیوز ا )زی ز لراضاذا بولار وز لا قب ردهنسانعم كم زورپ هماج هدننزو هچارخ دتر وزا |

 ناذیپقلالبیعلا نبعللادبع ندنیعب غیا وتهدننزوربص (یبزوبا )رونید ها هماجشخلزورپ هللا دبا هلان یواز بی زم او
 اراشا ذکر نن درا لهل هش قو ډا دش ۍراټ نارات زن داب زن, دیو زدراپباهچ رباز ن نطقانیاوصحو هنر اخو
 كب نانلوارببخن هجوحلو روند هب ئشکد ق هانوکر و دوب ةدننزو رغنضغ لبا «قوفیات (تنب لا ) ر دش با تیاور هربشک"
 جیزح دت نب زلا) وولبد هبال یها د یخ د وپ هدنتزوا یزاعیف (یزنش نا )ولید هب هیها دو تفآو روننذ عمدا ق ج هصق
 هاه يطالاب هدننزوهرطق هلږازوښک ك ناز (هرظب زر اروکتم یا انيل عزب تی رملوقت ر هبساسنعم كاما تاریکی هدنزو
 الاردا نجیب م السلا هلع جون ن, ماس نب نیل نمور تذب هرب ز نالوا یسهن اب ردیدآ دلبره ط اسمع
 ئنلایایزهبزلجر لات روید هما یوخدب هلباربصقو عف كنا و ېږټښکت ناز (یرعب زا )رتفورعم هلغناوپ

 كتیفوب یرمب زو هلباهرونبداةارعب ن هدینوم طلغيایرمب زلجر لاب رونی همدآنوغوب یدوجوو قلا |
 چاو ههجو عشر کلا یایرعب ز لجر لا قب رونی هیسکږ نالوا ناوارفو روکیزالیق ك نلاقصو كن راشاقو ||

 هک وند بها هنزکرلوق یلعرونبدونسبشی دكتر رول اجوتصیرلکد نحاس ورايدا ریش صوصخهزاجوهنیدو
 نیر ع یارهش یرعب زو زدرفسغم هلبایدنهرون اجیرلکدیدندکرک ایفا ر غچ بکن روک ب ولآ یی هلبزونب و
 نالوازوکراپ وتو ئر لايق پولوا ظیلخو ر د شوم یرهب ز هناه (هاریمب زا )ردیمسا كند یشرقلا ههادېع
 هدنزو زد (سصبو)+ددنزو ر چچ (یجبز) یجشلا ةر شک هبظلغیا ةارعمژ نذالا رولوا فصو هغلوق
 كنتولو تدفژرعم تابت یرلکدیدورم«دننزو ئرفعچ یرجب زو مدننزورفعج رعب و ردیدآت انوش وخ ع ون
 ارداف هلو یون ظ 1 هکر وند مقوا عون هب ښو نقره (یرعب )ردقج هلوایولکدبد زوج امورم هکردنجما
 || مذ نتو رج جاا زد هللامها نالوا باولص دوخاپ ردتغ) هدنظفلر بز هدننزو رهزد هليا ةه نيغ ىب :را)
 تضج ز ةروک هتان داب ك غلم هاهو ەعنماذالوالا باميلا نهار نره ر چ ز لاقن ند هتسافعم تاللا یهلو
 [ومتنتوتاو الا نسا هد دصصور از اضهچو هلنزناسنقم درطمجرک یک ولواهاکو ددغو ضوم هکبادرط لبا زاوا و
 ابو دبا افن مبا شوفو ههنا دا بلکلاب و بلکل ارجز لا ر یل عتب نسا ج۸ قم و وق ہلارازآ یم ك وک جزو
 هدو هچیرکر د هغ ند هفادبع قج منلو ارک د بی رقنعوب و رد هنا پند لمروس بوزقیخب یشوق الکی لکد لاف
 ]| چ کب دنینب مروت بره ف البجا که لوا مولعم :هرهتف مریطنف هبل انفت ادا اطار جن لاش نادند تلج لوا
 مفانیعو جز تانکر دص وصخ هر انآیخد تناهکو تفا رج زر دیاریطتو لات هلاوجناوءایشا نصف تالو ادزاو
 | ی ةلباو صو هز هخ ن قابض غب تفا نچ ود فلت یراچ و نردد جاو عضو حو اوب ردا تعم ما هدنرادنعهریظو
 Ù توطایش هم الاخ رول رخ نینابیغم بوروکی رابنج هدنآهجنراجزو لر با یظفةیولبنرجو هباشفآض رقو
 | هاب ندلدچماخ نبی همش یفتفج ردند هلی لوا خخدیزا لبا رظن هب وب وقربهدنفرخ هیفوصابا كناوسن نالو |

 روم دعوت

۱ 

 ردیعازود



۸۷۹ 
 سس ےس

 یدازوانوزوا ندنسب رجمایک ن اللتسرا هود شمرعساو هردصنم تاصاذا عیار او لا شلاویناتشلابابلانم |
 یندوبهب سکه( «"دمغهفوج یف هنو د دراذا لسا ار أزل ا قب ردلمعتسهنس انعم كلم هزکیآ
 هدننزو نسحم (ن نمل او) هدننزو فن :ک(رزاو ۱ زا زازنعع دسالارآزا لا رد هنسا شعم كم هدروموکن النیرا

 دید هنس اعم هچسا هدنن زو هر فرا هنس اتعم نار شرونید هن السرا یجندروموکر درالعاف مما دان

 هللاقيو هتجایا هترأزقدسالا تر لوقت نرونلوارمسصعت كو ل هدیکرت ولید هپ هر هشم نالوا ی اتینالسرا

 هدنس اضفن رج و ردندآ هن زفر هدم اضفترغ سلبارطو ردیدآ اضقر هدنبارت یصمدیعص هرأزو هراز ناب نره

 1 زد نحل یم كنادوخاب ژردنا م ومصمم یااصعب و ةد زو شرا ردراو همش فورعرب هدنآ هکر ددآ هن وقرب

 | هزددنم بوثلا نمرمظباعوهو بوبلاربثز جرخ لاین روناواربعت زور هکرونید هثش ناقج لتلنندنزردكب
 كما زور هماج هدننزو هجرح د (ةربآزا زرد هنس انعم ئز هدرلنوب هدتنزوذفتق (روززاو) و (ووزوا
 هرتز جرخااداتوثلارب ندا د رددنش انع»قءرفج نزور كه كنهماجو رېزەلراصاذاةرأزبوتلار از لای ردهنسانعم

E,ردلهعتسق منم اعم یروتوکوته هدننزوررغنعج رآا) رد لو عم مسا (ںأزملا ږدلعاف ےساندنآ  

 راسو كفل وم بولو ارمیضم هلاواخ-نالواهدنز رو شاه کد زدم کر ور عجا هر ۳ هزخا لا
 روند دمدآ دیدشو یوف هدننزو" فک نی لاو) هدننزو ربص(ربلا) دعوا تورپ هروک هم رار سفت كنامما صعب

ESهنیتانسا كسا كردم دنا 97 شوهولقع هدننزو رمص ربزو درد "یوفیا رزو رز  

 روند هراشاطر زو 4 كسا نعل لفعیا رز هلاملافردر دصم لضالای ذوخ أمن دنسا نعم زب یطرذشعاب

 ف ی وقو ةراحاهامراذا لوالاباللا نقار زهرب زا زولواردص» هنس انعم قم 1شاسطو رد هرز یدحاو

 زر لرب زا هتلفسلاش ردهنسا نعه كم وننزوسو ةرا یاب اهاوطاذ راز لاقى رد هتان ك مروا بساط

 یکی راب عماجو یاربس ینانیو صر ملقا هبیلعرتزب ےل لاعب راد هناا شعم بیکشو رضو مالکی لرلی ایا
 قىزانوزاب و ضعب لع هضعب ناینبلا عتضواذا ءاتیلارانم اید و لاتفب"رو هنس ابنعم قاب روق روق ی راشاسظ
 عنم هلو هلتتوشخووازآ یتسهلوقم ب وقم دنتجاحو لث اتو هننک اذایناتشلاولو الا تاملا نمار :ژتیاکلا ازز ل اش رد نسا تعم
 لیلع سآب الف ملت نفاسل! تندد را ا زاذآ ثیدلاهنمو حراشلا لا« رند :لئانلا ریز لاقب راد نسب انعم قلق مورحو
 هنعهاسهنو هعنماذا نالا نع هزنزلاش رد هنس انعم كلبا یهنو عنه ند هنننزب ییدآربو هرهشنایا(هربزتنآ

 شازاب هلک كن یاد نکن ذا هیت باک ارتز لا رد هنس اتجه قمزاب وزاپ یحدوب هدبنزو هلكت یا

 رونید هلق قجهزاب وزابهدننزو ربنم (زب رب ۱ ییکرودقوودق زولکر وب 0 رد هنینانعم بوتکم روند هیت
 هولسعف ی لکو یلنیفتهوق هنمو هلن رولکر ز ییججزونن» هن وتکعو باکرادلوعفمنعم هدننزوروبس تورا
 هے ءدرا تنک هکر دهتچما كناک نالوالزات هزز رخ مالدا هیلعو ات لع نلعرمخید دل هضاشر و زويا قر

 باک نودا قرف ود واتس ڈا رس دکل تاک ناب و وادی راض هبلادنع هدیکیآ هکر د حراش دنده ال
 نود هن الواروضقم دن دات تاکو زز یکن يبه ناف رونید نالوانینضتم ی دیعزرش ماکخاو لفض

NEYضعبلادنغویذیا لک د لتتم یمکحر ندا ر ندالبغ ریش کا ندرۆ» نک اک نالوا لزا ران  

 كکروکی کیا هد هقرا هلسیعض تااز تر زا ) یه زول وا قال تط ارونو هب ییهلا تاک نالوا فوقولا ص الاف
 رولکر ز یجبرونید هنس هعطقرومدو لهاکل یار ار زا د ی توا روناوارعت نرخی کنونی هقنلاوا
 توط هدن دنر اسو كن الراو خظقلایا دىلنار زىنو )لپ زینلا ق دن النسضزولکر زو خدمت ور
 هنسروآییرومد هر زو هبفنکن یبعمتسلارهشلا یهو ةر لا فضا لاش نونلوا قالطا هنس هاك وتو لیقنالوا

 نالوار وضم هدنخر دشا ققیقح رادندرته لزا کر ددا تکو کرب هدکشفو ةلیماختخع نادنتشرونلوا قاللسبطا

 عولط هدنلناو[ضتوتسضغا ولو لزاناک سر دقحب هوا کرک ن ات یکی دشن رو ولف ط یکی | كنز ونض نالتیرا

 ښار زمور زا لر لا نوید همدا نالوا لون سنز ځی هةن زوی ابله قاز نل او دنر نا ی رال

 ءار ست ( و ارز ار زا ز) ذوم یار زا لخر لاش ر ونلوا قالسطا هناویجوان انا یدوهیک نالو زاو بز ن

 هللاصف (نارز ناردز) یدباهطیلس تناسب تیاسغب هکژدیمسا ین هی راج ك يق فتح او ندید عقب اهفتنرف تب

 ماوعلا نریم او هم كناز نوسم نران ز )ردن دازؤا راع نب دج ز نداهتف دن برق« ابضاق دخ

 نشواذون ام ندهروکللم # دام ردز هلان هلاته یانو ه دبع نیرو" NETE نربزو "هلی هش رص

 ییانس وم تنرضح هدنرزوا كن )اولا یخ هکر دیس كغ ات طب و زود هتفجعو هبهاد هدننزو بمب لاو |
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5 
 وج

وفو با ناوی لا بس تسسوو بضخو وتو شور ز
 دن نم قصا ت

 تب دلاقرد هنیش اع يلو انآوارف 2 5 هو بمس هدفرطرمو نوا ملعاذا مود دو موملارتر لاعب ۱

 نس تنسخ تسستسن ۳

 ودقعماوا مدآ نالواقذاخ هدنانلواهکر وند شک ندنالاخدا هنچرف كت هقان لا نوا كلی رام در دیک را

 | هلکبنآ هلن كلم م اتزان ردیدآ هیرقرب ةد هفاتش هلح رم یکتا هن ءاهاص هدننزو ماطقدوخاب قدوخ اب هدنزویاتصس آمد

 | | ن دلوا ناوشنربل ندنناوشن دلربا هدنع ن ضزارذرهز رقیکیاهدنب رقەرو زهد رق نالدوناروغذ ردشموازادشات | |

 یحیاص لاجیف نتنح « ناتنزوربها نزلا دبد نضرب هنر ءاعرض هدننزو لجبوفتس مزد ]ردلوقنم

 | ردهنسانعم ینژیهآ هل اارغاو بنغرت نار ئو اب یر هلاتفو كنه سان هدننزو لبتاسفت نمآذتلار" هزدقأدا رمالا رمت د ۱

 | لوقنروش دهزاوآ توص «دننزو هضاز (ةرسعزلا) لاتقلا لع اضع“ مهضعب ص یانو 6۱نو رهاذع موقلا تیآ رلوقت ||
 .مادقاوت | لقاو تر لافلخ هکر و رد عمدا ذفانو رل دولت هشت لوش هلیمط لومو نتف ك لاذ (یزعذلا) اون یاد هرمدتعس ||

 ۱ (نارقمدالا) لع دنت GE یرعذ یو هلو ارولکندنس هادتعاسوشب راکه بل اه هلکشم روما یکندف دنا ۱

 ۱ موذلا) حطفتو قلفتاذا نیلارفسذا لاقت رولو ایک هلدو ربت اکر د همان کون دی :زو رارطست هلفاف ||
 | دود قیر زاواک اوبط هکروتیدآ هعولوصنالوا ەدنكو| شروق كشۆقهلباھ روزا روت اغار هيم اف :

 ازوذ هروذا هنر ذ لوت رد هنسانغم كمر وشود هب نوق روقوقنقروق ىدا هدننزو رود (زوذلا )هدنننزو درض زولک ||
 ۱ وله ىش  ةن ی ارم (وروذلا) هنرذنعم هنرذا لوقترد هن انعدروذ هدننزو هزادا (ةراذالار هبرعذا اد :

 | ی كمدآرب بعنف لاهو كلاق نهذلاژ ردندآ سرت هدننزو ةر (هروذ) اش یاارو رود هاطعاام لاق ||

 اخیر هنسسه نوک كم رزما دلو كندقان کی دنلوارکذ هدنش دام زدژو هرگز د ۳ E هدنزو ۱

 ۱ م فا هعنزو لیفت سیما ر روش راذ هرگضنالف د اود هو لینک لاد وند هری طلخا دعو ||
 ۱ قدرا یس دتخگ قرانط یراق او زابذلاب ام اظا۶ بلد لاقرذ هلن قناویضزان دشت رلک ما ۱

 عاوفر ب ا ارد لام و قمرازقیراشیدو یاو فرو راول الث |

 © ف رادار 1 هراد لاق زدم رک بو زوک لوح: یبمتسزر هد هدنزو زود ۱

 TE ]لر دهد 21 ها ناسوخ * هد بت تا و يٍرسک كار سهشیر) ء را ||

 ۱ هل سنرفو او دور دیتا سام - هاوغم كوکو قالببغواو یزوفورب ِبیصحاادا دالبلا :

ددنزو راج ارا هع راذادخ هه ارارا لاب ق رد هناک ا
 كنم یک و نوپق 1 و 2 الوش مدننززو الوش م

 نازار ار اک یی 2 یقرنوک هر لا تلک الوقت :رووا ذی ذلو شوش یک ك لیلباپیولوا هدنرزبد

 | یزواب نالواهدناونحجر هدننزو نادحم رعنا قضا غلب مملوتکرمنلاغلب تنهام اتو اقل یار لا |

۱ 

 ۱ لاق رد هنسانعم كلا نیو ریدفتیشیاز هدننزو لیعفت نهذتلاز ننسحیازیمد لحز لحز لاق روشن هب یشکرتلد

 i 4اتسا تادوشا اذاعبا ارزاتاتلا نماّرهذ ةوف ھذا لاتتفت ردةهتهانعف ق رارق یزاشود ها تتسهض را

1 

 هلت فن نو ین تاشو یخ + دی دی یینفالوا لو نادرا طاق طلوف لق روند ةغارط طول شف

 ۳ اه را ا ار5 لاا رد تام میم س دلوقت س ةروا خ2 ادا یس كب هاتون نوتلنا
 بش

۵ Cap تم ٩ 
 سا لو قالوا هنر و او نلبس م ندیرازغآ ل ارلقحو وج هک رونید ایل
 fr داس را پولو ب ر دلار ھت هواوص هاچ تور نالا ھوس م دے 6روتد

 اوج ناسن واویصخ ادا لوپ الع مومل رر لای دس اتم یوا اهن هازوچورلواردصمر روروند
 ورا EE كبار رر نجا aE ولار ر لاعب رد هنتتتاتعخ مصب توقو نم
 دقت درب و لزوسوا ی دوم شزپ لب (ری زن لا رونید د ملا او هابتبوب راندلارهو فعض

 1 اتش

 ا

 کرا نج اوز وجاو e ۳ دا ۳ Ys اینو ات نهج دقلاتندنکرح
 جد بو دوب تا 2۳ یر نکاح خر دوخ | کیوسک هجر مدارا (ةرابالا)

 ردن دارو تارازا اب ۳ او لول خون تند صر جت دید اضتامفس

 | ارور و ارادو ب بده ها ی كموک نالبیرا رارولو اردتم هبتنزو راک ذت ریو |
 سس تا

 | رز رنو .ردصیمتوص ی نو دز ها روم یدرموکو یکم ویدهتوصتدروهش | تب سس ید ۳ ما جور هةيه یار لی صف



۹ 
 مانو تیص ینعب رکن بحاص هدننزو تیک( رک لاور هدښنزو ریما یک ذلاو) هدننزو سدن کا ذلاور هو |
 هککرا هلنتحف رک دلا) زدمولفنم یتوانفت لر دتبص روید همدآ یحاص هطظفاح تّوق دوختان ناو فرمشو
 درللاد رولک هر ۳ ناکذو هلیعص 2۱. لانولک روک ذو روک ن یجب رون در هدیسراف ر دیلب اعم یتا هکر وتید

 زدیروک مات هک هکر ونلو|قالسطا هلساستلآر کدو هدننزو هبنعرولکهرکدو هلی كل درواکنارک ذو هلی زمسک
 ليتلبح و روم کر ا هکرونید هنندوچاو سباك ارو مدرک دو. هرزوا سا بقرضرولکرکاذمو رولکروکذ ییمج |

 روید هرومد,نابل وار نخ دو هدننزو ما (ریک ذلا) رارید ذالوف هدنبعمو دالوب «دیسرافرونلو ارت یشمدو
 لوالا باس یلاوم یک ورک لقب ندهنسانمهیمرواهنلبماتت تلا تانهسکرب هلن كفاکو ىت كلاذ رکذلا

 رو هنمانعسیالما ی :رصینهنکآروکود لوق لع .كلیا حاکو هبطخ هنسفن یدنک ی نوناخرب و ه هر دلع هبسصادا

 ردلیعتسم هنسانعم كليا طفح بوبلق ماض نقج كمدآربو اهیطخ ضرعئوا اپمطخاذا هنالف کذ لاش

 ایهوظفحایا کل هل او رک ناو یاعت هلوقرمسف هو جراشلالاق_هعیضی موهظفحاذا متحرک لاقب
 هن وتاخ یسککرا هلی هینب لعافمسا :(هرک د تلاو) ترک دم او ,هدننزو هحرف (ةرک ذلا)::اهرکشاومیضفالو
 هرک ذتنو ةرکذمو کنارش رد هوا یرلناویسترا می اش هکه تنرولواها د م یراوطاوع اضوآ هکر تند

 روند هب ینید نالوار روغوط كکرااناد هدننزو راشنکم ناکاو هدننزو ربنم منك ذملا) روک تلا ةه دنت يا

 قنا اکا کر ونو اوا قالطا بای لوجو هترب جتقروقلوشراک ذموروک ن لا دلت ت ناک ذاږاکذ مورک ن م ناتاو أمال
 هلی كلذ (هروک لا) لاجزاروک نالا مکیاسیاللاوها تاذیاراکنم هالفلاع هاوار دیک زدام راد هرهزوریلد

 دوعو هفان كسبالج لرد دا یالطا رک. ذهنن نالوا یراو ضیفرلب رج هلبس انموب یوا رک نک ں دیم رک

 قالطا ببطل| نوم هتفالخ هک ترار درا یالطا بیطلا دریک ریا نآیلوا نفف ابو یر یار او
 هننالوا لوک مک ترار دبا قالطا لیلا ةروک,نهدولوش نایلو لوک امهکربدحراشیکامهداونارفعزو قولخ ودر

 ندنس هلیبق هعیٍ هدننزويمصنب ( رک دی) عدر لسلام ياترا ة ةروک دب راطعلا ءاچلاش را ردیاقالطاواررحا
 | ءالاودیا رک ذم فیس لاقب رووا قالطا هلق رادرهوچو را دیآ هدننزو م ظعم یک لار رنردنیعسا نبطبرپ
 هدننزو نسج ك دما د يدش بعص یارک نم موی لاقیروناوا یقالطا همای 2 دی دشوراوشدتباغب ولت مات الازک ذمو

 هی هډيدش بها یاد دمي رط لاقب روناوا وا قالط اوج وتوونو !قالطاهنوکب عصو بروم توت
 رولوا فصو هب هدیدبش هيهادیخدوب هدننزو هبظعم مرک لا )هدیدشیا رکذ ج هیهاد لاشروتلوا قاللبآ
 اتلطم نس هدامراک دا: هربا دع هبرکمیوپنافوخ ندنسمروغوط كکرا تب منابع کید جرا

 رونید اسو ةرک ن یدوصقم هدننزوهب رج ام 2 یرکدتآر يه رايدلبالج ء هدرهتسندیدشو هورکم
 لاتسرا هابحازدشلوآ ساةدعب ردرذطم يل لالا قوب و ربع ندراماوملالد يک تا یاقدلعب فی
 اتقا ةرکذم رودوآیتالطا هی راجاغآ اعرخ کرا ٠ زا هدننزو ۱ قراری یقالطاهرک دب هرهقرو تاتو

 يا هد هرعاقم ین اشا ها بو زونلوا السا هب هال وی کک ابو هودتکدآ ]یاب يص تایم يا
 (مذلاوآ ۱ هدننزو بک تل رخ ردندلاحر یادش دم یک دواک ادرج بع هشیدلوا انتسمنوصا

 ۱ ردا و عيجس هدننزو راف (رمدلاو) هدن هو رم ليزك تلاد دلاور دد هل دوکس كلا هک هدنزودک

 هغاردامردخسا هدننزو هما زکهرامدنآ) وند دمدآانادو بیلو تب ظندنا تناعاوددم سا اناوروتد همدآ |

 هدننزو طبالع (اعلا) ردندنسا متا هیهآذ رسک لاد رم ا ةعا خا یاراتنا نخ اطلاقا وخد
 لاقت رد هنس انقه قهر دنق دو دیا برر دمشر شنو ی ر رور ال )نوت باد یدو

eردهنسانعمقتفر روفودف رل ل مول غمد صح اذا مال ىلع اس الایلاقش یا نما ارم  

 9 طنا «دننزواباك و دی ی ورد رب

 شلواتوف هدننزولعمت نکن مرخو دانم فلعو تر لات ی نی ا 17 لاق زاوا
 قانغراطو تثاف لع شق ملاذا لس ارم لامن ر دکال اک وو ر نوعا هند |
 ردهنسانعم كيا ف واال هلغ.ظفتاو ر يلع روش تر و بد اوت

 مردباهلب وش یشن وا تاکیدلسا ەلى دوخ ار دیک واکنش یبقاع ك شبا نوش دۇخان ۇن ین

 ۱ ضص+یلاعب نولوا قالطا یر كشات و مظفع رم لا کغواو هل رکتاذادیلغرم لایک مد

۳۹ 
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 ابضعب هلبس «دامرک ذ هزوکه نات« درباصب كفلوَما هظفح ادا لّوالاباسلا نم ازاکدنو ارکد ی شلارکد لاش
 هلا ظفح هدام ون سپ رولوا نکم كلبا فخ یفزعم یکی دلیابسکناسناهلکن هکر لوا دارم هیسفن تئیه ل وش
 هناسنلو لوق دوخاب هملق كشر اضعب و زده رانتعا یراضحسارک ذو یزارجادنلق ظفح نکا ذفدارمآ

 || ذ یسرو بلقلاب رک ذ یرب ردیکمآرکد ن هلتھنج وب رونلوا قالطا هتسلوا ضاخ  POEیربرهو
  ۱یک هد ر ناسللا رک ذو ندنرابع ندربزاو اخ ةماداهکرد نابننالنعرکذو ناسّیسن نعرکد ردهنوک کیا

 مساو ردردصم ید یرکذو رونلوا لاشعتسا هدناشو فرشو تِ رسو تبص ازاحو رونلوارست هلا كم تا داو

 نناسكحراش روید هش نالوا یزاج هناسلرکدو اهنا دهس انفع کو تاک کی دغفبا فجر وب ۇز ۈلوا ى

E PRR لوا كليا دانوقکا هکر دناسلرکذ دارمار زردشلیا هحاسع فلومهدنو هرزوا 

 هرکداتيساام # لئلا هنمو هلهنلقاذا اذکواذکًاثیدح نالفلترکد لوقتو ارکذ هناسلبهرکذ لاش یدنلوالقن
 شام قلرا دمانو تیزهشرکذو مدارک کر طبس نب نکن س دیلع زاکنارکذ ام ةرمهلا عطش

 هاشیا هرکذ  سابن)!لغتشی نالف لابس ریلمعتسم انعم شیاتسو ءانئو تبصیارک هل لاش ر دلم عت
 یهلارکذ لحرونلوا قالتطاهزانو فشلایارکن لا ها نموه لاسفب ردلرعتشم هان عم ناشو فرو
 هباکنالوا لقشم ی بلمو كلم نیدتو عضوو عب شو نید لیصفتو رونلواقالطا هي یملازابنو ءاغدو نوصغیدلوا
 ةلوقو نآرقلا یا اینم رکن لا هیلع لزتا یلاعتهلوقهنمو حراشلالاق ردی وامس تاک دار ارس هکر وستلوا قالطا
 رادان رونلوا قالطا همکار دانه ورلد نیا ارك: و هم دقنلا بشکلا ىازك ذلا لهآ اولعساف لانمت

 دیدشلا لباولا یارطلارکذانذخا لویعت روننلوا قالطا هرومغب دیدشیشاغاضرطلارکذ و نوهغلدلوا

 كىمى ارك نو "نیل !بلصلا یا لوقلارک ن هل نالف لاقن رونو | قالطا همالکیتمو نلنصواب مس لوقلارکک و
 رون لوا قالطا هتبشسشقلا مظعو ناشلالیلخ و كص یا حک رنالااذهلعلا فروناوا قالطا هتحو
 مبادا مضعب فو هلاوفصو كلذ هاوفرعاو ولج افرطخ ببن لیل یا هو رک نقر ذ نآرفلا ثیدحطاهنمو

 مانوترهشو هزاوآیتداو هلبعض كلاذ ( هرکذ لا)هنع هللا یضردوعسم نیا حمصاکء ایل هوتک اف ءاتلاو ءا یلا
 هنس هعطخ دال وب یراق داب هتنب رارغآ كنالآ یس هلوقم هتلاب هرک ذو تص ئا ةرکدو کد هل لاش زدهنساتعف

 . || لات و هدح یا هردو فیسولجر لاس لاس روتلوا قالطاهثلاخ تالنکسکو زازدنآ دیآ ندکیلخ و قشمد هکروید

 لېه هد نانو هش لاذ هد وا ,راکدذالاو) هلن رمسک کر همم لادو كنهزمه مراک ڈالا دالا دلایا ةنمرکد اوه

 یعم ةرکدذاو هک ذا لاقتردهنسانعخ كلبا ناشن رطاخو كمروتکهرطاخ ییهنشنر ردنذلانعتفا هدیسکبآ هک ها
 هدتنز و لعفت یک تناو راک نتننالا) یا اد ۵ ات ناسه هدینایو هاماغداو تلف هلادلادهدلّوا هزکذ

 لاق رد ها ست قاغرزا هلبارارکتو نترد یتشرو عع کد نو هرکذ تسا الان وتشنا تفزاک دا هدرانو

 قمردیک ییهنلشرب همدآرب هدشتزو لیففت کد لاو ر هلب رسک از سه مرآکدالار هظفحنوت هنسرداذا هرکذ تسا
 دلو ك کرا راکداو نکرد ندرت یزکد هرکذو هاتا هزکدا لاب ارد هثیناتعع كمزونک هر طاخو
 یلاعت هنذاب هسردنا نبش یسهمطن كننشکراهکریذخراش ارك ندلواذا ةأر ترک ذا لاق ردهشنانعم قمزوغوط
 ٍِر اک فطر شا شا یالطضا کر وک ام ثینترکد نو وولوا یسلد ةننرولوا سکعزبو كکراذلو

 هتسانعم كلا :تعفصتو ظعوو هثب "1 دضد مک ارکد لاشندهنب اشنعم كاملا نادشنأت تاعالعنعد

 يس هلوقم بلان ومیالا رك ذه تنا مارک ف یلاحتهلوقهتمو حراسلا لاو هطظعواذا شاسنلارکو لامر ردلعتسم
 (یرک لا)هسأر یدرکذلا عضو ذا ساغلا رکن اف ردهنس ابنعم قعاب سهع طق دال ویر اک دند هرکذ هنب رخآ ك ن

 [| هار چ رغ یرک ذ هنرکذ 3 دونید داب هدیتزاف کر وشد هي هک اردجما ندربک ن نو زاکذا هلبارتضقو یر كلاذ ۱
 یرکدو یلاعتهلوقو :یوقت ثیقنالوقناکهماققا یارک د تال ینا نیما یرکدو نلاحتوقو نیوتتالب یا

 است هو مه هربعیا بابلالالوال  TT TREزا لا یرکد لاحت هوقو هب واهل نا نمو توت یتاویا

 ینعلا نوکن نازوجگو حراشلالاق ايلا توده و ةرخ الاژابلاب رك ذنلا نم ل وها غيض لع نو رک دبیا
 دارلاو مهارکذب ۃعاسلاےہت ءاجاذا مهلف فیکق یامهارک دم امن اذ اهل اف نا کت هلوقوهرخ الارکذ نوک
 یافتن مسکو یه تاد ن الامال هام دنخ علا موپ رهعفتالیا مهطادن او یهرکذ ناب
 هزاسآ ین هرّوسکمراضحب کز اد حراش کد ن یارک لع نمل ارام لاق ردعسا کر وشد هک با دان بودیارطاخزد
 سکش(رکذلازرذبلوق ءارف لوا لوقو رولوا رشم هروکه شناپس كفلوف رابدلبا یمن ن دی

 هدشنزو

 تب سس س



 م
AN 
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 قةقروق دوب هار بک ك هزم (راعذال) هفوخاذا ثلاملا بابل نمارعذ هرعذ لا قیردهنسانعم كمروشود
 بابل ننارعذلجرارعذلاس رد هتسانفمقلواس وهدم هل (رعذلا) هرعذییععهرعذآ لاقب ودهنشانعم !

 هدننزو هدوب ( هرعذلا) فوم معایارعذ هرعذ لاهن روند هیهنسد محدروق هدننزو درص (رعذنا) شهداذآمبارا

 نالوا زدیا زارمخاو ف وج ندنب#تو بیع عیطلاب هدننزورکذ تم (رعذتلاو) هدنئزو روص (روعذلاز رولوا
 هکر ونلوا قاللماهیهق ان لوشروعذورخبعل !مالکلاو بی زا نمرعدن تناک اذارع ذتوروفذأر ما لاق روند هنوت اخ
 تراغ اعم سمدق تناک اذاروعذ هقان لاسقب هل وا رکج ین دوس ندنروفن لاک یکی جیداروالا هنس هم
 یبحو و بیرغ یلاکشاوروض زدیبقل كنب ر ندازمانانلوا رعت ءاوذا ندنع ةعب ات هلبصقف كم رمه (ںاعذالاو ڌر

 ل وق یلعیدیا شخلوا ببقلتب رالیا ف وخ ند زانا قلخ هدکد روتکه نم نالوا یکم ب و دیاربساو ېس ی هاب
 یدنلوا بیقلت هلکللا فوخ ندنسیدنک سانهلکلیا طیلستو هلاوخ هر ز وا نم یرلمدآ .غاطیرلکدیدسانسن
 رد رورعذ هک ایوکردقوب یدرشم ردلعتسمهنسانعمرامراتو ناغطراط هکر دیفدارموه دانزو رب راصش (رب زامنلاز

 اوق رفت لا شیدنلوا لاسعتسا هدنساتعم رامرات هدعب بوتید هرکیع نالواهدننک رب یشانندسارهو وخ
 :ةرعذلا)ل وا یظلغ كي هکر ونلوا قالطا هک عهیبشهدوسندبا نالیسندنو رب فنالارب راعذو را عش یا ی راعذ
 راب رغو ر دیشانندنفوخ یس هط رضا اد هک انوکرونل وا قالطا هت وک هدننژو ءارج (ءارعذلا و) هلبعص كللاذ

 نول ومب ن وخل دلوا ردا هشیدنا ندنآس کرهرار دبا فصوت هل هیرعذ یب هنس نالوا طعقو دیدشتلاسغپ
 هقانلا قب ر وئلوا قالطاهبهقان شمرولدهدننزو همظ»(ةرع زملاو) ةروصذملا ةدیدشیابتر عذ ةنس ممباسا
 لا قب روند همدا نالوا ردیا زاتحاو فوخندهنسن ره ه دننزو رکذ تم عت ذثلا) هنونخمیا ةرعذ مو ةروعم
 هبا هجم نیض (روعذلا) یدنلوارکد هدنلح که تن رد هليا هل مهم لادرعد ن كلامو فوم یا رهتذلبشلجر

 ولیکه ود هيل وا لئاز و لعم هللاح هکد نیکو دقح هدقع هکر وید دمدآ رادنیکو نطبم لوث «دننزو روفطع |
 هاتف ( ةرفذلاور هلييعف كنا وكلا ذ (رفذلا ) هدقح لبالدوقح یار وغذ لج لاش رونلوا رتیعت

 ردراصو هغ هنکل ارث كنس هر قتلوقنالوا ی ودب و نانمل وق لع هنت دشو ت دخ تیابغب كار اقلطم

 لاقب رولواردصم هلنبتعتف رفذو نانا طبالا دیار ناصتخ وا ما ءاکدددشیهو ةرفذورهذهسیق لاقي
 رد هيف لاعب ردهنسانعم نتنقلوادبههاررفذو تّدتشاو هتخیار ترهظ ادا عبازاباتبلانم ارفذ یشلاذرفذ
 فنك (رفذلا) رد ردصلابقالطان وجيد ل واهاز دبرونلوا قالطا هنس هبنفطف ل رفناو نقنیا
 رفذو رفذا كسملایههنمو ر وتید هش نالوا و ګار ر تیاسغب ردرافصو هدننزو رجا :(ضذالاو) هدننزو
 رونید هو طجو راو هنفصن كلاذقندنبدیرلقلوق كناويح عنج هدننزو ی رکذ (یرفذلا) هما هلایلادیحیا
 هدیسراف هکر دقج هلو ار نانلو ار بعت یزوطقلوق نیل وغلا لع روئید هکیک یره و نالواهدنس هسکآكخلوق ل ق ىلع
 رولاک تایرف ذیعج كنطمل یرفذو راریذهرب هجثراو هتروقج افق ندد قلوفهدنیزو باج“ يا قو راد شوک,
 مه ردبقاط ال فل الا لعحو نوت دقو هنونمرچ لسا یرفذ هنملامن و هدنشزوي را ر ولک ی رافذو

 لب ر ابتعا قاحلا فلا اضعب و ردف سصنمرغ هکرولوا نیت الب هلغل وا نوا بنات فلا یکه دنر خاب
 دردهرفذیت وم رونید هم ودنالوا مظعیزوط كنغلوف هدننزو ر مع (یفذلا  رولوا نتونمافملم هدنتزو مهزد
 كناف رونید هيه و ددد شود تنا قنا بط ونیتمرف ذ وی زفذدښلا مع یا ةرف ذهن قان ورف لب لاسقب
 نوزواو رونید هناوبخو ناسا نالوا ے ظعیقلخو هی و دیدنش چل یار ذلجج لاقت رتل. هد لبیک
 دالاحو دلج وی وص هدننزو هلبج (ةّرفذلا) ر وند هب ولناق ولدلالاجو ډلچ مانیب اضعاو مادناتولوا ولیت
 هرکسعلوش هبسانلاردث و م ندرفذاهدنن و ءارج (مار غذا دونید هک دنوقو ظباخ یکی کن ماش زونیدهیمقن
 ءارفذو دیدم" نم ذکهس یا ءارف ذ ةببتک لاق هلوا شبا هعاردب هلفلوا شخلساپ یراخالس هکرونلواقالطا
 هر نالوا قوج یروکذم تاسین یرلکدید ءارفذ (ةروفتلآ )رهن دنفلع هود رولاقر دق: هشبق هکو بندا قلتواغاونر
 ردندیماسا هللا (هرف ذ) ردیدآ تابنرب هدننزو هز (ةرفذلا) ءارفذل ارش کی ا ةروفذم ضرآ لاشزوسد
 ردیدآ یداو رب هدنبرق ءارفصلا یداو هلب رسک او صف كلذ ,نارفذندشلیا ثیدخ_تیاوو هرفذ دبلخ
 نب رمش وبا ندربج ءا رها نانلوا قالطاءاوذا هلن رک ت نارو كاد (نیفتلاوذ) ردن و + ندنظفأ ارقد لوق ىلع

 || قفروفكي هکر دغج لوا شوقی راکدید نالصقرب وق ردیا كب رع یغر وقاناد بولوا هدراجاغا کر دیدآس وقر

۳ 

 ردهنسابنعمقعوط هدرطاخ بویمتونو | یششرب ةلیحتف كات نآک ذنلاو )هلن سک ك لاذ مک نا ) ردبقل كتهمالب
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 ناضقاو رابیتخا یښانندن کلکرکیب هکدونلوآ قاالبطا هبا لوشپ 2 هدو مظعم (ضتذلا) ںدیدآ ل جر رب رخا ذو
 ندید عضوم رابیرقا هیدیکم هلی لطمه /نخاذا) هری قتمیارع ذم نزف لاسقب هل واشهلوا

 هدیسکردییما كیغلتوا وشوخ عونوپیدونیدعغلنوانال وری و« « زانو ر اضلطم هدننزو جرد (یضخذالا)

 ڭغاطزودنم ؛ هدنزو فن کر یخذلا) ردبرلکدیدینابعمهکم و ی ریهکم  FTEهدنزو رداصم (رخآ

 ماتطعچسو مچ رونلوا قاطی هان وطب لفایقاو هنا رمو هنا وشب وهنیرانطب وهڼب رافوچ كناویجوناسنا
 امفرخ بن علا عضاولای هواهرخاذم ها ادلات الو عیشاذا نالفررخ اذم ت ت د لاشهنم ونو راقد لوا فلعو

 رد هذ دخ اومنښ انعم لما ار اغص روند وراد کر فهد رخ لیدی دشن كارو یف كلاذ تنلار اهفوج نمءالاو فلعلا

 مرن لام رضا ها ا هل نا لات ه وفهنعو ۾ :باشا لاقردندنب لج نازو اند دلغلوا دزو هبرآر یتسهنا دزوب اراب
 نیفالطارذ هپ هجن رف هدر خب ر دېم شنم دنا هراس اچو وهون انت قچاصە دامو چنا ادیایا

 .هداونه فرار ادیاب و هر چپ هلی وب ع اشو: ریعرفتم ندا روي نم ن ٍنزوو رد هنن هزهباد شلجاتم
 لاا اسان قاف یبناوت دو رولدا دیض+ رنو یاد ښ م ندا ىدىراڭ رد هزوتلسلبیم

 | :نورفلاّنذ لاعب ردهننسانعم لک توا زوکهزوکو هرغن و رق فا دال وال بالا نمارذ» وجوها اه بارد
 ,رورذو رذو رهنشناذا نضرالاق هدایج هللا رذ هنمو ند هن لسا چم كلبا شنو نجلا ف هجن رطاذا

 لک شوطرو بولقرا لا هدابس د وخ آب یو دوک دزو رو  ISقلیوا هبست ر وص هناذ هباد

 | نلعتنیههنسانعم كروت وک جوا تان مر یک هر ذود دخت ذاارورذوا زذ مح لار ذ لايق ردل تب هتشانعم
 تردلاعب ردلیعتسم هل انعها كما عولطیبوا كشف وک تالذکم نذلاکهنع ی فدا یا علطاد|لقبلارذ لاا

 لب وتبوکی بو واول ی هکمروترب یابی رولوا یدمتننوملطاذآ ست |نرقرذ لاو تالطا ذا شما
 لرد انت یاس خبر وسواس رو هتعلطا ادا ارد تابنلا ضرالا تیزد لاعب هنسانعم
 ندعبازاب نعي داش حقا ويفر دو همر عما باشاذا عبازلاولوالا بالا نمادذحمابرذیومضلابرذپ لچراا

 لب ر ردهنسانعم ق اص ابر :وابیخاط هرزو ابا ر یی هلو هنا درو روط خد قبهدبتب ؛زوهلزرلز,مزدرذلا ) رددایش |ا
 یب لر دنس هک ی رافغةدانج نیدنچ ناتج هج كالاد نذوب هزدعم لفلع او لارنرذ

 يباع !دنج كتيرا دنز رهاصوصحی نا ودنکردتج واهر هدرخنذ,هداژو زد هينکمهلیارذ ما

 لادوبلوق لمتنیارش یعاصلا یذهلا رز وباو ردن یا :تلذکداعغ نتراتطا ءرذ ولاورایدیا یصقو |
 قىرا وام رسو یون هنماض»ممج ک وزاد زود هنت وا ز وکی دتنزؤاروبص (رو رذلا) ردلیا هوم دلم ۱
 رواد ید و هدننزو هببنیفس مزی ر ذلا) یک هلجا روک: ر ذا ی رو لکن د دنه هکردیدآ رطععونرب رورذو |
 هما هفدشدیاب ویرسککنهددشم :رویسنکو مضتااذ (دن رذلا) اردف ؤ زعم هل سا وب ر دید دل ریظعی رلکدید | ۱

 للسن لخروناوا قالطا هناونس هپ ر ذو هلیعف كلاذ رولک یرارذو رواک تاب رذییجنرونیدهنیدلوو لسنكمدارب ۱
 یرازذوتات زذەدنعاججو ردلقاش هعجو د رفمەدتسانعم ناول ؟رکو دلو 13 ییعی زد ربا یچجیودوفم ن روصخ دلوا | |
 نییهضفا ردرا و تغل جو" هدنووردن وخ أم ندنس هکر ذنالوا هنساتعم لغ زاغص رد هیلعف نزوکز دج داش رونید ۱

 کن ذتسهدام نذ ضعبلادنعو ردهدننزو هم یکه ليغ يغ كنارو یف كناذ هشت و هلا ریسک هلنانتغل ردهلبصكلاذ |
 رونلوآقالطا هدهژ وصا ازاخو یدتسلوا رکد ید ەدنیات ر هرکه تن ردەلوعف ىن زو ردد وخ أم رد هنسانعفا لج ۱

 (هرارذلا)لردینعل ل جاز زب و را کم یا راذرذ لچرلاعب رونلوا یقالطا ,هیسکر وکی : و نازوا .ةدننزو نان (رادرزل راذرنلا)
 اانا یاهمغو طلا ةرارذەذه لاقي رویاوا ميعدیتنک او ىنچاض گرو هش نلیک و نایچیاص هدننزو , همان |]

 الاس رولوافص و هيله راد ره وج و رادېآ یک غ ناسارخو نابط هدننزو یر هیت كل اذ (ئزذلآ) ) نداد منم
 و دنلکش هم رقهدرخ رد وص یزوب یرهوخب هک ونلوا قالطا هنهوج کیو ءال از: هک نیا یر ناسا

 وک واسط بنک ب هدننزز باک (ںارذلا) مرغی ەغرن یدذتیباام بلا بیتا تب گیرم خلوا
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 و . چ 3

 ۱ اتهقلخءاساذا ارارذ ارذ و ناذم هقانلا تر .راخ لا قن ندهنسانعم ل وا وند هدیش ینزو لا را ناو
 ووتش هلا قجهدیغاطت اب وحهدنهرختهلپتف ك لاذ و یسک ی (ةذم ار قلا ۱ :هتسیا ازم یھ و

 ند هنسنرب (روعذلاز هّتسانعم :فوخ زود هنوقزوقز دجسا هلن وکس كنيفو یه كلاد /زعذلا) ردقجال واب

 ak غضروف هلیخف كلاذ(صذلا) ) دوطذموهف وهف ل وهحا هابیعلج :ژارعذ لاش ؛دونیدهمخآ شفروق
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 كمروشود
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 لاتعتلا كلا هان وعب لادا جن یعضوس منو عرف ترامرب دژ زدم وم وابا هنوزم (شج روا
 ردهنساتعم كم لا فاکتتسا بوق ز وقندههنسنرن هل يف لر رمه و كلا( رآذلا) فیجلا لاذلا ل بت صف
 رد لاق ردهنسانعكلبا مادقا بونلتًآرج هبهنسن ریو تناو هنع ع فاذا عبار بابلانم ارآذ هنع وذ لاقي
 بوروکش وخانوه رکی هند وراذو رذوهف بضغاذآلجازا رذلاقب رددتسانمم ىل زاتظو وحنا اقا هتل

 تداع تونادادهشنار و هنعف ناو ههز ین: ملارد لانش راس اتم قلوافرضنم ندنآ هلک کا

 ردهنسانعم كلا نایصعو زوشن هنحو زنوتاضتو هداتعاو هب یرضاذا رمال رد لات رد هستم لبا تام ڈار

 نیغراظ ردلعاق مفا ندنسا نعم بضغ( راذلاو هدننزو تک لاد تب -بزتشز انا هلسب لعد ارل تر لاف

 نادبضفیا زوج لاسق زوتیدهبیزافنالوا هرژوانایصتعو ژ وشن هنخ وزو روا دی نکن الغ

 ناف ترآذا لوقت وون ا عه( قل راطیچ دآرب هلی ریسک کت هرم ( رآدالار اهلعلّشا قااذو هارو
 حس ااهیلط هارذالاتش رد هنسشانعف كلا شیرحوارغا تو ردنلتآرخ هرژوا هنتسلو جدا رو تضل انا

 و باک زاد لار میله طشاو هل اذآهبلاء ءار ذآ اقم راد دتا فم كل ۰۱ الاتو ةر فاتح نرمو زما قو

 ی رلکدسکن دد وه یروأب ینوبو هبهار ما واک رار اویص هنس دلم ك قانە وتشد ai نسف قشراف هلقاریط

 ف 5اا کت هتم نوا یاد ناه ووا هقان هلن وکس ك هزمهو نف كلاذ (ناذلا) را ردیا تو

 هیت زو هلعافم (هژءادلا) ر اتنلاباهءاظا قلطاذا ثاملابابلا نفاردةقالا رآذ لات ؛وددنس اعم قماولص

 ندنا راذلا) تارشناذاپلعب لغة ارا تر ءاد لا زد ەن ساتم كلتا ناینضعو روشن هنوز نوت اخنیلووب
 نینحبودباترفن ندنآهدنبح یکی دلبا عضو یتسدروایو یاب لغ رشا یا رام ةأر لاتقا ردهل اف عسا

 تناک ادا راذم قائ لات رو نده هقاننالوازسهلزوا ندننو رب ویلقوقهلبج وا کدنو رنامه لوق نیلا

Vira Etنخراط کد ۇن دل رد هدتنژو هخرف ردلا) اخ قدضدالو اهفنا  |[ 

 ۱ نوش ناضغلا شفتك شقت ا هفكعومدیاةرذكنووش لاشهتمو یدنلوارک هک ۵ هک ندهنسانعم ناصع

 (رذلا) رد هنتشاتمكانزمزوا راد ۇت نفت وذ هلآ قو رە كىشابزوككر ۇۇ ەت اب كنكبک امك ر دیعچب لنا

 ب ویلهطقنیوزاو تک اذا لوالاو نالا نانلا نم اریذ باکلارتذ لانتیردهنسانععقمزاب و ای هدنن زورمص
 ردهنسانعم كلبا تارق هلتعرتس لوق لیعتأر قهحفخو هطفناذاتاکت لا رذ لام رد هنس احم كليا ماسخعا

 هکروشد هوزاتنلع زاب هرزوایغارمناف رخ هلننانل ی سهل دقاومج رذوّدعب رتسواهیفخ ها قاذانآ علارذ اقر ۱

 هلعاذا "یشارد لا لاش ردهنساتعمكلباهلازداو مفیکک کد ولوازدصم تاذکرذو لرازاب وزاباک یک اک

 هدننزو لیعفت ری تک لای هخ دفیوعلا قیارذلاقرذلاش رود هر هعبک یذو هبهمق و

 هناعماوتق دنسخ هیهلتسلرت هدتنزو ه رافس(هرابذلا) هنشک-اذا ارتدت هرب 7 د لاقى ردهتساسعمقم زاب وزا خەي

 :ییمومشموانععم ك رخو هالکز و رظنلا نسحاو رظناذا نالا باسلام هرابذ* ی شل ارد لاق رد هنس انعم كيا رھن
 ]| هنمو زد ەنسنانعع ىم وتو الو سال کدو ر بآوهمهقا ذاربط | ریذلاق رد هنسانعمللنا ثلارداو یه
 باسلانم اریذهیلع ربذ لاس ردهتسانعم قراطهنبحصف (رزلا) هدشنیو هر یا عشا رباه ن حن ااش لاپ

 یحنمیارت ذمتوت لات روشد هب ونالواراکنو شع رب و هتحالاهدننزو یظعه(رب ر دما بتضغاذا تلابشلا

 اار یا رود هب ونک و تاک نالوا تزف هوزوا تس السو تل وپ ھلن زو فدک نا

 1 نفتمیاریادلحرلاش ن وسلوا ماع رکو نصاغ كرکر وند همدا یحاصناعماو ناقناهدشنادوب ۹4 نالا

 هکردهنسانعم كمن دبا قعیذاخت الوق ىلع كلنا رابتخا يەن رب هلن وکس تن هيجمیاخو ی هكلاذ (خنلا) ملل

 ۱۱| هراتخاادا ثلاقلا بالا نمارخذ ۍشلارخذ لام ردقمالعص بوئدنا ولد رولوا یضتفع هدتحاحتقاو دا رم

 مسالاو عفن باب نمارخ ذ هترخذ حانصل ای لاقو هتحاحتقول۰ ًنخاذاهرخذساسالا ین لاقهتجااعتفول ئا ەز اوا

 1 هبهنسنن نال وائفحو دانا نوعا تحاحتقو رولوا مس ارخذ و هلا حامل اتقول ةتددعا ادا منلپرچزلا

 ]|| ردلافتفا ندا هل رنک نهددشملادو كن همه( را ) یک اقا لفق رولکراخذا یعجب نک رخ نزوند
 ۱ یسهلک یک دامك غنی دنلوا ماغداو بلقهلاد لاذوءاتیدیارخت ذا لصاهرخذ ییععهرخ دا لاق هنساسنعم قعوطهربخذ

 | راخذ ىج رونید هششنانلواظفحو ذات !نومااضتفا تقو ین دوو هدشنزوهنیفس ( ةرخذلا )ردهم يؤ ید

 .رونلوا تین هباروا یسالعا كرمت وکر دیدآ ع ص ومار هربخذ و ةربخذ و هللا دنع ارخذ هلام لج لاش هنم و رولک

 ]| نتسیارخاذسرف و )خر لابش روندهناویح و ناسا لواط وز وم كب « شو خاف نخاذبسلا |
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 هداروب سپ یدلاقلیطعمو لم"یجرومد یرلکدید دعسیشان ندنفیدلاق یراتعص«تالیجرومد هلغعشارغوا
 هزکصندکد لب مت اراز دا تدمر لر هیدر د دعس معما یجرومدزب ضعبلادنعو یدنلو |لامعتسا قر هلوا یضام لعف مسا
 یروب رسم مالکه نمیپ دنک دقدلو ارهابظ یبنکهدیابلوا هلغلوانیبتم ساسنلا نیب 'شیدلوا دعس ك نمسا هلبب رقترب
 هلبسیلعف تعج رمو بولوا هنت نر دهد سپ دلتا عج هلیا لطاب یلطاب دعسیج رومدیا یتعد رایدلیا برض
 اع داتفاذ دح هدنتهنصام دقمو زولوا تفصیس هلک نیقلاوقوذح ادنفرحو هفرعمیا دام دعسو توصنم

 دنعضوم ی عف نیعواو نالوا یلعفمال تولوا رحالعف نكن هلک اهدیظفل هدرک اب وک رایدلباتیاور هژسناونع

 ارو رد دزد ی هلک ردو یدنلوا فذح واو نوجمانینک اس عاسعجا هرکصن دقدلوا هود بونلوا لئشن

 نذنس دف اط گروب زم دا دح هکر ایدیدراضعب و رولوا كعد لیق هغلابمو طارفا لر دیا عب است نس دعس یا
 :ییمرافناننل هادنفو یکیداذاسک هدنرب كنهیجات یدنارابارا کو تشک هلرهیلبا ارج ییتعنص هدنرابخاون نم بولوا
 ادرف هلکعد مردبا عادو ةر هب رف وشا هلغلوا هتس انعم عادو دوردن و هب رک هدسزاف هدقدیآ ریددوردنهد هرزوا

 بارع زز هيا لابعتسا نیسب دنکب وپد هقک ددم هرب قلخ هک ات یدیار دیار اسبخا ینکک هیلبا مزع هرخآلنح
 یورو هاز هززوا روک ذم هو رایدلبا ل تشم بارض هدنعقوم هدوهب و بذک اقلطم بودنابب رعت یالکو

 متکی بننرومد دوبهعم نحب یدیار بد حتبصم هنافنیقلایرمسب تععساذا هنر یر هلغلوا ییولعم كسکره
 یهو یمادا نکا یدلباناسبو طسب هنوکو هچرکفل قم رد هدنوب هدنرایلوا هلیا قیدصت نکیدیدمردیک |
 بررع 4ل زا ردطوسیم هج هدایز هدینادیم لاشا ردشمالوا ساوح سامیسهقناذ هجشوخر هلغلواش وشم
 یا ندو هطلا خروع نیس هقئاطمجت یدیاراردیادافتعا هرزوا قوا هعیدخو رکم لها ی میس هفئاتط

 حس

 یدیالردیا خرم هیت رعنا کهن بم بو دیا ےلکن یرطوطینوبهکی دیار دود هدر كم دنئاوهد هرزوا یسراف
 تاوج هلبآ نیزد هد هزلندنا لاوئسیدرونک وعنا یال ورا ت جنوب هراقو قآر فاورجانر ندم هداعلا یلع نوک
 یکه دنرلکد لبا فاشکتسا نیس هبیع هدسعب یدید هد هدرب كجیدود یدیاكمدوجتا هئوک یکی |یدارم هکی دربو
 ةفاسطا ید نفل نیل تعس هلغلو ارهنشم هل نکن رعلانیبدا دح مان دعسو لزه لر هیدن رد هد هلخلوا رهاظ

 قسهلکر دهد هدنب رایرلقوومه لا د ج وازم هنظفل ردو راد لبا ل شن برض دعب نم "هلغلوا ج ودزمو بودا
 رلبهلب |لامعتساب هد هدوهس و لنضطاب و بذکیتراهلک ندهد هللادبا هنونیار اضعب و رادهذ. هلفرصت ندنآو

 نیردهد هدنعقوم بیذکت ج رع هبا لرهیدآرهرزوا یییدلوایعومسندبیع "هنسلا هدناتسب یع لرفمجزتمو
 كنازو یرسسک كل دزدشلوا عوحسیرلکدیدوا رد هلفب رحت نیح الف ناوننييح را رذیادارا هلیناونع !ردهدو
 ںولوا ردصمو رونی هب ةریسپک هقان:هدننز و هرکسد هلا هیچ نیش (ةرشه دلا) یهتنا هلاواووفلاو یدیدشت
 ییصخ یجسروکو قفرریغب هلعاذا رمالارشهد لاقب هنسانعم كمروک با هلجت بوی هلتلوهسو یفریشیارب
 تكموبد كاج هدعاسج كلذک عایصلا تخالا ع رسا أذا لخر ارشهدلام زد هنس انعم قعقوطكاحو تننح
 ردهنسا تەق قمار بکر دیفدارمو هدننزو جرح دت (رکهدتلا) عرتسااذا عابطاینارمشهدلاقب رد هنس ابنعم
 ین انا هیلعرکم دت لاق ند نسا نعمت بونا هل تعرب هرزوا هنسنربو چرحدتاذار پا رکھ دن لانش

 ار ترکه دن لات رد هنس اعم كليا بارطضا هوا یرب نکرزوب هلسغلوا وت كب یہی رغص كنوتاخو

 زا دل ردوایذا ین رد هقشپ نداسبلکوبهکرونید هنیدرمس اسم لر ان ارصن یعب یزاصنلا ناخ هلن وکش كتابو
 دنناکستنم اذان رونی د نالو اس نع بح اظ لتس هرزوا سایقربغ میناب دلاو) رد اعف نتزومکدننزو دا دش
 قشهدو ردعضوفوب ه دنر شاهر هدننرو لعرتجخ(یررید)ردیدآ عض وم کیا نارفغاراریدرونید ھسابا نالوا |

 لواایلاحو ن دنوفدمهدازوازپ زعلا دبع نادرگیکر دیدآ برق ره دقشمد هدشنزو نابهس| ناععسربد).رد هنرقرهدنساضق

 هجرک ی دقرم كل زعلا دبع نیر ردیدآ عضومزپ هد هرعمو .ردیذآ عضومرپهدننات هیکاطناو دلو هج هب رق
 ردعضوم حوا (لوفانعلارید ) ردیدا عضومرت هدننینساتضق بلخو ردا۶ا لوق نالوا مک نکا رریدردهدنو

 سو سسس سم :

 ]| یژزدهد الصفنمراتطعت و رابدلن دارپ اهلبا دیش ن دنغیدل وا نیعتم هعفد نا نذکه لک لی اروهظ هره ینهدعب بو دیا

 ىە كلاد (ریدلا) رونی ذهوتاخنالوا دنوقو قصحصو زانقطیس هدوک هدننزوهجرح ده((ةربهدلا) تب رطضااذا

۱ 

 | :دغوژدو بذک اتنعملصاح ردشملو ادارا نوجا دیک ًاتیکی راظفل كيناسنحو كيبلرذآنشم مسا ندنس هغبص

 || نعل هدرپ كجد هرمشع هديب عیدبازا رم هدنا ادا هرزوا تج اصف یه ع نکل بودا ترا جت هلباوجفا نعد
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 فس وب وبا نعیفینحوبافسویابا نا  لاقیاکر درهدٹداوح بلاجهدنرادنعارز ردهدنلبو أ ثداو حلل بل اج اوه

 كلوا ینا رھدل وقیلعو رول وایدارفا را رصق سپ ردکعد ردلکد رصاقتم ر دغلاب هاوصق ةجردهدتهاقف

 ندنبصعتم یفاش هج را هسیلع فل ومو ردشلنا درس یروب زم شع هدنبابیجچ وا شب نناحوتف هرس سادق
 یهتنارددودعم ندهن ره دتاض ویف لیشت هدنهاتف لاک سو واو یمظعا ماما هرزوا روک ذم هج و نکیآ
 قلحفرحو روتیدهت دم هنتسكيب والب وطانامزیا ارهد هت ارام ل وقت رو تيد هدو دی دماو لب وطنامز رهدو

 لاش ر ونلواق الا + هنداج و هل زان ازاےت رهد وز ولکر وهدو رهدا چن ردزاج هدەل يكف نا ههلغل وا

 ةهتسالنعم مایا و تیاغوینداراو یھ یا اذکب یرهدام لوقت ردلمتسمهنسانعم تبهوهلزاتیا رهدهملقا

 هدما وعداقتحا هکر دلیتسم ها نعم دلغ و هتناغیا اذک ی لاراصهرهدلاش هلیئسانمتیلکوتن وزج ردلمعتسم
 لاش دولواق اه دنایخ تدم کر دلمعتس هنسانعع تداغو بادو ةبلغلابیارهدلاب هيلع لواطت لاش ردنامزلعف
 لاقهنسانعم كلبا تباصا دهم رکو هدر هیشکرت ر وتلو ا لاها قر هلو لر دصم ذخ ًالایهدوفتداعیااذک هرهد
 رهدلالواهدنزو دیدابع (رب راهدلا )نوروهدمو هم روهدمیهو هورکم ےہ لزناذا ٹلاثلابابلا نمارهدرمآ مهرهذ

 نوهدوردلعتسعهنسانعم عدقماکنهو فلاش نامزو یکدیدابع :ردقوبیدرفم كيوو ردهنسانعم یصالا نمای

 لیلا لیل کر دشلبا ت هنسانعم دیدشیرهوج هکر ید حر اشهفلتخ یا رراهد روهد لاق ردلمعتسمهنسانعم هفلتخم
 ریراهدهرزوا یناس یزهزا هدنلوق ر راه دزاوطارهدلا اذ ناف 3 كنهاک طس ەد هان ورولواندنل ىق لیلطلظو
 قیراصترراهدهرزوا لوق یرشعزوردکی د نیلاحو دند عنو سوب یدا رم هلغلو | جا عج ءاروهدهرزوا سایفربغ

 لاقو ردشم لا تقفاوه هب شخز فلوم س ردقاو:یدحاو ندنطفلرد ذوخ أم ندنظفلرهد زدنرابعندرهد

 رهدرهد اع یک لاقت رولوا فصو غل اہم هادلاهدننزو رضا یھدلا)لاوط یار راه دروهذ تضم ساسالاف
 ءاقن کر هد هلتسن یان (یرهدلا) نیضتاعلا ض وغ ل وقناک ادیایان رهادلارهد هبت لوقت و دیدشیارهادو

 لرد ءاقبلا یاره دزدهدنلزم ایکن انساوناؤیحزولوارکتم یقرخ هکر وند ٥ دحل ندیاداقنعاو عزنسانف مدعو
 قزف روئید هیسک هدروذطناسوریب هرز وا شایقرغ هایم كالا دو روند هروب مدع هذ كلا د ۍرهد هکر د حزاش
 :یرهدو یرهد لحر لام هنمو ردکعد بوتس هز هلق مان رهد هرزوا یت هحو كلذك ر دربغتم تنسننوحا

 ددو تیقوت هدننزو لاق /راهدلاو) هدننزو هلعافم ( ةرهادلا) ىهتت ا رهدلا هلسقنمو "ننمو رامى ا

 ةرهادم هرح ًاتسا لاسو اراهدو ةرهاذم هلطاخ لاق رد هنتساسنعم كلب | هلماتعم هوزوا هدندم تدم كلر هيلا

 لاش رد ذوخ أم ندرهد قرط رد هنسا نعم ق مآ هر ن ز دو روقجر بوردکرب یەنسنرب هدننزو هروهج (هروهدلا]

 لس اذا ربطلاو لجزاروهد لاقب ردهنسانعم كلتدح هلبهجو قمرقج و ةاوهم ىف هفذقو هعجاذاءشلاروهذ
 لاق یکرهد ُهیلاوتم هعظعنداوخ ردهنشانعم كلنا ملكن ەلتغالب وتحاصف الصتم قرهلواناشلا ميفریمالکو
 طم اطاروهد لاس رد هنساتعم لمروش ود توقاق هوا هنندر و ضعب ربا ف هضعد ےفاذا مالکلار د

 ربدااذا لیللا روهدن لاقب رد هنس انعم قعشواص یتقو تک | كن هک هدننزو جرحدن (روهدتنآ) طقسف هعفدازا
 هدنن زو ھن (سهد) تلصیا یروهد لجر لاقت رونبد همدا ناقنایطو نیتم هدننزو یروهج (یروهدلا
 هرزوا سابق رغ هلیعص لاد روند یرسهد هدننسن ردیمسا كني ردپ هابقرب و ردیدآ یداورپ هدننابتومرسضخ
 هدننزو ربها /ریهدو)(رهاد) یدنلوارک ذ هک هتنر دندتبسن رریغتیخدوب هکرونلوا قالطا هب هدرون اورم یرهدو

 ر دکعد هنسن شمک تقو اردو رود ندنرز وا هکر ذکعد رهد تاذ هرّزوا تسن (هرهادلا) ردندلاجر مالعا
 لاش ررداقالطالوطلا ةرهاد هنوئاحنالوانوزواهرزوا طارفاماق هلتسانمو رد هاب زابتعا فوصوم شتات

 یهانش ءرهش مانلیر نالوادنم تکلم هبصق هدننزو رج اه /رهاد) | دج لی وط یا.لوطلا ةرهادلاسهن
 بوسنم هرسهاد هدننز و یزصان (یرهادلا) ردنلنا لتق قلا ما قلا ند یس هدا زر ع جا هکر دیعما
 یعض كرللاد_/نیردهد) ردنذح :یرهادنا مالسلادبعو رد هیاو را فیعش/یرهادلمکح ن هللادبع ندکعد
 هکی کت اهیهو ناعربس رد هنسا عم لطب هکر دیضاملعفمسا نحب ردم[ كنلعف لطب هلبعقف تن هددشم یارو
 زد همی و خدر ذهد هکه تن ردبراعسا خد كغوردو بذکو كهدوهب و لطاب و ردیراعسا كنب ال عف دعب و عرس
 لشلا هنمو رونلوا لامتسا یخد هدنن اونع ن ردهد قرهلوا بن ب ولوا ی مسا كبنکو لطاب ر دهد لصاقعی
 هلبس هيل الغو طخ نا یتعب طلا مهلع اش لمعتسب الناب دا دخادعس لطب یا نیفلادعس نزدهد

 أ رك حش كرد ج تم ردهدنکبس ثدحمال ضیفلا دما ف رمصملا وه هللا نا ر دلعاف عع ردصم هکر دریغ



 ف
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 هراوقو هرا و د هش ناپلوا یارو ددو خاب کر ج نکل ب ولو یرکد ۍعیام هع! راو قو هرا ود وهف رادو الر حنا ذاف
 کرد ج راش یکن مارکاد وخ رج لمص رونید هراو قومرا ود هټیږکد نالوا یناړود ذ وجاب کر جو ېک اب هلصف روئید |

 تسوا هراؤ دورو نپد هي هنن ی ارکد دلو ردنلبا توکسندنوب هدنس هدام هراوففل وم نکلر دیر کا وب
 نیر لصالا فروبل یا قالطا هراسطع هلت ین یاب( ی رالا)دوسنید موی هم رک د نالؤاةدنټلآ كنو رب هدقادود

 هیارو | کیم ها نیند زط دنه: زاجت هکرد راو ررازاب رپ هدنآ دب وینم هلکنسا ی رلکدیدنزاذ هد بم نخ ۱

 نونلوا یقالطا همدآی ج اض تمعن یزادویدلو | بلاغ هد راش وفر طع اقلطمارهدیکرازدناتخورفو بلخ ||

 رۆن وات یھکلی هک دونبنیدفج الم الواد تمنا نکسلن» ۱, ی ن وکی دل ماضناهقلب ولوامیقسدنراذ
 لاوش و روند یچدهتزا دذخل بم روند همدا نالوا مزالمو عمه دنس ناخ الما دو زدیاهرادا باو وا دهن وا یب کک

 ناّود)یدنلوا قالطا ن وکیدلبا تمزالنههبوا هل وازفک هیاغیم بولوا مزالمهنهاکتاق ماد هکر ونیدهبمود
 روه بکر ندنرع ناسرف (هزادنا)ردیدآنادیزر هد همای هد بنزوتاک, راودب ندیدآ عضومر هد تنزو نامر
 هدتزو ناروح (نار ودوذ) یدنلوارکد هک هنن ردیدآ هلک اره دنب رو ودعض ومرب هدماش هلپرسک ار (نیراد

 ارادناربا هاش هکر دیدآهدلب و هدننب نرد رام هلیا نیبصن هلا هروصقم فلا[ ازاد )ردعض ومره دو هج هلرادیذق ||

 هد رهو ردیدآ ی جاور هینربد معاع وتو ر ددا هجلقربهدنتلاناتسربطو رد اممم هلیغما زدیس هدرک اشیا ادن |
 ېرو هيق مش یرب ردندآ هل سم ییا هد دادغپ (هراع راد) ردیدآهیرقیکیا هک صم (قبلاراد) ردوا هیجان رب ||

 هدېلځ و زدن داروا یطق زا دلا وعن لع نیه اونا ماما رد هر هددا دب هلیعح لفاق (نیلهقلازاد) | یه رغ

 هابط بلاد (یترد )رد دارو ا ماشف نب لع نر ع یج اص هطونبم هرفکف اص هدهغونتم نوف ردیدآهلععر |
 روب دلاو) هلبعع كلاد (ير ودلاو) هدننزو ناک ( اب دلاو)(ی رادلا)ردیپابنونیرکد عض وم ردیدآ عض ومر
 نوت دور ا دوی راد یا دلابام لات ردضوصح هبیفن ماقمو دل یعبیمهنساسنعمد فو دجب او سک هدننزوروتت

 تولبکب دهدننزرطغوق هکر هبیرد شا سکی رک لوش هلبعض كم (ةرادبل) ردلاسعیف فز لر دوذحآ یا
 كد کروند نقز وب وب مدینزو ی رطوض ی ردو لا )رونی ازوهبهطوف هجالاو رارکوصندیی و هلکنآ
 نن وسخه نایک ر دندآ مضومرو ردهدلبرهدماش تبر هدننزو هنبهج (هریودلا )رولوا قل هوب صووب هدن زرط
 ند ن دمال ازد دا هیرقر«دنسابضقروپ اسب هدشنزو هفیهک مرن ود )یدل وا نک تس یربودلایرفلا متیهلا

 و هیرقیکیاهدنیب ی رکب هلی بن هبصق یار نمر هلی تال اد نو دلار زدن داروا دیش رخ نفس وی نا دبع
 ازدیدآ ةیحانرهدنساضف لب دور ډندار وا هو ر ن, ناځّرْفلا ندم ندم العار ارد قس رود نیر وا بلغ رود هني و
 هل رب ةدر وب اسینو وین دارو آ صبح ن .دلخم ندم ندرت در دندآ هم هو هاب رقاهنع هللا یطرهفننهتا دنشمو

 ةرودلا)ردیدآ عض ومرپ هدهدابو ردیدآ هدلب زهدنساضقزاوهاو ردندار وا ۍرودلا هللا دبعوباندنیت دععردیدآ
 ندعص ومر هلی كلاد (نارود)ندنداروا یعابج رو دل اونه درهم زد هیر فر هد لیلخ با شدق هلم تالاد

 رارید یاراد هدنتبسن ردیدآ هارفرپ هدماش (ابراذ) ندیرقزب هدنس امض ة ص هل قف ك: هد دشمواوو كلاد (نارّود)
 ةرودلا) ردف یصنعرغ رو _شدهبمعمب هجزود عقاو هدنغلازا لابنج هدشنزو هلمکت ( ر ودر هرزوا سایقریغ
 هرزوا یبصا هروبرمهلکهل وا راغاصینرادوس لر هدبا .زود رب رر یرلنآ ناب وخ هکر ونید ەر ەقان ل وش هدننشزوهمرکم
 هذعهداننحءاعا هکرولواهاکهلنوکس تكناهوو نفك لاد نهدلا)زدشما لوا بلق هفلا یتواو قعد ودجر

 نضعبلادنعو زونلواقالطا هیابن دت دم هیلکلا للذكر او نلوا قالطا هلو طانامز ضعب پ یعاادنع رهد هرزوا

 ةکیدلاق ردن رابع ن دنرانامز یره د كته اوخوق زه ل وق لع و رونلوا قالطا ردق هنمااندشینرفآی اذتا
 زدندانسسخ ما بسا ضصملادنع رهدمقاو ةديدجرهدلاوه هما ناف ەياور ىو هللاو رهدلا ناف رهدلا اوبستال
 یوکشند رهدهلکلبا فاضبو وزرع«رهدیداوجو لزاون رله بک ضع رذلب وطنامژدارمهرزوا یوق یز شخ زو
 كليا بس هسنلعاف و قلاخك یا بسهرهدیراترضح سو هبلع هل ناص مرک | لۇ سولر لقانا نب نفنو مذو
 ثداوح نهد زد هدننکبب هللاوهثداوابلاج ناف ةرون هتناءز یکسل وا هکیدلاق و زد راش مابا ینهتییمهنفیدلوا

 سپزد فشووبا نیمه غلاب هتباهن هج رد هدتقا قف نعب ف سوپ وباذغینخایا نالاقب اکردشعلواعطو هنعضوم
 دفینحوپ لاقهدنلحمفسوب وبا لاق ال بونلوا عضو هنعضوم فس وب وبا ندننیدلوا رهت شم هلهقف لاک هفیتح وبا
 هللا ناف هزوک هبفنننتساورو یدملو عضو هنلخنداوح هل غلو ا نهنشم لب تدا وخ بلج هدنرادنعیخد هد روند
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 فرفر هراد ههدر راد مدرلاةراد نلعر)اهراد زبار راد نسرع ناذ هزاد ب وذلاهراذ" نلذلاةراد

 نعس هراد یهراهراد یهرءهراد" مرمولاةراد عزاهزاد رد هل را هعنص هل هم دوخاب هر لدخف هلرا هل ءاز |

 هراص هراد ردلکد نعم یون و رد هدننزوافف هیج اضستراد ثّتش هراذ . سلاهراد * هل رکو یف كنس

 ماوع هراد ضراوع هراد ءالعل |ةزاد+ نیعهنعهراد ‹ .نرسدعهراد لدزتصهژاد " <لضلصهزاد جیافص)اراد |

 هدننزولو رح عورفهراد عورُلاةراد كدفهراد رجلا ةراد لسنفلاهزاد رغلا هژاد جی وعتراد جوملا ةزاد

 هعنقلاةراد نیتلملاةهراد طفطملاةراد  جترقهراد_هدزلنزو نام تاک خادشلاةراد  ردیریغ كعو رفلاهواد

 ايالا هلی كفاكروكلاةراد- :زوکلا یاد" :تالسکل | هزاو -یاک هراد نتتماک هراوا وفهراذ ضولاةراد

 فو زعم ةراد ۰ تازو رم اةراد مو رملاةزادا زار لاهواد « نیصححهزاد "نماشا هژاد:«علاتم ةراد لسأنتراد
 عوضوم هراد عیضاوم ةراد نونم هراد کلا اع لورم هزاد؛ نمک SERS نماکلاهراد طعم ةراد

 نوفلبهرا.؛ دنضعم دلاهزاد یشضههراد یش "مهراد طور طلساو وا یدخناوهراد تانا :ةراد ساشنلاهژااد

 لاق رونلوا قالطاهدیهادو تفآقد هی ید هزادو ندفو رشم هد ٥ همی تره اب رد هلو

 لاقى رولکراود ىج روند هیهنسن ندنامطاحا هروح/نح یی یف دو (ةرلذلا) هنهادلایا راد هل

 ندشعل وا قاطا نوعا لفن هتتم ندوات یهدنردتآوهاعافرمما ل منال ا ف کرد حزانش راو دلا هب تراث

 | كنحاصو كنچچرب یە دنشام كناسناوت تاللا ىا ةرادفا ظسو نادات هسا لاته ار وع)واقالطا همعلفب هاو
 تكنحاص لوف اغ رونلوارهبعت مجرب هلبط هراب وبح هنوکل وارو لوا قال كيا هام یر نالواهر زوا کلو ارز
 زاد یکه طیح یل رد لمعتسههنسانع» تم نه هرادو دواوا هدنزرط هلبط تحلوکهکو وتلوا قالطا هل یکیبش
 نالوا دنس هنر وا كانغادود تنسوا حب هدننلآ نور طلا سنا دیک لا م یو ها

 ۷ هلعفت (ةرودتلا) رود هغل دوق نالو"لکشل ]ار دتسم یدو هدتشنزو و هک (هرتدلا)لولوا یاللمامولپ یژکد

 ید اتم قعالوطو كنود هژنا نخ تانيا هاو روح( ودلا) زد هما نق ھةر د ندو هةلننزو

 ردهنسانعم لّولیم کدو ردهنسانعمق4الوط ن ولو دیدوب (واتهالا)انازو دو[ نو دارو دیش ارادلاقیبک خر

 یف هتسئرب داء مک کہ هرب  ةرادالا: دهم فو رمل ارادتسا لانش روند هربههشع وا هناسن رک نوک 1

 هما اتردا لوعتردصنسانعم وهزدنالوطو ةرادا"هنردا لوقت رد هت اعم تمژدنود بو وب اوج "کرج

 هل واح زل زدرمالا رغ اقالفراذا سلوا تعا ها لفو تار ندضوصختر هکر کر دد لول یاسا چ ام
 هرادا هسلوا تمار هنلعف كصوضخر تللذکر روتلوارمتعت یدزب وج ندشیا لوایالق اوت اسلاك نسبانعم کا بانا
 راودو ِتردتسا عع تردا :لوعت+ ومت :رولوا مژالهنسانعم قعالوطوتافود هزاداو هنس ان ەلەم نا هوار لرد هتل
 یی دنسنارب یدو هدنبزو لیفت. (ربودتلا) هب رد لاساکر اودلاهنخااذاهبریدا لاس “راده نأتعم قلواالتیمهنضرم

 ردهنسانعم قلق ی مرک ییهنسنرب 9 تردا قععەب ترو دۈەترۆد لوقت زدهنسانعم«امراوخ ترودنود نک هبالود

 هلعا فم (ةزوادلا) ارّودم هناا هرّود لاقى رونلوار بیعت لقلیم کد ەکتو سلوا لاین ا دعب رکو الا كرك
 اراودو هر وادبهرواد لاقت زد هنسانعم كعود یکی ولوم هجزپارتهلباهسکرب هل ممکالاد(راودلاو) هاتسبنزو

 یالوخ كنەنىسنونو ڂاعاذا مالا لعرواد لاه ردلعتسم هنیانعم لود هنتیشه كص ەر و هعم راداّدا |

 (یراوبلاو) هنو ناک« ا و هصوالاذاهروادلاش زکات مهلت ی یطشرا فا طا یکلوتو یفرط
 ند هنسن نالوا یش هبرود ت حب یک نم د حرج زو تيد هج نالوا رنود ی مادو یع ود هتم هنتبفت هل ایم

 هلیکفو ئ2 كلاد (یاودلا) ا یعفراد یا یرا ودو زتو سانالات لات نردنراتتبع

 و یاس صم هداتعمول و ا یضر» بالود هکر وشنید هنتنلع كنغرکجت سان هدننننزو باسم فارغ
 هناعر (ةراّودلا) ديراب وهون کذاک هب ردا لاقت و رودموهو راو دلا هذتخااذا !زاود هيلع ردو ه ږد لاقي

 نطبلا ةراودو رازید سر اغزاّود هنکولب رب قر هلوا یمرکد كشان ندتهج یب نونو هپ هنسلن ییرکد ەد ڭېنزو
 ردتعل هد هيف كلاد هدرانغمو روئلوا ق الطا هخت نخ نیرکد مرویق ندرلفسرخب یءدننزات كنمسق نوبق ۱

 هلغلوا قشموب كب ی رزوا بونالوط یس هروج كنار وناج یشحو هکر ومشید مقلموق ییرکد لوشت هزاو دز
 رونلوا قالطا هره طعمه کر دواج د هدننزو ناخ زهد برو لاک« (داودلا ) رزم هذیاراذکو تشک هدنآ

 | هلا نانلوا رعبعت اکرم« دننزو هنابح (ةرا ودلا) رددزنابز هد هفت هدنوردندآ كم صر و نوعغیذلوا فانطم

 رامبد هراوقو هراودردب لو لر ےب ماما لکل لاو زدبت زعم راکرکرونید یدراخیزف رول نهاد هکر وشد



A: 

 ا نوف هلباب راد هد هبش زاف بک یک هی و دیرادقم از توا و رونا هرک جواقرفزوب زومط كم

 بکر ظغا راند هلغلو اه رلاینعمتنطاسوتاودو بولس او توجو تعاطا نیدو بولوارمبفم هلبانوتلاهرزوا
 تلویو تعشح دوخنا ن ند هلتیغل وا هنسانفم یچدبا ادیپ و لیصحو یجب روتکه دیسراف ی طظقلرآ ردبلغا قلوا

 ادبشم لاما کر دوپ روپ ښت رک هنا كج اییصیو نولواتیدردی نا دمو هلیسو "ران آ نع ی ګد یادی تنطلسو

 زو بلص ددو رونبدرناند هلبا در هنلصاهدنفچ ندنمجحو یدلوا بلقتم هاب لوا نون نوعا فی بولوا ران د

 تک رکا نککی کس نباپدو ساید یدیارولوا نبانءاپ دتعچجیدیلوا مر لو ارک ار ر زرددودرم یرللوق ردلابعیف

 لیک ی رعت هللادپا هنوتییاب هنج وب ردموښزم هرزوا قلوا فدای تسد ودب رعو بولوایسراف رانید هدهیسراف
 یدنلوا: لادبا هیبت یدیا راند نلضازدیب رع هبن رب دوخ ایاز لید لیا لابمعتسا هلبلق هیایافیفخت هرکصندقدنلوا
 اوطتیلف یدنلوا نایب هدنسە "دام که یا افوهوم تا این خو جابیدضهبل ادنعو ر در دج هلو بقر خا لوقو

 ازونیدلا) ردلوفنم قلوا ییاصیردب ردیعبات ناثید ناورگو رد هاج یراصزالارا بدو ردیعها سرفر (یراتشلا)

 لوپةداازندشرب !رکزوتلوا قالطا هنا لوش «دتنزویظفم(و" دلار زذهدلب رب دننرپ ناب رذآه لبا لصوم هل رم کک تلاد
 و "دمو لاقب رولو دی رک رود وتلا شلرواهکبو شربلا قوف تک هیفنآک اذار .دمسرفل اه هلو ایرلکشلوب

 هتسانعفقهادلراب هدننزو لیععت (ریتدتنا )هرتز ذات دم لچز لاعب زونید همدا ق وج ینوتلاو بورضمیا
 رک ادا لوہجلا لعلچرار . دلاع ندهنسانعم قلواثاو ارف ینوتلا كمدآریو ال التاذ هجوم دلاع ردل عتب

 رفندینالفلاقب ددعا كما عشوریقنتیسابافخو یاقد كطاصمواروماهدننزو هجرجد هلذاق ترق دلار هرتناند

 یشفوودعت هت ادلاش روتیدهپهنوکر نیدنیسک روب و ندنسرکس شوخ ان كنق باودهرقندوا مقادم تی یازوفالا

 هو ربصق ی دق | رك لا د (یرعندلاو :رقندلاو) ليئا د (یرفندلاز ایم ناک دا اهیشمو اهودع نمیهوةرقندلاب
 هغ لس ونونویجصتكلاد( نی چد ربصقیا :یرهندوی مرقندلچر لاقی رونیدهیسک نالواربمخیشیاغو
 نالوا.مماجرادام ارا یواوحو یهزاخخ اقرب نعي روند هح عماچ یییدهصرعو ء ءان ںادلاررد هدب رب هدنب رق نیدزام

 e ندهتوَتسب تبب و نفح هربادرادروند تی ورا هنا لو او رونلوا ریبعتیارتسو قانوق هدزمناښىل نکرد هژاد

 یواو هک «دننزو سلف رولکر ءدا ییج روا لابعتسارکذ ماضعب ردت می ظفلرادو رد صخ اندراد هلن اههرادو

 ناریدو تارابدو هرایدو رایدو ردب ولقم هک هلن دم كن هزه رولکز د!اوماپاواو ر ولکر وداو ردبلدبسم هپ همه

 یک باوا روبلکراوداو هیات دو لک تارودو هلی كلا د زوښلک نارو دوز نک ل ریلادار وک
 | ردشملوا قالطا هزم هلئرابتعا یغیدلو ازادم هلبا طاح هروکه لباس« دزایصب كفل ۍک هبولآرولک روداو

 رد صصخح هک هلباهرزدیاقاللطاهراد هی هعفل  نالواطاح هلتمالعو روش بولوا صوص# و هرایدنک هرات هبدأت

 دنضاخو روند هیهدلب و رهشرادو یهتنارونلوا قالطاار راس هد هنا هلینقو هر هدلب ردقح هلو و تامل ةراد

 ردقح هلو ایرلل زیملعمل اب كن هاقدا مع هکر وند هب هه هر ادو زادو ردیدآ عضومرب و رونلواقالطآ هیر وبعدد

 هسلتخ هززوا قاوا دوحوم ییواوب و رونوار مسن تواهدیکرتو هاکتی هدیسیسراف هلیشهظحالم یرامارآ كن هلق

 رادلادع نالوا ن نطب وبا ړدیدآ مصر رادو رونلوا قالطا هد هبهبق لنضا هلا هبنرم یکیا ور دیک قالطا یډان

 سوا ن معن هیقرو ا ندا صا ردیردب نطب رج ن ؟یاه نراد ردیدیهایسارادو ردز ادمان هلکنا

 هدنعلارارلغاطو ,یدنلو رک نیک هجن رد صخب اندرا دهلباه ( رادلا) زدندنطب لوانایرادلا نیزر نږ ور دنه وباو
 ۷۹ کد لغرا هزادو نیک راډ روند هش ندیا هطاحا هروج بچ ندنسنر و ریو قالطا هر هجا: ضرا عاو

 هزادو یکحوسو هجا هلص کلا د لمص لاد رولكزودو تارادیجج كب ەراد ن ومب !وا قالطاەغلموق نالوا ر دنیسمو

 دص مالا هراد هب رعرابد, (تیرهلاتاراد) هنسانعمربکل ال اهرونيد ها ردیدآ هدلب رندنلابعاروباخ

 نیفلومراس ردبنیمالوا عن هد هتل هدنفلوم كن رمغ ندنرد هدانز ندنوازوب کب لوا !عضاوم نالوا

 ۳ زوایپترت اه فو رج هدسوماف باکو شا كلذ ىلع دا هلو ردراشابارقنبو حب هرزوا لاک هبسیا تخل بنک
 | لیلکالاةراد .طاوسالاةزاد :ماجرالاةراد .دچاةراد قرباةراد .مآرالاةراد ,یدساوا دارو رکذ یا قفو رب
 ءایلشاهراد . لیتراد ل !هراد ءایصتبلاهراد .نینودب هراد, ربح هراد ۱ لساهراد , یوهاهراد ناوکالا هراد

 هلوجراد ءالوطاةراد :تادوجتراد NE بعل اةراد ليلجةراد یدجتراد مون اةراد. بأ لاةراد

 :ءالعلاهراد حر اهراد قوحهراد ردلکد مگ لیلح نالوا ییجوب و لیلجراد نوفجهراد دهحهراد

 رودلاهراد نوم دهرادا خدهراد شادهراد وخءراد نږ رخل اهراد نر زل اهراډ زز خەراد رزانلاةراو

 هراد

 مجرد عی ید د



۸:۹ ۳ 
 تاو

 ۳ هرو رقدلاو ةرا رقدلا سبل بل لاقبرونیدهنوط عب | یکه رارقد لب رسک ك لاد (ارقدلا) زاهر وند
 هع ر هلبرسک ك لاد یکدلا) ردندنیعبات هکر دهنبذا نب نجرلادبع ما هلل مسک كلاد (هرقد) تالا یارارقدلاو
 طالع هدنظ هل رکذ یس هلسقدعب ریکرادشعدرفظمن ثیلندنوب وغلا ر دک ادا و قک 7 اک ؟ر دغسانع مرک ذهدنتخل

 هدظهلت فی رع!فرح هسبا لوا ردشلیا طیلغت یظفارک دلانالواد دشتوف رعمیراثآو هلا هل همر ریدرکد بودیا

 در ندش رعد فرح سد ردیعسا هبت ةعل هکر دنستح عج تن هرکدو ویدلواددشم لاد هل غوا ماعدا هلاد

 هدننزو روهظرومدل | ) ردیدآ تاب علرب صوص هنسهفلاطشدحو جز رکدوبا هج هرو درک د نامه ق ورهلوا
 لّوالا تاسلا نم هرامدو ارامدو ارومد ۰ لام رد هتسانعم كلا لاله هلعف كرللا د(ةرامدلا وام دلاو)

 ىدعتدرمدتو مزال ی نالت هد هراس تاهمما نا کاتو دیار تفت هل تر ایعربمدتناکلالهالا یرلنوب هحرکف لوم م ھککھا اذا

 مع لح سالا فو ردح صم هرزوا قلوا مسا اهنسانعم لاله رامد هدحابصم یح ردموسرح هرزوا قوا

 یناهکانردهتسانعملاب | لوخد مسروتسدو نذا هلحر رومدو كلاهیارمادرساخوهو نورمدباو رمددقو زامدلا

 یفوصو وخد هسلحت كنس هل وقم قواق لاط شاز انو لیقثو ېک نیفصابال یک یموعه كن هی رکو شرب
 موه , هو ندا ربغب لخداذا اروند لع نمد لام » یکی وخد نأسهک ان هناراکت رشعناراب نما كزهجاوخ

 رارولوا مقاوهدکژ الهضرعمرلناوا لخا دهر ر سروتسد یزتکآارب زرد زاحمانعم وب هروک هننابن كحراش رشلا
 راکشدایضو م کلهایاارمدن هللا یهرت د لاش ردهنساسنعم كلبا كاله یخدوب هدشنزو لیعفت(رعمدتلا]

 یسنوت هلبس ۳9 و كوب هننتلموکن وا ك ماليا مایشتساو سح نسهصار كنسیدنکروناج ی هیلبا
 دج الثاربولابهفف نخ دا اذا ناصلارم د لاش ردیاقلا هک الها ماد یدیص هل رقتوب هکر د هنسانعم كمزیو
 مان رمدن یکیدلباات هدنراد ماش ردیهمآ یرق كرما مان هنیذا نی ناسح بح هدنن زو یصتت (رمدن رمدن )هکر نیو

 ردیعها كسرفرب صوصهنتعاج دعس نهنلعتوتن هلا هددنش یا زىت ردن رم هلعسا یدنکه صق

 هدنوب ردل متسع هنسانعم درفو دحاو سکو ردندنسا نعم لاله روناوا قالطا هب هیامورفو سکانو  یرهدنو
 ندنآ هدایند ماع هلتسانموب و ردندنساتنعملوخد یسروتس دوب ودحا یا "یرمدن رادلناملاقت ریاست هدهلتصکاات

 ارز هرغص یا + دن رمدن ندا لاش و نسریدا نه نسخا 1 اره دن تآرام هدربلحمید مدمروکه یوبح ملدو توخ

 رونلوا قالطاهنوبق نالواژآ كي یدوس هشت زو ءارج (ءار ارد )رولوا نو زومو فیطاو بوخ قاوق هتگچولک/
 ةآ ما لاهر ولوا فضصو هثحاجو هز ولاح ندا یس رونشد هلحر و نیللا للعلا یا ارمد هاشلاعت

 هلعافم هلعافم (ةرمادلا )ردیدآ هبععر هدقشم د ضرا هدنن زور ی مولا یا ءارمد ٌدعاجنو ءارهد

 (ئرمدلا) هنرهسو هتدباک اذا لیلا تزماد لوعترد ةنساتعم قمراو هشاب یەکە لناردکو تنجو رهش هدنزو

 4 الاش :زوتیدهسک نالوا نلریآ هللاحهکدندمدآ یکیدشلنا یکی کیت رقاجو طلسمودنت لربط كيمو ىف تلاد

 ندنن دحزدیدآ هبرق کا هد هیدونعس ندنسحاو ر صم هدشزو هنیفس (هربمد) قلع دیدحیا "یرعدل

 قشمول یعارمط هدننزو طبالع هللا هثلثم یان(رتامدلا]ردندنرب «ارلثآ ۰ نتسحی یا بلادیعو فلخ ن باهلاذیع

 [تمدلاو) هدننزولهس (رتمدلاو) هدننزوطبلع (تمدلا) رونیدهبهود كاکرایواطكی وولتا یسهدوکو روتتدهرب زود
 سارفورب هک رد هنا هراتو هدننزو هحرحد (ٌهمدلا) روشد هب هودكکر الواطو یتا هدران وله دتنزاو رفع

 هتتش ندیآهتسمد یمدآ ردی رعم یسراف رک مد هدئنزو لحرفس (کهمدلا)روتند هنغلوا عالمو مریم هل وعم

 ذغآ یا کهن دزا لاشردجترم ن نو هدن رکر کو روند هغلوصیک مد هدسزراف همد یکهصغم روند

 یلصاورد ر عموو روند هزوتلاولدکس نالوا یردار لوس لمه رد قعد ردقوزعم لب سسکلادراتندلا) شعلا

 كنوب و یکب ا ذکنوجما قمالوا سبتلم هردص نالوا هدنتز و لاعف یدناوالادبا هینیر كنون هلون دیدشترذراناد

 یار هد خام راد هنج هدام تخ تفل ۇمالوا هکربد حراش یدنلوار ۳ هدئس هدام ببح یزیتفت

 ردشنماعل وا راعشاهدنر یتیبدلوابّرعم ندا سه ورد هرزواقلوا ی رعمرات" دهد هر وخا !بتک يج ۹

 قرق هرعش تاس راندهروک هتئاس كسشخز همالع هکرید ربقف جم یدلناانفنک لا نورم اال

 رولوا صخاو ندبهذو رت سا رواوالوادتم هد هما یعمفولب ۳ دون اک ارکردنوتلا نالواهدننزو هررغش هرکس

 E ناداصو تم یمرکیهبخ باس ورونلوا قالطا هد هزوتلا شل هکس هلتمح و

 زوب مقن باس و یلازوتا زویدبكيب یرکب هلبتفباسحم و قلا یللا زویتردكيبجوا سلف باع و نکسناسکس
 هرکی رد باسصوزکسیمرکی زو کوا ا شب ناستطزوب ربعق اس وهرشن لا نوا زوتتردك ترد یر کر



CoA 

 دل تواق*ریشربهدننزو هغ (ةرغدلا) روتی دهن هنس ضب رع نالوا شخ | ندسابقو دح یضرع هدننزو روفضع
 هل مف دلتا تال مخدلا نم یهو ةي ایا رخدلا ف مطم ال هنع هللا یضر ىلع ثیدح ةنعوحراشلا لاق روند |
 ریقحو لیلذ /رغادلآ) ع یا رغ دم نول لاق روند مکنر تشزودب هدننزو مظعم رغ دملا) هنلننهل«یشلا خلع ۱
 زنعج هلا هللتم یا. (یغدل )رد هکر ن داش زفر قاد ن ر خطو ارخادیا ارغادارغاص بهذ لاقب ردهنشانهم |

 هدنرو هجرح (3رعدلا) رونید هن التم شرا یزپا هدنز و رفعج هلباف مرفغدلا) روند هسدآ رو قجنا « دنزو
 نا وخد و كلنکر سو هلاعاذاهرغد لامسرد هنسانعم كلتمعو هطلخ اذا ؛یشلارغد لاقت ردهننانعم قعردشزاق

 شسانذاو لفاساهلیعقف كلا د (رعاغدلا )لاو ءاننلا ئن ناک اذآ ر وعد لجر لاقي روید هیسک نالواروکد م هنيا
 ۍرعږلاو) هدنزویرفهجب یرتدلا سانلانم سان دالایارماغدلا حب لاقب ردیعج ك هر درک ای وکرونید شان
 لحابس هدننزو زفعج (رغد) طولخح یا ۍرغدو یرعد قلخ لاش رونید هپ هنسن هدب روش قشراف هلیعص كلاد

 هدننزوفجب (یفدلآ) نخ ئارغ دم ئش لاقبرونیدهبهنسنول ریه دننزو فعزم دملا )و یذآهرقرهدناعرح |[
 هبل هلنبتعف نفدلا) هردص ق عفد اذا لوالا بابلا نم ارقد هرفد لاقبرد هنسانعم كمزوبقاق هنسکوک كمدآرب
 قاواریقحو راوخو هیف دودلاعقواداعبارلا بالا نمارفد ماعطلارفد لاقب رد هنسانعم قعاتروق هلکعشود دروق
 كتاف هدنوب ردهنسانعم اد اردب هنسنرو «الذاویا هارفداو برعل الوقتو لذاذا لجرارفد لاسر د هنسنانعم.

 ځد وه لاق. یک ارج رونبد ءارفدو هرقد هدوم رد رک ذم هکروتید هشبش نالوا یو دب و نانم هدننزو رجا
 ندنرلبصار تخلص الاف هنسانغم هعارونلوا قالطا هب هبراج هدننزو ما طق (ںاقد) ءارقدو هرفد یهو رفداو

 زد زله نک اینو هدرانوب هډاننزو رفج ضد م آو)هدننزو بام (راقدما)رونلوا قالظا هیابن د رافد كاذکر دل

 مشتبه دننزؤ باز (رافدم) زدیدآ مضومربهدننزو زواحم (رفادلا)ایندلا یا رفد م او رافد ما هللا نعل لاقب
 نالوا هنننمهدشنزو ارجع (یارفدلا)ردنس هنکك هیهادو تفآ هدننزو ءارفص (ءا رفد م۱ ردعضومرب هدندروب

 لو زکسع نالوا عطادس یرادحار دب هلو ولساپ ۍراح الس هلتسانموب یدنوارکذ که تنر دشن هکر وند هش
 ندن)هنیس نر ئر تولوا زذا ودنت هدننزو ربنم (ضدلا ) دید ادصاهم راصاذاءارفددنتکل اقی زولوا فصو

 هنثنزو رفع هلن هیقوف یات (تفددآ) كصم یا رفدم شبج لاقت رونید هرکسعنکفادرم ندیاعفدو بزم
 هکر وند هب هنحسن لټه یا روا دکن شالوا دنور و مصهنیرب یرب نعد هنثعاسچ رهف شخلوامط هنیرب کر

 هلیاه (ةرقدلاو) هدننزو رف هلفاق /رفدلا) راریدرتفت هللا دبا هیات یاد برع صعب و ردلکد مولعم قاقتشا نک
 نود هر هگا نالوارارغ زعوا رطمو شکادو توخ تباغب هدننزو یزج (یرفدلاو) هدننزو ه رفت ةرقدلاو)

 تان الصا تولوا هدنع]ارا راغاط هدننژو هرسسود (ه رقودلا) ردندآ هردو هدنبرق ءارفصلا یداو هدنن زو ناس

 كانغ لر و ضأبراذراصاذاناكلا رقد لاق ردهنسانعم قلوازازغرم یلقل هعادناکمرب و ماعطلانم التما ادا
 رقد لاق ردهنسانعم كليا غارفتسا یشات ندنغلنوخلوظ كن هدعمو یدناذا ناکلا رقد لا ردهسانعمقلوا

 لاق زدهتسانعم تافانعو تشل اتو ةمیفلایا ةرارقدلاب ءاج لاقبرونید هفلبعوق هلبرتسک ك لاد (ةرازقدلا) منتو
 ةزارفد هن اف كمل هبرقنال لا رونید هلى جغ وق ةغلاصو رونءد هتدامو تأ د شوخانو دو ةغلا یا ةرارق دامب

 واولشو رولواربیعت نام وظ هفت رک کر د هتساتغب نابت روند د هنوط |یراکدیکهغایو رونیدهیمیها دو ٹفآو م امن یا
 ةموصحخ یاهرا زة دامب لاق ردهتسانعم تموصخ هرارقدو ةنس انعم لب وارښروت د هوط تس و |یته لوق مرش فح و

 هرارقدو بق مالکب یاةرارقدب ین !لاق رو شى ەزوس شۈخانۈدىورضقىاةرارقدلجر لاقى رونيدةمداروذد و و

 ءوینلات رکد سانلانیب یتانندملب وخدپ هدتنزو روفصع (روعدلا ]| قلخعوسوذسارمشیاهرغدهبق لاق ردهنسانعم

 زد نزرع یسهلکز فد هکر بد جراش رواک رافد ج راردبا روسکم قلا داضعب و رونلوا رعد رفد ید هدزعاسل

 (نآرفد) :هلناهرد هنا رقد یدرفهزونمد هراجاغآ نلسد كره یراقدناندیو رک هب هعصا هدننزو ناهع (نارقدلا)

 (مقدلا) امف تابنال لای نيب هعقاو تناک اذا ةرقود ةعق لاقي زونبد هب هصرع قجآ یلاخو زبق نایلوا یرثا

 | نکادا تانلاررقد لاق ردهتسانعم قلوا رظنعشوخو فیطاو ناوا رق تابن راسو راجو "للانم ءاقاذا لذجررا

 | یدرورفدر تند هب وارسورد هنساتعم تفلاسخحم سوو هلی كلاد (ةرو رقدل)) رولکر راقد عج كنظفل ۱ ۱

 دون

 (رفدالاو) هذن زو فک, (فدلا) نان یارفد هیف لاقب ونینا اذا ارقدو ارفد یشلا رفد لاقب ردتغل هد هلبنوکس

 ]| قالطا نصیضتخب هذعنرد هباک ندنز ریخت ثولوربخم شک یار رید زافداهنمسق هی راجهدنعقومرازآو متش ىئ 5
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 هدنن زو فتک( عدلا) ردهنسانعم ثبخو روعفو قسف رعدو روب ماذادنلارعدلاقب رد هنسانعم قلواروک ا
 اروحو هلوارټوت نامه بوږنل ولع ندنکآتکوانف دوخاب ندنغاشابهکرونید هنوطوا لوش هدنن زو درص رعدلاو
 ةراعدلا) روند هغامقچروکن ایمغچ یشت آ١ د ننزو رجا (رعدالا)رکذ یساکرونید هجاغا انفو كشوکرسزواو
 لاقب ردهنسانعم تئابخو روو قسف هدرلنوب هدننزو هرعن (ةرعدلاو ) هدننزو هپاتکۍراعدلاو) هدننزو همارک
 نالوارتون بویغابهدننزو تک رعدلا) رسلاو ثیطاو قسفلایاةرعدلاوةراعدلاوةراعدلاو راک ر عدلا لها نموه
 هاکلردنب وس نر سقم ایک رکز ونه بونوق هشت هکر ونید هنس هلوتمنوطوا لوشویدنلوارک هکر ونید هنوطوا

 كلامو رونیدهنیدروق جاغا هلیمط كاپ رعدلا ر یکء ایا هتخوس من و هدزرب شم*چندقب رج ضب هلوا یکوکسوک
 ردنهع هلا هېچه لا ذر دیعسا رج اتن دبا حارخ اندی وق ینراترضح مالسلا هیلعو اند یلعرامغیپ فس ول رعد ی
 هنس هلبق بعکن ب ثراسطاونیدوخا ردراب وسنم هروغب سنج هزرک ابر مانرعاد هکر ونید هرهودلوش (ةب رعادلارا

 هلت لا روند هنجاغآ امرخ نالوازمنوط یسآ (قرعادلا) ردرابعشنم ندهسک مان سالا ننعادیکردراپ وصنم

 مئل « دنزو روفصع (رورعدلا) ردسا بقربغارهاظردربعادم یعجج كن هرعادو حاقللا لبقت مل تناک اذا رعاد

 رتدب وق اقلطمو رواواروکوق هکرونید هننول ءاروناج یرلکدید ليف هدننز و مظعم (یتدلا)رونید هب هی اموزفو
 كنهسکرب هدننزولعفت (یعدتلا) هنلوا لج هب هغلابمرکمردقلرا فصو هدام یاضتقم هکریدحراشرونی دهنول نالوا

 اریغتم اعحس اعقبت مقیناذا ههجویع دن لاقب ردهنسانعم كالنیکر ج بونلدب تیاغب یک خوسم یس هرهحو قول
 هروک هنناب كحراش ءوسیا هرامد هعلحق لا رد ةي طاف قلب وخدب هل دندشت كنارو یف كلد (ءراعدلا»

 رماکر عدو رعاد دوع لا قب رونید هب هتسارکرکو تسسو ؛لروجز سزوا(عآ دلا) ردصوصخ هتعیبطو ۍوخوب
 یان هدننزو هجرحد (ةرنعدلا )رونید همدآرفیکبسو قجا هدنزو رفعح هلا هثلثم یا (رمعدلا) ؛یدرر یا

 2 ون, دهضوح لوش هدننزو روفصع نونعدلا) هرسکو همدهاذا ضوطلرتعد لاقت ردهنسانع كيا نار وتو

 روثعدو هلوا شکوج بونلهنخر لوق ىلع هلوا شما لوا فلک هلینهج تفاطلو هسدنهو نسج هدنسانب
 عدلا ردندباصصا ثراطا ن روثعد + وا ی یرکسعو ةرثکم ن یا روثعد هل لاقن روند هب هرشک عن

 بارخو مده یپک ججرتم لدیرادنسن یمیدارغوا هکر ونید هب هود كکرا اناوتودنت لوش هدننزو لس رسک لاد
 راکنعدالا ردهنسأنعم تع مسو تفح هدننزو هحرحد (هرسعدلا) یش لکر عدی دی دشیارعدلج ل اههلواردنا

 شعلا هلعنالف رکتعدا لا ردهنسانعم قلوارکرش «ارهدیامانشدو بس هرزوا هبسکرب هدنن زو ماجنرحا
 لبقا اذا لیسلا رکتعدا لاق رد هنسانعم كمر وب قر هلآ هلعرمسیک لق یب وص لیسو ءوسلاب یهلعآردنا اذا

 | رکر شیک ر وقع بلک هلفلب وکدب هرزوا سان اماد هلونو فلا(نارکنعدلاو) هدننزو رفنضغ (نکنعدلا) عسساو
 نیغو صف كللاد (سغدلا) شعقلاب سانلا ىلع هردنب ناکا ذا نارکنعدو رکنعد لجر لاق روتید هصخقت نالوا
 هدنزاغوب نیداق هیادو هعفداذا ثلاثلا بابلا نمارغد هرغد لاقیرد هنسانعم عفد كمروبقاقهنوا هلن وکس کاخ
 هنزمغاذا یصلا قلح ترغد لاقب ردهنمانعم قهردلاقینکطد هلیغمر بوصق ینزاغوب كفحوج شعمودیکد

 ا قلخ ازمضوهو رةدلاب كدالوا نب ذعتال ثيدحلا نمو ةياهنلا فو حراشلا لاقامعبصاب تاهل تعفرو
 كت و عضوملا كلذام عفدتفاهعبصا ةأرملا لخدنفمدلا نم قلا ف حج عجو ىهو ةرذعلا هذخ أت ىصلا نا
 ترعدلاعر د هنسانعم كلا هس رتهلباادغدب نج وحو هطلخ اذا یشلا۶یشلارعد لاقى ردهنسانعمقمردشراقرغدو

 هتورااخ هتعضرا اذا یصلا ترغد لاقب ردهنسانعم كمر زما هلیهجو قعردناقییحوحو هئادغ تأسا اذا اهدلو
 كمرکو تام تح هطغضاذا هرغد لا ردهنسا-تعم قمردشتص بوصق هر راطر ردق هعتوا كاله یمدآربو

 ردهنسانعم قهردلاص بودیا موه ندرب یبک بوط هرزوا هنسنرو لخد اذا تببلا رغد لاقیرد هنسانعم
 ]| بابلا نمارغد هرغ د لاقي ردهنسانعمتلبا دابقنا هلنبتفتف (رخدلا ) تبنت ريغ نم مملع مقا اذا یهلعرغد لاقب
 هدرانوب و یوعدیرغدو رغدو هقلخ ءاساذا لح زا رغد لاق ردهنسانعم قلوایوخد و ملستسا انا عبارلا

 مهبلع ما اذا یرغدو ارغد مهیلع رغد لاقب رد هتسانعم كاا موجه ندر بویلیکر ا یک بوط هرزوا هنسنر
 ینعب مهوفاصتالو مهیلع اورغدا یاءارمک ءارغدو كيرلا یرغد لاشو ًافصال یرغد لاقی و تبثت رغنم
 بوزودیالا یرلنآ بودیا وجه یک ه قعاصندروغوارب تب هرزواو دعرکسع عب مهول نالو تفت مهیلعاومعنقا
 هلج ندرب هرکیدکی نعد یرغد قمالعو راعش هلق كنیغو كيم (ةرعدلا) سس هيمربو نآدیم هغل بر واط

 (دورغدلا ) یرغداهر اعش ضوضع برح یا ةرغدم مهند تعقو لاقیروتیدهکنج دیدشودنت قشرات نالوا موجه و
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 دنا لوالا ]7 خراب هرسد لاقبارد هنسانعم قه اسو كمنرود هدننزو تشک, رتمدلآ)ردنداروا
 EE یش وهام ةاکن تعلق سیل "7 نر قالا هنمو حالا لاق هغفداذآهرسدلاق ندهنسانعمقخاف هنواو

 3 میز انعم قاق راوتتناوحالصا لا راسدیا یکواهعماجاذااه رسد لاقت ر ردل تسمه نس انجم كنا ع اجیو هعفد یا

 هاو اغوا زمو دق ود اط ن یز کا لارو زههنسنر و راسدلابا مذصا از اهنیفسلارمسدلاش

 قحر لاق زد شلك له تا ذغلابهرونلو !یالطا هعامبریثک دذوخ أمن دنسانعم عاج ه3نزوراغ سد ۱دةوش
 خاك بندی کر وتتهطالهو نبال وقت ةنناتعهراعهرونن دهرشک اهدننزو باک( راسدلا )ك ان ع"اجیارس دم

 نزد هربوا راک زاد ننار توا کد دیرعرولواراوتس او بیئرت بولبتاج هم رب یر یر تخت ك نیکه لکن آ
 هان هنیفسزو ید هبی < کر ولوا مه دنس هلک اسد لنمط ر نام دز هلن ر ولکن سدو هل مط لاد زولکر سد

 هنالش نا دلدتشوآ تمس ۇر نيل نالاوی رک دیضاح تارذنم نب نانلعتندن ر رعءار مارىس ؤو اردو قلوا

 قولوا را یاد دهس یرلکدند :>واد کز دیبا ناوزو روند هی هنست عدق شلاق ندنامز یکم او روند

 وذ ا رود هاچ "اهرتسودلا) رونید هزکد قاعمو یراوزدبصا كنار و زذکءاردا دستم ندنآر يڪ

 روداو )نتو هلاو )۲ دین زوطالع(ساودلا) رد ویچ هدرعا د هنس انعم ۱ ونس انعم اهو یدنلوارکد

 ارون هب فان هدنو رو كشت (عرنسادلا) روند هپ هود دید تشو دنتو یرا (ینارسودلاو)هدننز و یرهوج
 زاوش ولو حزب هنآ یک وی هاو رفد لوش بن كلاد؛روتسدلا) اهعف ستیاةرساد هقان لا

 فول هدیط وو لیضعف یربم هلحارماکا هکدتا اضتقا اغوا موننرج یرایحابما لس هفئاتطیرکسع نالوا |[
 یدارپندنعاجب ناۋا عامل لولا سل | كفلۇم ىكى ر زىقد تاتیدنفا ق يفاقادو را درة دالاخر ولو احن

 ةرزوا الهی اید كنم بره قازاهخ بان زارناسو ماکتسح هالوو نیطالس هل طیاترد هموقرم فاوط

 هکر رم ناسراو هلبصف كلادیمیردزناشد ییجخ ندننعم ینهلکروتیندو ژولوا ( یره ڪلب واررب
 هات دمکی ۋاننۈلساۋەدعاقو لاغدتسمو ودض و نفطو هدنافیلکیکیدشد 4 ۲قزتسا 'ردکرم ندزرو اھو

 ردشلوا ىت لإ 22او الطازون د هرز ؤو رفد هلسلواهتنرانعم تقابلو تحانص یسەلکراو و
 نلوتسد دارم كلاد توا تنازع ۍک یر دیکر راتلل وتجد نودا دم یواو هل نمو فرق هذع

 مسز و زدم تقبلوا هللا ٹراغشاٹزاسا ادا ردلعتسم هدننسراف هدهتشام تزاحاو نذاروتسدو 1۳۹9

 یالارتنکلارژولاو "نیئزاخ فارع ةظباوضو كاملا نیناوق هلق عج :ئذلارفدلا روتسدلا«دعلاطم ةشاح هچنرت

 عن رضا شکار وک باتس کلن هنت ره هدنحشالطتصا موجت لهاو ردقفاوم هننزانسع سانلا لاوحا عیججیف غجارب
 اوو هلن رق رود هب نک تخف لفاکو تلاد 2 رکسدلا) نۇ وال طاهری دو هی یرکدلنادیق
 كندو ارش رخ فرو هلو مضر هاو روسد هوس ضراو روتندهزایهر

 هترانعوا ا د لو علا دنعو نونلواقالن طا هد هر م دک رد لاک دت اربنعل تادارخ هک هلو یهالمو هزاغحو

 هام یو كدب رش کرد میز خرولک رک اسد عجب هو شم قوی ينا هر وحو ایل ته رک روس

 هنا و ناار یزراکدد قلل وا خب نوخام + هرکشدهرزوآ( نام تاجارش ها هدتنزاگع ةركسدلاف تشواف

 سوراو هةنب یدارم ك قلم لس ردلعسم یتوسو تاللحم هکر وتید م و زاکدید س شو راو هدنفارطا هعل كاذکر وند

 هر یرفرب هدنتنیاضق كام از هزکسدو یهتناردشماللوا مننسیمانعم نادنج كنمينت هرمّضف نکا دقجهلوا
 زدیدا هب زق ر هدنترق نابارهش كلذکن دنداروا یزد ن.ذجنا ی ووضن ندا دایاسو رزادندآ
 نا ن نانا نانیتدحردندآ هر رق هدنندب ظشاو هلادادغب و رذنداروانور کی نم دا ي یدادغا تیطخ

 تانبن را ەرزؤ قباوژ عاطفلا نیا هدنزولوموذ عرصودلا) لاشیدآ بز فر امتنا زوخو ردن داروا هرج

 لاد (ترودلا) لدمج هلو ار سود هزوک هثناس فاح راش راصب نکا تراز واو بوس «دنعلارا نیک کد
 ى نو فللاذ (رضدلا) هسا هیقلسلا لوك روند هنتمود دوخاب هنصق كيكه ل سسککاطو ىف

 آ

 ۱ روند هب هود ترا لکیهلا 6و ناعرذ هدتنزو رهوح (زتنودلا!نونهکیدلباعفد هنواهوای وصنکدروب
 ۱ هاش اه اتش تان ولو" یر «یلناز روید نز نیش هبح نالوا لصاح هکر ددآ تاتینرتسوذو دهرتنودی وه

 ۱ فرخ نرود رادوجنو اربد نالت نالن هدر شب رس هال یاب هکر ذب راک دبد ںادوخ هدب رب هزادوب

 نوع نوا دود نوا وورت حر داتفیارعمق لا دهم یهاتوداف
 نوییفچ تا hh 11 غاعجو دقت : لو خدا اذامیارا تالا نمازعد دوعلارعد لاشردهنس انعكتوتنابه]

 سس
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 رد هغلاسبم هث هدنن زو بارع (راردملا)ندذوخ ام ندنسانعم نبل رد هنیانعم یی الپ س اودعوا ادیدشادعاذا |

 هدننزو ربما ری ردلاورنادلا) رثکلآ رطلاپ دی ناکا ذاراردم باس لاقب رد غصو هاب ندیا بص رب دکر طم
 ( ةردلا) ؟یضمیارب ردو رادوهف ج ارسلا زذ لام روند هش نالوا راداضو هدنات ردرافصو ندنسانعم ءا

 یک فرغ رولکز زد یغبص و ردردیسنح عج هة نسانحم ریطع هول اونی دون :لوپ هل بعصلالاد

 ءایض و شا ردرل هبناخک هک ردیعما یراق كنهلسوباو كهل وبا هردو هلیسهبن ملا ثنوم عج ر ولکت اردو
 ندنسانعم هایم هو نالوا سالم وهباوزدزوخ ام ندنسمادلزاپ دوس ءو بول دم هجو رد نالوا هنسابزعم
 یم یا یزد بک کل اقبرولوا فصو کوک الو تاخر دو یارو هلص كلا د (یزلا)ردصشتم

 ىسەڵكىردۇ ردوا !تبس)هَزد هدایضو افضو ق نورك نوک ید حراشردزآ اج هلبنالم تاكى كلادهدنود و

 ندنسسفإدلراپكجلق فيسلا یدردویهتنا یدنلوا نایهدنس هد امار دمك هتن وونلوا لابعتسا هد هلا هره ۱

 ارشاو هول التالف "یزدنسحاام لاقب رد هلی رط هب شن دوخا تب ردصم یاینعما دوخا تبسن هّرِد

 9 نلبغاص ردیربنالوا راومه یدازوا نوزوا نالوا هاکیابهکرونلواقالطا هنس هداج کالوب لنت /نردلاژ
 روناوا قالطا هنسوشرق كن هناخ تببلارردو هدصقیا قیرطلارزدنم كِلس لاش ردشغلوا هیبشن هنس هتشر
 [ زد) اهم یا جم راارردیلا دج وت لاق روند هنس هت :رکی کیدشا كلب می رارردو هاف یا تیر ر دانی ی لوقت

 ىرلكدركأ لو هل يف كلاد (ءراردلا) راردلا) ردیچ ایا وکوصر هدن :راید یلسونب وردندلاجر مالعا هلی يف كلاد

 زررکا لوب هرهردنود هدلارد هنسنر م دنلکش هبلاكح وکر ل ندا ریبعت نامرکی سهفتاط ناكر تک رود هتل هتل

 رددنسانعمكمردتارو دءدنرزوا كنغهر ساب نوعا ضرع هیزشم قوا یییدبا ی ےک واول ریسک هدیه ںاردالا;

 لاقنرد هنسانعم كکو 2 بورک هد هروک ذم "هرارد کو و رفظلایلع هرادااذاارارداسلاردا لاش

 ناور یکی رکی ندوس E ودة دش نم فقاو هلاك حاديدش هتلتفاذال زخم ا ىا ةراردلا ار تتدا
 هک جاذا* شل ردا لا ردهنسانعمكلبا كي ر غ ق هنسنرو اهتبل رداذادقانلاتردا لا ت ر د هنس ام کالا
 هتبلحاذا بالا ع زاتّردا لاش رونلوا لامعتسا هنسانعم قق اروم یکراغاصدوس ندباسس ےرو

 الو تسج تسج لوق لع یوقو دنوق یا دناو قضیسهینب ر ردو یدنلوارکذ هک هنر دردصم# دزو زما ریردلا
 یدوس (نادلاو) هدیننزو روص (رو ردلا) اهییسوااردتقم قلا زمتکم ناک اذاریردسرفلاقرونید هبهتاد

 هلنتصرولکررد یعجج رورد لبالا فی ودلارتثکا رادو رورد دفا لاعب رولوا فصو هناویخ نالوا قوح

 دنوی رپ هلبارمصقویس «دش كنارو یضفلرالاد(یّردو. زدودلا) هدننزو راشکرولکرا دوهدننزو مکررولکرّزدو

 ربع ق یچ و بهذب یذلا یایزدو دوهلاشرونید هیسک نالوا رذیا هطلواهنوایربا من اد بجومیلو هدوهیب
 یربههن هلبار نیر واو (یزدردلا ( روند ینکتوزوا یر هلو هنس اینعمردآرونید هب یشکیق اشطهبدوهجاح

 نرو روند هغَق ؟قوخكي نده یدوسرد مسا یک كن او هدننزو هلک (هندتلاا رد هنس اتنعمیردودهدننزو

 راشیدكاذکم دقم ندزعلوق ییعروسد هژربكحهتب یراشیدكنمسف قجوخ هد تنزودهده /ردردلا) رد هلعفت

 تددقو فیکفات ,اشعصتلا لبقت /یارد ردن فیکقر شا :ییتبیع# لثلاهنمو دوو رب ه هرکص دکد لوگود

 ا هدماکنهیمادلوا نیکسک كراشید یب نس رونشد هشید نیک کیک نت رشا اریکلردارد

 هسیایدعم دبا رات افصاامطق یمیاتشزاو ۳ دلوارپ هلکلوکود هلراشیدهسیایدعم

 لاشاو ردثن وم لعف هلکلبا داربا هنس دجور هنسکر یرول نم لثم كدلوا ییغتسم نرتعصن ,یکمعز كدلواریپ

 یسراف یو هر نالوا هرزوا نایلغو شوج ییوص هدنطسو كنابردهدننزو روفصع /رودردلا)نلوا ریغتم
 ةنيفسلا تعفو لاقبزلوا صالخ یکنشود هباروا هلسغلوایتروج رونلوا بیعت لا نق هنکحوکو پادرکهدیکرتو
 هدناعرح لحاسرودردو هیفتفقو هنیفس سنا الک سا سالی لاق هام شجن رم ا طو عضوموهو رود ردلاق
 یتا كن هدوکن دکازومس هدنیزو لزات (ردرذتلا) راربد ید دسالا و مر یسلپ واردک ان رطخ هکر دمدا زاغون راطرب

 كلهوک ی بشر مدآ یسشلدهدننزوهژراز (هردردلا )تب .رظضا آدما ثردوتلایوف هنسانعملمهرتدر درد

 بعم“ لوقت روند هن زاوآ سوکو لط هد هد شن زو راتر نادردلا) اهک الاذ.ةریسبلا عشار درد لام یزد هنس انعم

 دیدآ عضومرب هلیس هش رغصم(تارب (تارب رد)ردب راک دید جاغآ هراو ه و هدیکرت زدیدآر مپ و ل بطلا توصیارادردلا

 هرزدلاقب ردهتسانعم كم یا عفد هلبن وکسكت هجج*یازو حة كلاد (رزدلا )رذموسیغ هدنسه :دایرذهد /نّردهد)

 ۱ "یرامزدلا ییفاسلا اا نل ردیدآ عضومرهلب ر رسک ك لاد (هرامزد) هعفداذالّوالا باللانمارزد

 ت
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 اروند هراقابا نالی روق دیو رکی خاد راج دهصآ هنیرزوا هلییسکلاد( نارجدلا) وخز یارجدنم لبح لاق |
 ووهظ (روح دلاو) هدننزو ره منحتدلا) فاذا لجراارجاد لاقب ردهنسانعع قمجاق هدننزو هلعافم (ةرجادملا)

 ]| كلياعفدو هدعباو هدرطاذآ ثلاثا تالا نم ازوحدو ارح د هزحد لانقب ردهنسانعم كلباداتعباو درط هدننزو
 ]| ندروکذم یانعم هدننزو روبض (روحدلاو)(رحادلا) هعفدایا ناطیْسلا انعرحدا لا ءاع دلا هنمو "رد هنس انعم
 ۲ (رجشتلا )رددنساننعم قلراو هکر دفدا خو هدننزو هحرحد (هردحدلا) رده اعم عفادو :دراطزدفضو
 | هدتنزوهحرجد (هرج دلا ) جرح دتف هج رر یا ردح دنفر ی اردحدلاعبردهنسانعم قفلراوب هدننزو حرحادت
 [ژادخدلا) ردیدآ كجوب كجوکربهدننزو روفصف (یوجدلا) اه العاب قلارچ.د لاق ردهنسانعم قمردلوط
 یون هیلعو ءاج لا :رولوا هایس دوخ اب هکر دیذآ شاتفو تّوادیشچ رب النو کس كنه یاو یف تلاد
 نان وا جن للو یقوبچول راقولقآ هروکه نایب كحزاش زدی رعمیسرافرا دتختد دوساوا ضیا بووه و زادخد
 رو ناف بحاصو یدیاضوصخم هنمهدیشوب یهاشتخت لصالایردقج هوا هماجویلنو فشراچ
 رخدلاو) :هدنزو روهظ نوخدلا) هبه ذاذا (یشلاردغد لاش ردمسابنعم كلبا نرزو بهذم یټ هنسنر هدننزوهج حد (هردختبلا !هنسانعم بهذ ونو قالطاهوتلآ رادخ دو دمج هلوا لاتو پو نالواروصم
 ' شصاذا مب ازاو ثلانلا بالا نع ارخذو اروخدرخ دو لجر ارخد لام ردهنسانعم قلوالیلذو راوخ هژنمعتق
 هدننزو هرجتد (هرجندلا ال ذااذا هرخدا لاقبرد هنسانعم كلا لالذاوز ق هل رمسکهزمه (راخدالا) لذو
 زد هنسانعم قمالقص بو زوپ بوتزوایهتسنربو اه الماذاذب قلا رجند لاقب سد هنسانعم قمز دلوط کر دیفدارمو
 الا یرمس عطر لات رودنشانغم تاذو شفت هد دشت كنارو یعقكلاد (ندلا) هاطغو ةر ادا شلارجدلاف
 ایاز طض تکرح زدعوضوم نہا با دل وت ندرخنآ ئش كشر هداموب هروک تناسب هدز اضبكفلم سغنلایا
 هذاوسردوآ ییهسنارذبعاننم ن دنآدو بس یناعم لب هقالعوم :رونلوا لابن عما هیسانلاب ید هدنمانعم ؛یشلایف
 یوا فوج دوس زولواردضمنذو ردردصلاهیعشوب هکرید حراش اهنیلیا ةقانلا رد ارزغ لاسفب روتلواقالطا
 هلیتیسابنم قلوا حو فرش هلنتاذ دوسو ,مکاذا ین ابلاو لّوالابابلا نم آرد نبالارد لاتقا :هنسابنعم
 چ: قم لی اهڑو ماع دلاو ج دملا غ ملوقهنمو نونلوا قالطا هنوکیرئاو بوخ لع نالوارداص ندمدآرب
 لاسو رذشعل اواهلاوح هنآزاملا تر یافاکمو ءار هلل واو رد ند هر شن*هدنهع تافاکم هدتلبافعر ورم لع یعب

 :کرکت ادبنرولواردصم كلذکن دو ردامددب هک ندکعد نوسلواولریخ لع نمی ,هلعاکز الیا هزدربال منلاق
 ناوطو فلااذااندتاش]ا رد لا قب زدزاحمک هنسانعم قعشمراصهننرب یربهلغلواناوارف نولو بانو وشن یک
 طلاب ءاتعملا ترد كلذک. لاساذا اروردوارد قرعلارد لاقت ردلغتسه هنسانعم قم بویمزوطرت ندندب ةادننز وروهظ رو ردو . ردو تردا مه اهب ةقانلاتّرد لافقن ردهنانعم قتفآبورپو یکی رکی دوس
 جاز كب ییسهلماعمو عاتمتاراژاب واز د شلو | ی دعتمهب اب هدنو و هدقدلوا بصق لیراهلیراهرونغلندتولب رارید
 ندلیغتسمهنساضعم لو قشموب كهنمنرو اهعاتم ققناذاقوسلاتّرد لاش ردلمعتسمهتسانعم قلوا
 کد هنشاتعم قلوا نود لیزف لیرف یکی رکهرزوا قنرط قواروردو نالاذا غول رد ناتق ییکدوس
 قیتمافتسا نسحو یتیالص رازردنودرفرف هلقمرب شات عاص بوبق هرزوا یارط كسفمر شب لوص قجوا
 قمادلراپ لراپ لزاب هنیسفرب و رفظلا لع اناروداداذا ارو رد هسلازد لاق راردیانوجما ترا هی قشم
 كرل هنن یس هلوقم ارانیطو تینعو جارخزدو .ءانضااذا جارسلا رد لاسقب .یکدوسنلیغاص زد هنسانعم

 سهله بولواهتننخ مداربو «هژانارنک اذا ازد جارطازد لاش ردلمعتسم هتسانعم قدوا ناوارف ق ادزاو |
 نیر وذم ا نيبابلا نمر دیو زدی كهج ورد لوقت ردلمعتسم هتسانعم كململد بوکس رکصندقذلوارغتم |
 باب نکآیدلبا دع ندرداونهلبصتف ك نبع فلوم هچبرک هکر یدحراش ل علا دعب نسح اذا اد ر دانو څو ځار دو |[

 لاققىزوتىدەدوس ىد وب لب شک لاد( ندلا) ردن دعذ ار بان یکی سهل لمهکلبلو از ذاتك ر لک د ندنلا |
 ةنالیسیااهت ندرزغا ام لاسقب روشی دهنسقآ ندم بولوا قوج ككدوس رولوا مسا هردو نالا ءندتاذ ةفان |

 روتلوا قالطاهدهحاب رف زار كاب هرم هلکب| یکی چاق هکر وب نذهتشی راک دندو هروظ هلن تة دیکر تمر یهتزنکو

 هنسانغم قلوابلا طه ەکت ی کو رک اذا نیللا ر ھتسا لا ند ەنشانعم ىو | ناو ارفدوسددم یتدوب (لاردتسالا)
 طفل تدارااذا ی زعملا تردا لا رولوا شلو انلاظ منبل رد هک نوکر ونلواررلعت لونسوکه کز نالہ عتسم
 ارب رد نیزفلا زد لا قب رد هنلتسانعم كغركس هلن وهنو قفر لوق نع كمن رکس كب يقف كللاد ىب ندلا)

 هست
 ادعاذا ۲
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 ردهبرقرپ هدنههدننزو لبج (ربد )ردیدا هیرقرهدقارع هدننزوانهاز (یریید)ردن داروا ی دج نان دم مانناطعلا

 1 ددیمسا تنالبع ون رب لیس هینېرغصم ییدالا) رایدلیا دعندباجصا نوب راضعب ردیبقل ۍدنکلاسېق ن هلبچو | ردیپقل كند سک م ان ید ن روح هدننزو زا دالا )ږدنداروا داسعن مهارا نب نجما ند بيث
 هټزو هس ن میا هروت دالو نالف جرش نموهسېللاقب ردهنسانعم هن وکو لکشو تباب هدننزو رونت (روتدلا)
 قوج هلنوکس ك هنلشم یانو حف كلاد(رادلا) ردیدآ هدلب ر هدنبرق هر بط هلبم كند دشم یایو یف تلاد هیت دز

 هلتبتعتف دل )رد لاوماو رتدنالامورثدلام لاقب ردردصملصالا قاری ز ردرباربیعمج و هب و یدرفم رونیدهلام
 ردیسا نصح رب هدنم رادو ردع رفتم ند ران  ه"داموب هر وکه ناب لساسا حسو یارثدهبون ف لاقب رو ننید هریک
 !روثد مسرارد لاس زدهنسانعم قلوا لعمصم ووحمیاشنو را كن هنسنر هکر دیفدارمو هدشنزوسورد /روئدلار

 دفیحک كفيلا راکدابلقل اروئذ و ردنرابع ندقغونوا كاج یبشره سفللا روئدو سرداذا لوالاتابنلا نم

 تیدطاقو ةباهنلا ن لاق ردشلنا ما هئیدحوبشا هلکن و فلوم ردنرا بعندنسل وا د وب انو وندن ورد

 اهن سن ةع رس س فلا رول دوا مم هژاحماوهللارکد س ورد یغی رولدلا عب رسان اف هللارک دب بولقا هذهاوئداج
 یکنادقوچ هنسنر و قروا اذا اروند رچشلارتد لاق ر دیاراد سالنکایوکر دلمعتس هنسانعم قلاب جاغآروئدو
 راد لاقب ردلیجتسم هنسانعمكملرکه ماجو مدقاذا مس لا رثدلاقبردم نلتس ی المحض او وح هکر د هنا انعم قوا
 هنسنر یخدوبهدننزو لاعفنا(ںاتدنالا) یدصاذا فیسلا رثد لاقبر دل عتسمهنسانعم مسی قو حسنا اذا پوشلا

 رونیدهمدآ نکنشواولبنتهدننزو روبص مرو دلا) راد نعم مس رارتدنا لاقب رد هنسانعم ق لوا وح یناشدو رنا هلک کسا
 هدرل راک وهدنس هاشم ادجراخندنس هیاشمداو طقاس بوی واهر زواتفلاو سنا هلسانو * طب یازوئدلجرلاّمس

 (رنادلا) موون لماخیا روئد لحتر لاقب رد ذوخ ام ندراند هدانعم ییاوو رونلوا قالطا هیسک مزالم هیوعنوا

 زنا دالا) ئدص یاراد فیس لاتعب نددنسانعم لفاعو كلاه یارتادرساج لجرلاقب ردهنسانعم"تكلاه

 هدننزو لعفت (ر دنلا) ردلضفم ییوهبم كنیچکیآ لفاغ یارثداو رثادلجر لاقب رونید همډآ ل فاغ یخ دوب هدننزو
 لاقب ردلعتسم هن سانعم یعّنآهبیشید كکراو هب لخشااذآ بوتلیرت دن لاب رد هنسانعم كمروپ هی هاچ
 بئواذا هسرف لج ارت دن لاقي ردلمعتسمهنسانعم كعب بوبارصص هرز وا بوکر مو اهضسناذاهقانل الات
 نالف لاقب نوهکیدلباتشپ ردیلعاف رونلوا قالطا «طنعتزرککو نوبأم هدننزو زکدتم شدن ا) هبکرفهیلط
 هسابلنالوا سام هند راعش روند هب هماجو بو نانلوا سلت هرزوارا عش هدننزو باک ,راندلا) نون ام یار دم

 قوفاموهو راد هیلعو ءاج لاقب یبکنابتفقو نوبیز رونید هسابل تسوارادسپ یکرازاوهطوفو تالموکر ولپتید
 ردراث دحزایدولغواو راد نب براخو یب اتلا راثد نیدیزو یضلا ناطقلاراثد ردندیماسا رادو بالا نمراعشلا
 مسراارثادت لاق رددزاتسم یهابتو وجم هکر د هنسانعم قلوا یکنادقوج هنسنرب یخدوپهدننزو لعافت قادما
 هنلام هک اب وکر وید همدآ ن دیا ماها انا هدننیعرو را ینو دیقت نسح هرزوایلام هلی رسک لاد شدلا) مدقاقإ
 ربثکل ام هدننزو لاعتفاهب رمسک نهد دشم لادو كنهرمه (راندالا) هب مانیقلا نسح یا لامرتدوه لاش رولواراند
 حالصا ینساوب یدنکش وق هدنسنزو لیعفت (سثدنلا) لامانم ارد نتقااذا لجرارتدالاق رد هنسانعع قغازق

 لاق ردلبعتسم هنسانعم قمی راشاط نوماس هرزوا لوتقمو هشعطصا ادای اطلارت"د لاقب ردهتسانعم كلا

 ىجدلاو) هلينوكسس كيجو ینالثتاکرح كلاد (جدلا)رخصلا هيلع دضناذا لوهجلا ءا ىلع لیلا
 بورجک ینروهد نابص كلراپیتفچ هلثالث تاکرح كلادرجدو یک ءأییول رونید هبه رک ب ندناب وبح هلنېتمط

 هدنزرط كشپوا لوش هلیعم كلاد (رجدلا) را ردیارببعت یککانابص هکر وشد هبهبشخ یراکذلیاراوتساو دن
 یرلقدراوص هجا راناوجKاب بوبق اکآ یم رم ا هلغلوا زوکز وکی کو کز وسو ندروم د ید هکر وند هپ هبلغ
 لجراارجد لاسقب ردهنسانعم قلواریعتم هلنہتقف (رجدلا) رولبکآب ولبکود هیات ندنآ ضن هک دتکه نوا زب یک
 شوخرسو جر هاذا سانلارجد لاقی رد هنسانعم قلوا هدیروشو جرمو جرهو راحاذاعبارلا بابلانمارچد
 اعم هدتنزو نارکس (نارجدلاو) هدشزو سکش رحدلا)رکساذا لحرارجد لاشن ردهنسانعم قلا

 روند هغارط هدننزو روفیط /روجدلا) یک یرکسو ی راکسرولک یرجدو یراخدیج ردرافضو توهزون رم

 لا قب رولو! فصو ةغل بماضعب هروکه ناب كحراش همالط یا لیللاروخمدق نتج لوقت زونند هغلوکارقو
 داوسلایلا براضمربغا یارو د یش لاقب رونلوا قالطا هیهنسنز وب قتمارق یکیرروجتدو مظم یاروچید لی

 روند هپ هنسن تسسو كشوکهدننزو رععنممرجدنلا)رونلوا قالطا هنستلارق كننيفبتوا قلقوچ شه روقو
 سس

 ۱ یر



 جد و.هدنن زو لعفف (زت هتنا) ۵تلا) هرغ نعایلقنو هاو راذا ثیدحطارتد لاسفعردهنس انعم كاان اورو لفنرمخو الطف
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 هذلانموقو حادقلا یخ[ وهوئافرمغ حانقوهو را بلال هناکلاق ننام لاق ردقچ هوا قو! تالق هور کلا

 هتسانعم ءانسلا فرقرنونلوا قالطاهنب رلکنا نالوا نیش هرب كنانو نود هب هر ان : یراقدیاب هززوا ران وق هعشانالوا

 روند با نورخنآتاغلنو اراه ( هوا دلا )ر وتد هنیح اص ك زوک وبا د نهن زلق رابه زو رواح( یا ۱
 ةر پلایا لع را دلا هللا ل عج لاش ندهتسانع»برطا یاتع هو هجا ق یالمرلا هوبادقاول زن نات ل

 كاب اتا هرکس نالوا هدننسوا ایسکواكاساو ةموشیاةرباد هارما لاش نوتدهر وعنألوادم و #۹

 یتانهکر رونلوا قالطا ه4 وصنم یرلکدت ایعت همراصندنرهونضتم هراس ر وکو ةوقرع یا هاد ب زق

 aes ةس زعشلانیا ةربا دلا : هعص لاسبر دنا عرص انیبزبجیالولب مسلط ا تنغای لمصخ

 لا ارش کو هنش انعمحوزحرونید هب ول" هزات (دوبدلار روند هرکسنالاوایذاحم ۰ هنی طه ی ۋاك ليپ كلمىق

 هکر دلم یکوکش بهدنجربررول زو رل ز خزر دندا ل زمر ند رخل زاغ تا نعتق (نارمیلآ) و وندهمدآ نالوا
 اع کر سناك دناناز کوکر هزوکه نلت قك انور دوخ ان ندرتد نال وا هنسانعم ر مط وده دنز ئکګزوا

 هدنتزوتعب الع (ربادالا) راریدصنالق اک ات رع طب رد هدنلکش جدوههرزوا یکروا درون هغلوا یدرانک وک

 ناکاذا رپ ادا لخر لاقب روئید همدآ نالوا زاسازوس و .جنراا عطافیاربادآ اجر لاقت روش ده هذا نالوا جر مطاق
 وی د هم و د نالؤ| ىق لابق| لب اتق مىكە عن وتب دمو د نالو | سن هرابدا اسل وحفم تا نادم ار خانو ق لا
 م وع دارد هکرولوا كعد یوصیدرآ یوا وونلو؟قالظا هناسناو هناوبجن الو سنج ندفرطیکیا هلی اوب

 دود نصعب هاب کا هبه (ةرابدالا )هیون فارص و ضع یا بادو لبا قم وف لاننقبردلاقشاو
 ةقالاغ فروند هلانبقا هننالوا هدننکوا هنن هوا نشاک و هنف نطهنک هک شید هراب کیا« نالوا هدنفاوق
 وف بو هزابذا وب وهز داناو لابقا وهف هبلسیقا ناف كلذ لس نڊالا ف قش یهوهزادداود اتفاتاذ

 تیمی زنا و سر یر اش هدنزرطهمناکتخالوف كن هقان و
 "هكر واک و داغ :Grd ناشعا یرلتمج نوتیدهربا دمو هر امن اویحتلوا رولو ا دیش هبسهراب یردنانایتص

 اعا ات هنشزام نیپ یی راش قالطا سدنپ رام انت نش احن اسب الا مو ردیعدق اكا وک یتش را

OEEمت هل رنک كلادرادورولوآ ییسهبیلغت هلکیلنا رقت هلا اب والن و هدنیعلا باک لیطشاماو  

 هدنراملارا زاک زات وهاداغاذا اراب دو ربا دنربادلاش رد هنهانعه تا داغمو ههص اغ زاد ردا ضم ند هلع اھم نک

 آب رولو| لول ی هارد هکر وئلوا قالط دما هو عباقو نالوا ەدزلكدجو رونپن نرخ وصالخوکت الا
 تافایفدب دازولیخفت نمار الهلا ئا نایدلادیاضا لاقب زلنا هباد عطقهکر د تمانع كاله عنزو باش
 ایر اکو هتفاعقءهراظن ادا نحالازت لات اراد ةن انفع كلبا ر صف رنصو رظن هراکب انا هلک لشق دنا

 كن هاو اس هنتون كەي دننك ماز رينو ردذوخندنن انها باس بیو سن قیشت

 دم لوک ل وازدنرابعننکتلبا تو ننراسلوا دازآ ی ولنا هرکصندنتوم هکر دهان كلنا قیلعت یقتع

 كتکنامارز ردل ومره کل ردخو رشم قلع هنوکی نو د نطدتتع نادر ارت دناینهلوتک هر لقە زالو

 هلقلهد دم ما لابس راذبا لاله سی نقاهدنشصرف یسضعاو یک ی یرطلهلسلس ردا یت بولو دجتوتم دوم

 مالک قد هکر رب دو رداکد ل وفعم اضعقا ن نکیا عو رشمرم| ق الط هک عن رولوا دازآ هلیلوصخ "ما ل وا
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 لاعتهل وق و هتشاعیق کفن و رظناذا رها دن لاتتیردهتسانعمكابا رکمت و هظحاالم ماجا نما

 تبع عطق ن دنر یر هسک بت هدسشنزو ٌلعافت (یادتلا )نآرفلاخ ةاوبطوخ اما هشت فایل نوقنورت كاا

 یون نادنآ هکر د هنس انقتفام رب وجی مقر هیتر[ امذشمال) اوعطاتقن اد ااو ادت لافي رد هنس انعم کمان تعلاو |

 هدناواكص وصخر و ةلتقتسا دلض هردتفبا لالعب اد هنس انعم كم تو هکر دن لبا فم لابقتسا روناوا ریعت كىو |

 ی ی یآراذا نالا زب دتسا لای "ندل تم ةن انعم لعب هادنزخ ان هن ن یکن کعب
 لاقی ردهنسانعم راشتساو.ر اتحاو واف فرد لام هرخنآ ف فرعیآ لبقتسا نکی مامرمالا ف ردت ا ناسا ف

 5 ناز عدد هک وب ر ااو راپ اپ نیس ایفا .هدننزوریبر (سبد) هوناتسااذاهربدتسا

 هدندزول یس هلق ل نلههدننزورص ندلاتاذ)وذیدا هیرقرب هدنساصف نیر گهدنزوهسهج( هرتبد) ردیفل

 | ردیعسا عاطربهدنخل از عاط یکی صوص هنس هلق یط هلب اس هدننزو ربص (ربد) ردیدآ كن هبقع برز

 نایلسندج و "یرمن دلا فس وب نب هللا دنع ندج نشد ردندآ هبرقرب هدنساصق نولاس هدننزو راها( ربد

 ناطقلا
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 زد هنسانعم كمر وکو كم ی هنسنرب و لواداارودواردلحرارب دلاش ردهنسانعكیودبور و هقرا هب دنر

 هرکصندنتافوند هسکرو 2 رار د لاق ردلمغتسمهنس اضعم قلوارتیو هب بهذاذا یشلابرید لاب
 هرود لبنساو  هنوم دعب هنع هن دجادانالف نع تند اردلامب رد هنس امس كلبا تناورف لنتربخو ثبدح

 لحراردلافب رد هتسان نعمقمارعوا هنلب روبدو رک یساک ارویدتلوحاذا حب لا ترد لاقب رد هنسانعمقمراو
 لابقاو تلود هکرونید هغارابداو تیکت هلنوکس كلاب و یتف كلاد (هرب دلا)روبدلاهتباصااذ !لوهحما ءاشبیع
 هنس انععرکسع تم رهو رد هنسانعم ماجماو تبقاعو ةلودلا صیقنیهو ةردلا لها نم وه لاعب ردیلباتقم

 تول و لوب هبناجرب هدنرهاتبشع نعپ هرما هتد لیا هردو قلم ےل وق هنمو ندتهج هک اهکردیلبانقم
 نالواتداحندکتروسنالاب و ریاهدنسهقرا لنعس د هتاف (هرب دلا) یدلاقرصتعو د درم هلکم هدبا لول
 ارد هتسانعمقلوارعاد یترنص كن هن اد هلق ار رّدلا) ںدرابدا ینبص عجو ردر د یستج عج رونید هوا دجو+نغاب
 روند هراوطنالوار عا یر هان زو فک عید ار هر دلاهباصااذا عبا را بابنلانم ارد رمعبلاربدلاتسعب
 روک ناسا:یلاجتكت ه ادنالوارظاب هب هیت اد بال و" خانم وب عرب "دلی الام سلمالا لیعناه ۷ لاو
 تالابم مت ینیدلواراتفرکتنباحصاو بانجا هسکرت ری لاک للیم دیک ی یلدراوبد هزس رای هراب ک دریغ
 رد هنس انعفقلوارعایرص كنه اد جدول ما نمک کلن قوم ۵ نایدالا رونلوا بربض هدیروصیکیدلیا مامهاو
 كعود بور وج هقراو ارد هلعج اذا تقلا هریدا لاق رولوایدعتم هداضنعم وب و دین ارادارا ج اردا لا
 یوکهنشراحو رول دلا نلخداذ|لچراارتدا لاب رد دیم نامرک لپ رودو وادا هنمردا لام رد هتیناشم
 هنس اعم كلواو یک ذیساچر اند یرفاشاذانالفرادا لاق ةد ER ندراددیت [یرکذرد اهننساتنعم لکه لو
 لاقب ردلءتسمهنس انعم كليا لفات ندنننیاكنناحا او بابحا مدار رو تاماذا لنقملا ردا لاب رول عتسم
 هرعبارداذا لج ر لا ردا لا د هنبابعدقلوارعاب یس هود لمداریو هلقب ددص جاج نعلفا فناذا نالفزدا
 فوق نکرونلزاغوبهودو ربشکل ام هلراصاذا نالفربدا لا قند هنس نم لوا بحاص ناوارفلمآمدآرو
 ۱ ءاضت)ایلااهج ذاهلتفتلتنا|ذاهقانلاترب دا ل ابقب رد هنس انعم كو د .هنفرطیسامق یکی بك قش نالوا هدنیم هيك |

 اصو زوتید هلینسالباسقم هیابصداب هدنزو روبص روب لا) روند لابقا هکغو د هززوایزوبهروب رم “هلت هک متن
 یژدارم ندابص هل نغلو ترم حار لوصا برعلادنع ردلب نمناندنفرط ق رشم هدنماکنهر اهنو لدا ءاوتسا
 نوک« درو رد ماکتهابصا هروک نی ابتعا داال وص نکآر دیلب سوددل املط:یرادارم ندروبدو ز ارب وب قلطم
 هدنن زورفما بدلا ) بسا ندننایفسودآ هلا لبهرق هکر ولوالم نانلوا رعت یطاب ر وذو نسا هنس 5 رک یوا
 فرع لا قیهنمو یدنلوا لامعتسا هدنعاطلسق هک هتن یدنلو| لامعتسا هدتېصعم هلتتس ابنموب رد لیغف ندربد
 نکرکو بوراك یکلبیا ناوست رب دو ردسّوشمآفل سفت هداروب هتعاطنم هتبصعمیا هرببدنم هژبیقنالف
 هلببق فرمیالنالف لای هنمو رونلوا قالطا لبیق هنلب بم هکه ت رونلوا قالطا هلن یکیدکچ یرغوط هنیدزآ
 نا انعم كلوا دو هدننزو هلعافم (ةرادلا)ردکعدردک ار دايو نادان مب یول یندرآداس هرب د نم

 هک هبن روتید هنویق نالوایسهراددا رولوا تنوم لوعفممساند هلعافم هریادمو تاماذا نالفریادلاسعب ردلپعتسم |
 كلذک هربادمو ةلابقاو ةرابدا تاذ یا ةلباقمو ةربادم هاش« لات عن: رک يس اکروتید هلب اقم هن الوایس هلابقا
 تاد اهلعحادا اهلباقو هرادم هاّسلاراد لاش هنس اتم قلفیحاص هراندا یهقان دوخاب یوبق رولوا ردضم

 هدایشم یایو هلت اکرح ("یربدلا یربدلا)هاداع اذا ات الفرباد لامن رد هنساابنعف كمشديإ تموصحو هلاسقاو ةرابدا

 رش لاقب رونلوا قالسطا هربدنو یر ندا حونس هرطاخ هرکصندقدلوا توف تیلصمینیدلوا قلعتم نا
 هدنوب و رونلوا قالسطاهزامن ناموا ادا هدنتفو رخآو جالا توف دنع اربخا حامی اموهو یرتنلا یا
 ءادر دلا یبا ثیدح هنمو حراشنا لاق ردندنث دم نطردلکدزت اجیرد هژلنیتطو ردزت اج هد TEY o كاب

 ك ور نم یبامو اوا زانو ی هنا عطف لاقي ؛دولوآ ینا فا هما او رخ بش هو

 اأ كنف هب سسکلاد(دلا)وهمیرهن | اذا هيلع هیلع ةرب دلاتناکو هنرقم رهن ااذا هلا هزل تن اکلاش ردلمعتسم

 || تارییغت نموهو ات رتدالا هولبصلا ق ابال رخالا ثیدطاقو :  ارد الا ةولنصل| نوت ابال نیذلا
 هعبات یا هرادوه لاب ردلهعتسمهنسانععوربب و بات هدشزو راغ ییا دلا) لاخلا لع هب اضتناو بسلا

 ۱ گر رونلو !قالطا هقوا نالوا تاصن یف ندیزاقوارافو فدهلایم حر ناو زسالاق نوا قالطادقوا



' 

 یخ رابخ و رونلوا رپیعنهلا كلر ندنآهدیکرت تلشامرعخایاراتخلابوراب- اب تنا لا هنمو رونید کلا | ۱
 .رابخ و هراضنیا لالا رابخ هد ۳ لا قیرونیدهنبرانلوا بو هدیزکت لام یک رار شوش روا عج ندنظفل ۱

 "یدعن هللادبعو ردن وناح هفورعمرب(نایمع | ما)ردندنیعباتهلس نی راپخو ردیسا كنپسپ وار ینخم مآماردنداسا

 | رج هدننزو رفعج (رپنش راپپج )رایدلبا ږده نیدنیعباتراضعب و ندباعص| ینوبراضعب ردفورعم هیقف رایان

 یرلکدید همنشرابخ هدب زن رولوا رتکهدنرایدمصمو هود کسا ر دشا دعندرم» هلغل وایفاس ردیمسافورعم | ۰

 | ینوبیراجاص تادرفم ردیعا هناد عولر هیش هب هلقأق هلباهددشم واوو هحوتفمیاب /اوبریخ)ردیشع تاو راده

 | هیرخرودنیاضف سدو دننزو ناربح (ناربخ), ر )وا یربفضو یک كن هلقاقاریز راردنانایب هلیعون ریغص تن هلقاق
 | نف وندلوناربخو ردیدآ نصحرب هدنهوردندارووا قوطنرصنوباو ییبرا ی ابلادبع نیدچاندمالعا رادیدآ
 | دقرم کنی رات رج مالبسلا هیلعو اند لعرب بیع ردیدآ هر فر هدنساض هر ربطهدننزو هک (هرایشرردنا مه

 | | زعاشوروحو ند توم تیا اینچ هدنک انک یه رقربودنباضق ءاعنصرهشهدننزو هنج (هرخزندهدنآیزرونا

 | هدیب :زو همی ها ربا. ردنع-ا كنب دجیرقلا "یبطاش بل نهللا دبعو ردیمسا كن رد ای ردب یلبشالاییها ارا بیداو

 ۱ | نجیرلا دبسع ند هه هربخ)ردیدآ هبصقر هدنس هکلوا سراف هدننزو ليم يخ رخ) ردیهسا كرونم ٌهنیدم

 ۱ (فصالا ةربخ) ردیدآ هیرقرب دنا غا لص وهم كنارو كناخ ( نیرمخر ردیمسا یدج كن دحم مان یرطلا |[
 لیلا تلطرمتخ ( هراکسالار رد لبییج کیا ندنلابح E هلن فا رلاخ (هردملا هر خو 8

 | بلط ینالواولرب ندنهاکر دات نح ید لا رخ هل ارس ا لوقتو را هنم بلط اذا هراختسا لاق ردهنسانعم
 | دوخ رس راب او باو ردن دراین ازکی یا ن نیسبحو رد قر كلام نراینطلاوتب ردناناسحا قولن کلا
 هاير پک اخ ی اتصل ةر خو با ر درام ینا د ھل ادیزب درعلربحو "یر اربخ كاع دوخابر خو ورع نیربسا

 | باتس هرخ ربقلوا یاصنالواباوصنکلردموسوم هدنناونعیچگانص هدر مهسا عیجب هکر :حراشردندناوکا

 تشورختوردرا دح هرج نیا نیا ماشهنیدم هرخ واور دشا تی دحف هللا دنبعهر خوب ارد هب ا هیت كنا دردح

 | تبدو یناورقلا نوزخ,نب دمو یره م انور نیدج او ردرانیلبا ثیدح تب اوز نجلا دبع تهز خو فافخ ||

 درکاس نبا نور اروضنم ور دان دحتنورتخ نب لر ابمو نوزبخ نب نسج  نیدج | ظفاحو یرقملا نوربخ نب رع
 :ننپوو نب هدیس افردیلباقملوا هکر ونی دد رآ هتلی تل( لس ادا ل يصف ردیعش

 ۱ لوفتهنمو روند هنهانجناورخ آ كن هتتسار و رنا هثب رجومو, بقع كئ شره رذو روند ردو لسیق هدییرعو ||
 | كق لابللانمو یادت هلوفو هرخ |ینیاهراب.دایفو ما لع هرادداو ه رد ییعو هریدقو رهشلارید كتنج |[
 | تاتکززا ۰ موج اراد او هح سف لیللا نموا ابعت هاوقو بزغل | دعب نادتمکز ا سابع نبا نع (دوجسلا رابداو)ل

 | فلخو هرجو نات ناجا ارقورید عب جج هولص) !باییقعایا هز اخ وب دوس ازابداو یواضینلالاق عقل البق

 اب افعایتیا حفلا یرقو اا 5 موضتلا تردا اذا یا ی تضانااذا ةولصلا تردا نمر كأ 1

 1 ىك منجل ا قوفخو جاجا مدعم هکر ولوا ردصم هدنر وص ینیدلوا هلی رنک همه 1۳ تیفخوا تب رغ اذا

 هنش انعم رهط رونلوا قالصطاهب هقراو رونید ن هّیسراف هنس انعم تییا زونلوا قالطاهنوکردو رولوافرظ

 ؤانو/ كنسیرآ لاب هدننزو ربص(ردنار هت واز ییا تبیلاربدف سلج لات زونلوا قالطا هنس وشوك اخو
 ردمچمساو و هتسانعمربان او للا: هعاچ هلیس هب الم قلا هدنرادزایرهنکیآ ر ونید هنسپ روس ءاراب نآ

 هک ولوا یمنج مهجندنس هلکه رد ږدو ىك ولفرولكروبدو هدننزو سلفا رولکر د| یہی ردتخ) یاب يسک اد ١

 ۱ یرلکدتبا ربت هتک هدراناتسب هنس انعم هعرزلاهراشسم روند هز ن هعطقز نانلواریبعت كلوا ندالوت هدننسرلیعت زا ۱

 ران وب درب اج هد هلی رسک كلادرونلوا قالا هتیرابرواب هکن کچ ندو روند ارث و دیر ښی وج که ترانایقم ۱

 هن ذاربذ كمالک لعح لا هنمو هنس اعم سلا فلخ روند هنق ط هسک أ كنهنين رو رد هردیدرغم ||

 | لوالاتاملا نمار د لخ ار د لاعب هنس اعم كلوارولواردصمردو هيلع ج رعي لو هيلا عصب معي اهیلخ یا
 ردو نیلسلا نمالنحر تمذآ ی اوابهذارید یل نا تحجاام یشابصلا ثیدح هنمو روئید هعاطربدو تامادا ۱

 لات «درولوا ردصم هنس اتع قغ زاب و زانو ا الموهلاش روند هغمولواتعایس ره ۱
 "انو و حب ارد بولوا هدنزرط هطآ هکر وند هپ هیضزا ٌهعطق ظیلغ لوش هرچا کدو هتک آ اذا اریدباکلارید
 ردو ردزتاج هد هان سینک الاد هداسنعموب زونبذ هلاخقوحف هلو ارولبح | هلکملکج« هاکو ووش نیزرزواهاک مگر ۱

RESرودوردو هثارو طقسو هزواخا دا ہلا ملال رد هنسانعملجود هئس  



 ك س

 ک هدنسهمج قح روسنلوا قالطا هنمسقتآو رشکل امیاریثکربخ لاقب رونلوا قالطا هلامرسخو ێهشنا
 هلادیدشترو اد یجدرمخ هک هتن روتلواقالطا همدآنالوا عفنلاو رنطارنکو رونلوا ریعتربذطا حابص هی ةّرغ

 رولکر ابخو رایحا یج كنو یکی راظفل تیمو تیم ردفنع ندو هدانعمول ربح س 3 | هدنزو نمک

 ددشمو با هرهاظ تفص یس هلوقم تفایق نسحو مسبمو لاج نالوا ففخم ضعبلادنع هلی رس ی ا ۱

 هدننوم كنس هلکرخورد ل هدنالوا فصتم هلا هب ونعم تفص ی هلوعم یوصو حالضو لند نالوا

 یکتاضیو هضم رولک تارمخ یعج هروکه ناب اح راتش :دلضاف یا ةربخ ها رها لاش هاه روشد هرئخ

 نکعیسهطاحا ارز ردل وحم ههللا یسانعم كنس ةدامربخهکر دب و یهندنرلت رحل سا نع نااهدن وی ارت

 رنطا دعس كاذکر درلث "دی لبیش الاربخن رکب وباو "قلالامخ نروصنم ردندیماشاربخ و یهتا رذلکد

 لوقتو مخاذ راصاذاارخ رخ لحراراخ لا هنسانعءقلوا رخ بحاصمدآ رب رولواردضفربخو ردنا |

 لوقت اکكنم یخ وه لوقترولوا لمعتسم قرهل و!لیضفت لعف | رخو رخ !هیفثلللعجیا رمالایف تا هلاراخ
 ید بح لعف یکی نی دلو لیضفت لعفاربخو یدنلوار ؟د کرد تفل ر ماع ون لاما هلا رمه كنه بخخا ۱

 فذحلر هزه هده رکو لیضفت رک شا املاشناک هر شام لاق و هر خا ام لام اک نیللاربخام لا زول وا
 كن |ییصا كنوبارخ ببصتسیارمخ عم یا ارخوام کا برعل | لوقتویدنلوا رکد هک هتن رد نیم هتاغ)یزلتابئاو
 هداروب ا یدنلوایذح راعفندلا تعتسا ےک رد هتسانعمعمواو هکی دیا ارتحو ناوک تنلتام

 لج هلعف غلام یظفلام تالذکر واوا ید نوا می ونت ردنوجما میظعت ید ی ونت كتظفل اربخو ردنوجما میظعفام
 ادیز نا الثم راردبا لاخدا نس هلک اماک !هدکدتبا دارم رابخا ندنلعف تراک ك نهنکرراب رعارز ردنکم سدیم وا |

 هدنتمس رخام اد كبطاخدغلاب هداروب سپ ردکع باکس لا نمقولخ اوکه نانه باک رها نفر زدایتکهام ۱

 رنخا مشکی ارخ لحجر لاش رونیدهمدآ ق وحیرمخ ردتفص هدننزو سبک( |) یهتنا رولوالوجت هنسل وا |

 A رنطا ردندنش بحران میهازیار ردندباقلارب خو یک تیموتیمردففخحم ندنوبربخ هرژواروکد مهجو

 م رک ام لاقب ردهتسانعم داش و لصاو فرشلاو م رک ایاربطلا لها نموهلاقن رده اسنعم فرو مارک
 ۳ هل رسک ك اخ (هربسا) هل یاربخا نسل هنا لا شیندهتسانعم تفابق و تثیهو هلصا قا هریخ ||
 لا قب ودهنسانعم كليا حجرو لیفت هرزوا یاس یهنسارب رد را زذصم هدننزو هع (ةربطاور هدننزوبنع ||
 *یشلاراخ لاقب ردفنسانعم كلو دنروا بوس یی هنسنربو هلضفاذا ةربخوا ربخو ةربخ هری رغلیعلح زاراخ ||
 رولوا مساندرابتخ اهربخویهتنارد رویش ییعع یسهلک ةربخ هدنلوق هللا ةر بخ دجنالفم هکریدحراشهاقتناذا ۱

 رولوا سا یتتدندربختو رد سا ندرابتخا هک ی کرایخ رولوا سا كاذکهدننزو هبنع هرخو ی ادتفاو هدف
 E سی رابدیدروشد هبهنسنهدنک شفلودنروا هربخوهربخ راضعبویل . کر طز وهرط

 | داهرغ ىلع هرمخ لاشه ردهنسانعم كيا لیضقت هرزوایزاسیشرب یدو هدننزو لیعفت بیل ا) یدنلوا ۱

 | االفرخلاش ردهنسانعم كلبا هلاحا هنسب دن کی نرخ ور كنب ندیکیآییعبقلربخ یبدارو هاضف
 اذا ءشلارخت لاش ردهنسانعم كل ودنروا بوی هنسدرب هدننزو لعفت ربتعلا رايح ا هبلاضوفادازمالاق

 ۲ مهنهنزنخا و لاجرا هتنخا لوقت ردهنسانعم ءافطصا تك لو دنروا یندوبهدننزو لاعتفا (رایتخالا )هایی
 | دو هنع رد هرخو هلل رسک كناخ رد هربخ مسا ندآتعموب ممد نم هتیفطصاو هيفا یا مملع هنوخاو

 رکدافنآ رولکهیانموب یتدربخ هک هتن روتید همدآ وارخ كيردليضفت لعفا هد نرو لضفا  ربخالآ ) یدنلوارکذ

 سانلاهربخ نالف دن هتسللوادارم لیضفت هبا مخ نصف و كنمربخ لاس اکكنمخاوه لاهشردشفلوا

 یسهلکربخو هل رعن فرح روید نینآ ًارملا نم ةرخ ا ةنالف دوخابزساهرونید سانلاربخ ةنالقەدنتنۇموهلىاھ روید

 رسک اغ( ةر او) لوکس كابو ف ك اخ (ةرخار نُملق عج و هیت هدنروضیقیدل وا لیضفت لعفا

 یربخو هرخو هرخ ها ةأرما لاق ردشنوم لیضفت لقاهدرانوب درانوب هدننزو ییوط (یروخاو) هدننزویربض (یربخاو]
 | هدننزو یبوط (یروخاور هلنوکسواوو یف كناخ (یروخ و) هدنن زو یرمح هلبصتف كنا یر کلا یروخو
 یرخ لحر لا زربدهبیُس :یشکنالواناوارفیربخ رردناتلالدهردغ) اهردرلعسا انو هدننو یز( یرجاو)

 باهدننزو هلعاشم ) ةرباخفا) زدندنسهدامروخر انلوایوا وهداروب ریا ربثکلآیایربخو یروخو ینوخو |

 باک زا /راینطا هنما ۳ هراغالثم املای راځ لاق ردهتسانعم عشرا هدت زم و رخ ردندهملاغع

 يلط یتسولرمخل ما یکنا هکرولوا سا جن ی مه کار طلب وزمم ِِ هدننزو
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 زاوخ ITT تاصذا اراوخ روح رقبلاراخ لاقب یدنلوا الج نح قردوامسا |
 نالواهدنفل اراذل كنك ێيا6ەنىزو روغ دارت کاخ روا یهتناروشلاراوضآتنوص هل لاشو توصیا

 رونیدهرب یی دلکود هزکد كی وص ندباناب رجو هنمنانعمرعلا لح رونید هنب زفر وکر کدو روید هر هجزود قطعا
 رولوا ردضخروخو دید یداو رب هدنسارو لبجرب دوخاب عضومرب هدنسهکلوادجنروخو هتسانعم ءانملا تضم
 ینفاتلاخ /نارونقما] هناروخ باضااذا 1 بم راف هنعظ لاق یک یساکدنسانعد قمروا هنناروخ كنتاد
 هناروا ی هزباد تكتیواح وا ئز انضیزکو ار روید هری نج هعح شق ی عا هنیرعب«كنعسصهت ادهلننوکس لواوو

 كنهرعبم لوق للع نسنقج هلو ار یرلکدید قلیقشق هدنخاارا یسن هبنکشا هلبایربددا نه رولوا لشه نیارواوعمجم
 روت نوفا روک نب ںاوخو واچ انا و اچ جو یا نالوا لمس ئارد يعي هننزب نالوارد دوخاب هنشاب

 هدزادسا روبیرغوط دانهن رافدلواتنابخو داسق لها اهتادق وشد هناوستنالواقوج یرلتمجو تر هدئن زو

 یدوس هکر ولو امج ندنظنل هراتوخ روخو ردلکد عومسمیدرفم ردعجج یتسهلکر وخوبشا راهلوا تم نظم
 فیض هلند 2 (نوخا)روخ قزوتلاقن و نیللاهبرغلایا ةرا وخ ةقان لابس وند هب هقان نالوا !ناوارفولو

 هدننزو دو مظ نوو خا )تفعضاذا مبارا باشلا نماروخ لحراروخ لاب ردهنسانعم قلوا باتیو نوب زو
 لاص ندهنسانعم زر ووخ هدننزو لیعفت ۳4 ول فعضاذا ارووخروح لحزااراخ لاعب ردهرآتعم لوا یدو

 | راسو هناویحو ناستا لالو اراز وابوو دن تنیس( او) هدننزو ناک( ناًوخا) ار و وخراخ عمار ور وخ
 لاشروند هخانعچ لشت ۱ زا كي نا" "وخو : فعض یا راخو راّوخ ولجا القت زدهغلابم لّواروتد هنهنسن

 اراز لج لات روش هر هود :تکرا نالوا مان یماضعا بسا و سوخو ازات یمادناو هینبو «جا دقیاراوخدنز
 می زهام هد دن اشنا کهف نعلسرا وخو زد تارا وخ يزد هتسانعم تکان تقر هداروب ارو نستا قيقا یا

 قرف لانا روناوا قالطا هان الوا.لقولوصو ركوب و هدلا نکریدو قلتموب ن ویب (تاسعلاراوخ) ردیمتا |
 شم قو خو هنساننعف تساروتند هټوکه دنن زو هر هزامیسا(ةرا ولا ) یر از تک ف طع)!لهس یا ناتعلارا وخ

 ناق قلتارپمو تقفشندهدارب (هراتسالا) لنطاةزب غیا ةرا وخ تیز اهن ر نود فنحاغاامرخ شعوط

 :زدهنسانعف توص هکر دذوخ أم ندنشهلکراوخوب هروک ماز اشا هف طعتشا اداهراخسالاقب ندهنسانعمللبا

 یرلفدزوف هلکلکتو دیشیا یناناهلک نتا داب زف 4 ارور خلوق هدفدلو هدنغاش یتسیرواب وها :۲ زا دایص

 قوا شود :دعازود هاغاهتچندننکیلد ناسلواتصا قازود ۾ دننکوادایص هراخخساو دلو ارا شف رک غازود

 قن هاشخ لعحناذا حنض)اراسا لافب ردهنشاشعف قهاف هلبارلح اغا یزغآ كنغاش لصا كنالتیص

 شاغل رتتسا لاب ردمنسانقاق» هک اتو كاببواروض تبولیس اخونك تاک »نع جروح

 نون (روخا  هعلطضو هفرصادا راغ لات ردهتسانعم كليا هلاماو فرض هتعسرب ییهنسفرب هدننزو هراجا (هز مزاخالا)

 هپ رقرب هدنساضق دانازننماو ردندازوا یکاببع ناد نادجنادمالغا اردندآ هن رقرب هدنماضقزب هدو

 نونتادجنا ندم دعس وا ندنب دحر ادهراعتع هلک هد قلعسروخ هاتف اصا هنظمل قادس هدننزو رفغحت هکردیدآ

 لفوفروخو هل :كنابو حف للاد» لبیدلازوخو ةلبنوكممب كواوو یقنق كناغن (ضیسازوخ) ردنداروا قیلفس
 دن لدآ عضومور جوورروخ دوخاب هد نرو رهوج 7 نەۋ دوخو .هدننزو نامر. .ناکفروخو هدننزو دفدف
 3 دومسم ناتزکزونا دجت:نب ناب انج ندنمالعا لبابدآهب رقرب هدنبنایطق كنب هش یر هدنزو تارغ راوخ

 ]| بعتمو هد زکهدنعاژو هزر[ ةر ولا یدیعما كکلمر ندنکو لمر ج فدصلا نیزاوختو زدنداروانایراوما
 حراش :رولکر وخ یججتردخو سم هلنوکم اب رو فكنا غونطا)اهنرمخ یاانلباهروخ اتر لوقت نوشد هبهود
 لقعرا دابا تنزف رڪ د هلا هننف یکی دلی تمحو تم جزو ليم تاقلخاعلطم قرخراضعب ندیلناقمرش کلو

 یکیهلبا تضز تان هلجب هر زو اځ ورشا هچوارنخخ هروکه نات هدر اصن كفلومو یک ناسحاو لدعو لانو و

 ن دنالوأ لوچ بوغرم دخا لکدنعو لا لکی کر رد قلط م رخ یر زد هر ز وا عون کب او ردنراتبع ن نذفتسن

 | شرا دل نالواربخ هدندنع مدا زکر دیقنربتخ نت نیکو ممجرد هنوکو ب: خسدرش كلذنک کت تح
 ]وان یدشاوا ارک ناکه را روداو منا بز ناو لات هنوک یکبار هلک شوبز خاو نیکربشکلاعنولوا |
 | هم لمف همت نعي هلضم یا هنمّرشو هتم خاذه لامن لر ولوا ر دم هلبا لیضفتلعفا بولوا فصو
 | لفوز خف اذ یه یا مولا نمر دج ةولنضلاوضلوا دآ ره یلیضفت هکر ولوا لامعتسه هسا نعم لغافعساو
 هنعشواانه نرخ ا اذه لابعب ندای قرن لنت لیفا لبا ةه لا تالدل ةعماج غي
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 هر سسک ی هنلثم یانو یف كنونو كناخ( نتا هنمانعمدیدش ع وج رونید هغلجآ كب هل یم كلاخروتناو
 ءاشارتکو سیسخو رقحزمارب هشیالوش هد نو فن( رکنا هدننزو ریز رتنناو) هدنننو رفعج رنو
 رونلوا قالطا هرادبهاد ليس هند عج ریٹ اننا)رولاق هدواو هددروب هدقدنلوا لفن هلحر هکر وئید ةسدن وکود

 كنس هلبق مغ هدننزو رفعج( منخ) ردنآبرو ثانایس هل وقم تر هت رخ دارم هک ه نسانعمتبېلا ساق ږونیدهناساو او"
 هیاهاج رتنخ ن ورعو ر دندنلاجر یرابسن كنب را هلق نالبغ سېقو هغ نخ كلذکر دهسکرب ندنرابسن *هلسلس
 رها ) یدبا یرادج مال كتيرابانجا پنع هللا ینضریربکلآ ةچیدخ نینمولا ما هکردروالدرب ندننا یش
 | رهنخ ید هد زاس هنعونلوا الاح هکرونید هننالوا مظع ل وق ىلع هنسانعم نیکسرونیدهعاشهدنزو رفعح
 قالطا هما یرخ همدآنالوا تئیهدپ یلاقصراب رعو ردتغل ید هدننزو مهرد هلی سک ناخ رونلواربعت
 اهعبق یادم یرصخلجر لاق رولواهدنلکشرهخر دینالواوب وسو نوزواوزآ ینارطا كنلافصدا سج هکر ردیآ

 نالواناوارف یدوس هدرانوب,هلسبعض كلاخ (ةروج او هلیاها ةر لا رونید هما نالواناوارف یدوسرجم>و
 ةروهخهقان لاق روش دههقانلکتهلا میظعویربا« هروصخ و نیللاةز رغلا یهروج>و رجح هقانلاع رونید هبهقان

 هرزوا صالخ او توفصو قدص هلن (نافنا)یدنلوارکذ هکر دیفدا مو هد شن زو ر رصحخ (ررمجنحا) معنی ا
 باوص کرد حراش فاصمقردصیا زاخلجر لاقب هنبتضرولکزیخ یجمج رداییک ؟یاهکرونیدهتسودنالا
 «ل رلبعقوا هدننزو روتر ونطناو]هدنزو روذع هلا واو دیدشنو هلاصف(رونفنا)ردقلواهدنزو مکریعجنالوا
 را ردیا تخادر بونوب هلبا شماق نیکسکی کق اجر لب رع هک رونید هشیرلشماق كج هیلباتخادر بونوب قوا
 رّونع(رونفناو) هدننزو صولعهلب رسک ك ناخ رونا رونیدیهرهاظتملو رونیدهرجسولتواضترو تاشوکرهو
 ردندننن دحم هزبخ نک میها اربا نت لیععسا اردندماساهدتنزوە کس هزیخ) اردندنسانعمهبهاد رووا قالطاهبانندهدننزو

 تفآوردسهینک لرفصیشیدو كنالترص یشیدهدننزووولب (رونخ ماو) هدننزور نت( رونخ ملارد لضالا ینافص |
 [ رونخ ما)ثیدح اهنفو ردیسهینک ننکلمصمو رولوا نددادضا هلغلوا یسهینکتتموردیس هنک كن هیهادو
 یر ابندلا ماهروک هلّوارددوخ ام ندنسانعم تعذر وخان ندنسانعمایند هکرید حراش راعالا ماصقلا اهیلاقاسی
 رونخ ماورلیدید ردهدلیلعت ماقمیتزابع الاقات هدروک ذم ثیدخردذوخ أم ندنسانغمهیهادرلضعب و ردعالم

 ردذوخ اند هیهادردیس هبنک ی جد لدعقمو ت وکو رد بم تنر فو کلتتراجتو تمل ردیسس هینک ك ننوت هرسضب

 هکر ونید ها وی یراق درق شال اج شاطو طنلغ ئا ةر رخ هیفلاقب ردفنسانعم قلنوخ بمب همجیازپ هراز
 هدهیدات نی ریزمنا هرادو هدننزو نیتصعم نیت رعنا هرادو هدننزو رفغج(نزرخ هزاد) | رونلواریعت قسزاو
 | سکوی هدننزوجرب زامسنطنا دهن از شونهکیدنلوا رکن هدنسم دامرزخ ریبن )دم لا کرلو وم فورخم
 یدرفم هروک هتنا كحراش ردهننانعم لالههدننژو رشات ر سانتا ون هبفیها دو تخ و رونیدفص شما مور فو

 زانو رونی دهن را لوب یراکدلبا لّوتهرزوا رج اغآ و رلقلتوا ضعب كيرلي عاطورونیدهساتیافعضو ردقوپ
 هناا له نمیاهسانطنا نموه لاقت روشذهرآهبسک فرو هدننزوهریضایق هرتسانبا یکربزخیردرببلذخیدرفم

 صسنخ لجز لات رونید همدآ نالوا هدناربسخ عقوم هدب ن زو ی رففج ( یسشننخلاو) هدنننزو رفعچ (یبشنخلا
 ناز كننوتهلکلیا رکد هدنس «داممسخ ینوب بفلوم دولک هزمقا ښخ ىلج ,نارسطاعضوم ف یایرسینخو
 هی هیها دو تفآ هد تنزو رفدنق هلا هوجغنیش رف شا۰ رولو ااتفلاحع یزکذ هوار و یدیشاباراتعسا نیفیدلوا
 عصا زدتعل هد ربع هلداضو هل رسک داصو ناخن اطنخ :دنها دل ایا اشیا ها هامر لا نوید

 روند هفمرپهن روا لوف لع رود حول اکهدیسراف زونلوآریعت قمر هجو نم هکر ونش هغمر جوک هي هیارفص
 ماش هلرعط كااخ (هرصانخ) یطسولاوا یرفصلا ملصالاوهو هرنصنخ عمق لاغب نولوا جد ثنؤمر درك دوب و
 ماندوعلا نارج زدا ممم هلبعما | نرالا نیو رعنهرتضأتخ نالوا یمینا نر پیدا دب رب نیلاتشع تبلحب هدنزاید
 ردشملا دارا قرالوا مچ هدنغارصم * تارصا مخ بجو تار اد وش اةلپز ا تعا یتپلاوچو فار پارغا ش
 هج وق لوش هدننزو لیدنق لبا ا٤6 یاط ر طا ر دیلع كامدار لندن سک نار ض نخ یکی راک دد: تاعاش

 هلو قفراضو قلاص یکی رد شوتا ناکوپ لتس ئاتا كنب ولو: یراقاق گیل ر نوک ن دکر کر ید هپ یراق
 هکروتید هنب زاوآنعنقریغض !نهاویح دن زو لارغا اون ارین دک خور هدنتنزو طالع هباف /فاسنخ)
 كقوا نکرفچ ندیابو وتلو ارنبغت هم هلم هکر ویسید هنا زاوا «نکنمقوهآو نکو نویقوم رونلوارښعت همروکوب
 | ددردصم لضالا ف زاوخو رد یب هدت وته دلاسو نت ههلزاوآر عتضزااوخ هکر ید حر اشرونلوا قالطا ةن ناوآ ینید
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 هی هنیانعم كباصاامو تلاحنع لر فام ارپ رابه مشا راب رع هکر دندل وا یانعقو هلنبتضرولکر چنو هلیعط

 ۱ هدولآ هبیط ین لر اچن راب رع ناوسن هکنوچیدلیاربیغت هيلپ وب یش هن ځم نکاح یکبناو یدارغوا هناکس
 هنابننا یخدوب هتاف( ةرمغا) .راردبا لاعفنا هتل هدکدږ لپا مانیعضسا راتسودنز ضب :راراجن كنتار دم را ربا |

 تاقنو ه هزایچن نالوا ضر اعهرکصن دک دک یب و نشین تن هداب /هدننزوبارط (نامحا) روند هه ارنالوا طلاخ |

 عادیوهو * «نشوراما )یخ لمار صف اخرمو سژووکلاله تلف داذإ ۴ نعاشلا لوق هنمو روثید هغلنارکرتسو
 ناک( راما روند كحد نالوارزفخ بوصب هدا تعب ندیا دایحارچ ه۵تلب زو ثادح رم ڪا اهاذاو را

 یکراجن هدننزو رمط ( رها رونلوا ربع یج نام مدل هنیمانعم شورفیمرونید هپ یچتاصرجن هدست زو
 شاپ كزاوسلفدعون یان هب رسک انا( هزم )ززد هما شاب» دیسراف وند هب اوترو شاپ كاو سندو
 عاون كفالي ەك تناهرامخ | ةئېهى اقرا ةن اهن لاقب نیو وا هم یتناوط ورو اکر ونید هته كختروا نسوترروا
 هنوناح هقذاحولشناد هلکش د هز وناخهفراعو هبرخناوع ۷# را ال ناوعلالنملا هنمو رازبد هفط هدنتایهو

 كجد ردینغتسم ندتلالدوداشزاو فب رعد ز مدآنالواه eT راکو فراعو برحردق وب تیباح هییلعت ینعوطوروا

 ةیفخو هیفجو هفعو رسیفیارج و هرج ي بلمتسم هنسانع-تلفعو هبفخو رس یکر رجنو رونلوابرمضهدرپ
 را هتشلاذا راسماب + ارا نرتح لاشرد هنباسنعم قت وط ییاسکهنشاب ن واخ هدننزو لعفن (رمننخا) ۱:

 سرفو ةاشلاقنرولوا یک شرو نجی ضان هک اوکرونلوا قالطا هاو هویقنالوا ضا یاب هدنبشنزوهرفعم
 لاق لاقب هلو هل تتمو ب زط ضم هکر وشدهشبش قواق یا لوش هدشاز و روشی( رومضهلا) سزا ءاضبلایا درک

 | ریجت) ردیذآ لججررب هدنزوربنه( یخ ) هنس اتهم عدو رویشدهنفف و رطاقو برط طم فوجایادومص مون
 ردراث چر ندزیو ناز نواز نرخ دما خور دراو بصری ا رقوندهدعطهدنع هادنتزو رز
 لوق ىلع هدنشن زوربنم نمو ذ:یذلبا نارذک,هدنیس هدام مجربم | نچ زاخو ردندنیعباتكلام نرخ واو

 رال تاذ :یدیاهنفایف ذرش هللا مالسلاهیلعیوبن تمدخ ردیسهداز سی ین ات نالوا هشبح ناله ردرمم و د

 تنسهجوژردنعل نیر ید نعرا نب فوج هننزو پاک( راح اوذ) اوذ) رتبضومر هد هارت هد شنزو باک
 ناذجنیز هىا ەنى ەسېكر او NR هل غل وارا دک هزتنو رداههدنناذویدبارذیا لاتقو كنج توش رو هن زاجخ
 یدیارارید ردن تارات اوف یلبلسلنا لاوتس دیبا حوارح مکه لیا هنر ز هاد ب یس هک دیک رک یخ ٹو دبا
 ترماضا) یدیشلواراوسهنآ لؤا هدلچ هعقو رب ز ر ددا یراتپزرف كم اوع نږ رب ز كلذک كنم , ون نب كلانت راب اوذو
 بط یخو د جراب ملو هعزلو اهب ماها اذا تیب مماخا لایعیردهنسب انعم كلبا تاقا یادم هدلخترب ه دنن زو هلعاتفم

 اخ اقم ود هنس اغنى ىل ۈا نىقا ەنسنۇتو دنع هت العا نجعاباذا لح لا زماشلامت ندهنسانعم قعاص لر ەند

 طب ماخ ناف د هند انعم كم رکی هغو طااخ ادا ءادلاهرماخلاعب رد هنسانعمق عراق تولبتاهیهنسنویو ه زاقاذا
 دنده وناجردانصر دیس هبنک الت بص یشید مع ما ردلشموب وچ یرماع م ریحان هتفو هرس اذا

 | قحا تیاغُب نالتص زولو مازتنویلنا تکر چاالیضا دلو اردا کن یتراقاناتواببا ن وجاد: كرد یغالکوت
 ح لک اکیلهببلذ لک دلار نخ هک, وا شابهش نس نالت ص یار ارپ د#رذاصاملاتار هناضح یرب اخ ثالذکردزوناج

 ]| هلیفذخ لب الو بن و هوا نکلمدآ وب هرزوا بولس اوب چ رک دلاشما اشک قان لم هکرب.تفل و مر دکعد
 ییتنلوانایهدتس دام یمیدلوادرفمهززوا عج ةن رج اصح ارز زرد قلو نیرذاحت هلن ون تابا دو خاب رج ایضح زماخ
 اار شال هل لعاف لا مر یال مد فتا إذا نالفرمخسا لاغر م هنینانعم كم دبا لوق دار (نامخسالا
 بیات یار خم لج لود هنا نالوا ایم هدوهبلا برتشو هب یرکب نالوارچ نهد هکردهتسانغم
 هکزدیدآ هی رقرفدن رقدف وک ھنن نۆ ير هلاهدح و میاب(یرچناب) ردندنمالعا نا اوین هشت ؤو وس هنت رو
 نآرجخ) ود هدنآ ی رادقرم كنیراترشنمخ مهنع هلا یر بلاب طا نت لج ننسح نب تملا نسخ نب مهار
 رام او):هدنئزو طلع( زا و) ةددنزو راج هلبج م ری نادید |هیجانرب هتل تاتما تابان اتمارخ هددنزو نافع

 تویمراو هنس هخرد نلبخآ کلپ لوق لعوب وص روش یک یوصزک هدننزوژپ رهمز(ب ریحخاو ) 4تن زو طب الع
 ۱ "دان دو زق خب پاد هکر وند هيو یارب زام ج یر لعو روند يۈ ەجروش نالوارطصا یمسق ناود ۱

 هتف هدنننزو هزار همر ( درب رحال یدلبا لایسعتسا مولاه قوب راضعب نوبدلوا لاد ها نعم *هداب راسم

 | هدننزو وفنضع هلبا هبقوف یاتز/ بجه نیش رتا شی ون یا ةرب زج ج لاعبرونید هباغ وغو شروشو

 ۱ نیک لا ات[ یدناارک ذكر دنسنف نیم هدننزوب رطخ ( زط ال رو شد هسک هیامورفو ےل
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 زو او
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 دوخان رولو هدنلاع یدنکب ولو | نت ءابشاو لاوح ا هنارا نالوا ون هدابارز هلو !ندرم>نالوا هنسانجمافخدوخاهاو |
 هلوا ند هرماخ نالوا هتسانعم همزالمدوخ اب رد داسفهباموثیابخ ما بارشارب زهلواندرمخنالوا یسارممخ بام
 رولو ارم هدیاتغارفالصا ینزاضعب هکلب ردیا تموادمو نامدا اک | بویمهلآینتسفل تدمرب ندا ع ورش هنرشفارب ز
 رواواریصم رمخوانعیا ارخرمصعا نارایتا لیلا ین اکرولوالوازاحتهکدونلوا قالطا همزوارمخو ینا
 مكب وی يو صخر وهن س اذا لوالاو نالا بابلآ نما رخ ۶ یار مخ لاقت ر دیعوض وم یاهم هک هنسانه كلنا
 قفانواو را ءافساذ انالف جن لاقى ردهنسانعم كمزوصا داب هغ دار و اهتک اذا ةداهشلارمخ ل اق رد هنسانعم كلنا
 قباب ویر مخو هنم ی کسا اذاهنمرجن لا ردع زاتسف نکلا س سفن یدنکندمدآ یییدناتوا کد هنسانعم

 كرمه( رانخالا) رشالوهدنع رخال یا ارحالو ل ۉھاملاقىەنمو رونلوادصق تعفنمو رخ لا لخەک هتنرونلوا
 كلبارتسن بوتل زکه با هنسنرو هقک اذاهرمخالاش وهتساذاهرمخا|لاق رد هنن ران عم كلبا متکو زس ید وهل رک
 هنیکودقح هدننو رد مدآربو هزراویا لعونمو نع ضرالا هر الوقتو یراوتاذاهنالف ر خا لاقت ردهنسانعم
 كلبا كيلعت دوخان كمر و هنسنرب همدآر و هل لح دو دقحاذا نالقل نالف رخ ا لاش ردلمعتسم هسانعم قغ وط
 كلبا لاغغاو هات هکلمواهاطعاذا* شنا الف مخا لات قبر ولو ا شاشغب فیکی کب ارش قسیکر دل تتم هنس انهم
 لچ را نالوا باوصردعسان فی رحت یس هلک *وشلا !رهاط هداروب هلفغا اذا "یشلارمحا لافش ردلمتسمهننسانعم
 هرعصا اذارمالارمخال اش ردلہەتسههنسانعم كلنا رم ەد لق هدامرب ورد عاندناویحوناسنا یشدوخاپ ردقلوا

 كمردنل هام یسهلوقم قبا ورخ هدتن زو لیعفت (ریمتعلا) هرم ییعع نیچلارخا لاضیردنسانعم قغاف هام
 ههجورمخ لاش ردهنسانعم كلاس بوب روب یهتسنرب و هزبخ عع هوخت و نیطلاو نعل ار مخ لا ردهیسانعم
 دونید هتنالوا شمالناقهیامزونه بولب روغوب نیت روند هربمخ شلناع هلام هدننزورما نیمخا) هاطقاذا
 یزراومناربمخ ن دو یناوکذ لادم نرمخ ردندیماسناریمخو لب اهر ری ید هربجتیرود یجد هبهیامو
 كملزوا بوناهبام یس هلوقمقطابو ربمخ هدننزو لاغتفا یراعحالا) ردراث دترنیخب نی روصنم ن دعاط هی لب و
 ردهنسانعم قلوب یتسهخرد بوبانیق را نوکتب ارتش وار مخ راصاذا نیز او نیل ارقخا ل اقیرډ هنیشانعم

 رمه هدنو رذو زونلوا قالطاهب هربفو تعاجو هرکس نالوا جیم, رسک ااخ(رممن ا) ام تیسلادا |
 هنسن اس رکو رم هلرکرونبد هئش نادیاناهنب ورس یدآربهلنتتعقف ( منا ) رونلوا,یالطا هب دنیکو دقخ نالوا
 رولوا ردصمرمخو ردیدآ لاغاتطرب هدننارت سدقرمخو هرس یا ۍداولازمخ نعذیصل !یراوتلوقتنوسلوا
 ثعاس> نالوا محدزم خو یزاوتاذا عیار ابابلانمارمخ يع الفرخ ل اق هنشانعم قلا دلوطو ك ملز |

 هنب ری رب فرط یکیا كانبتنه«كنس هظنح نی زاو كفجراغدو ہیلع ناک [تکربفقاذاروب لا بابل انمار ی فلا ۱
 رخو رخآزرخگ یلعوامنیحان زرخ اذا ةدا را مخ لاق :ردهنیمانعم تبکج نیو کدر هرز هزکصز دک کد
 هتعاسجو هرکسع نالوا مدزم یخووب هدنن زو هفرغ ةر مخا نکن یساکز دک تم هن انعم تلفغو فو رتس
 ندزراب وچ امرخو روسنید هنسیدنکوحو هنس وط زوطکت هدایو ذینو رونید هت هيام نلیناف هرنخوررونلوا قالطا
 یترلبیا شکید:یراپ وجامرخ دوخا نویعکی دليا یرب زدنا هدا هو نوناو !یالطاهربصحتاجیوک شدوا

 هنوکر ب ندنعهف بیطو ردو راد یرلکدید ینارفعز نچ کر دیعسا سورمو ئدناواقالطا نوع یاس
 رونید هب ګار نالوا طلا هنابناو یک برق زرو روس هلن ز زوب نوا لاج نوقت رانوتاخک ر وند هکر
 ضراع هرکصندکدک ینکو هتشن كن هدانو ردزتاج هلنالث تاکرح تااخ هدنوب و روند هب هبیط ها افلطمو)

 هدیروشو قلشوخرمس لوق یللعرکذ يسار دقو نجم هاراسخ هکروتید مبتلا لنآرک و ناسیکناو روت نالوا
 فک( رمطا) اهرکس نم طلاخاموا اهاذاواهعادصو را ما یا ةرمخ اهنا لاعب ر وتبدا هنت اج قلغامد

 باک رام آر یکز لابقو یلجاغا هلوا قوج یزازب قج هناوتبوقو كخجهلرکهک روند هضرا وش هدنزو ||
 یهیلکدت روا هنیرشاب نوعا تست كنم نوناخو رونید هب یناسنا تعاننج"نالواهبلقو مح د رقد او هددنزو
 كزاخرولک رمخو هرمخآ ی روند هب هتسن ندنازتس * شر اقلظمو هنسانعم صن نوسد هه وقخ یی
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 | ه دازاروشو رش هبارج هکر ولو هاکو دوج ىح هکر اذا هوغو ني طلا و نیل ارج لاقیر د هنسانعم كمر دنل هام یس هلو قم

 | هنرمخكماو اهرخ رنک ذ ا ضزالا ترمخا لاق ند هنسانعء قوا قوح گررب قج هنلوت وقو كج هنلرکه رب ریو

 | الا ترفخا لا ةپ ردهنسانعم كروا قروا یبسهلوقم مشت و راج هنشاب نوتاخو رداو غاذازم ارج خا لان

 | رخ لا رد هنشانعم قلوازیغتم ندلاع یتیدلوا متسنرت خو دز اجهد هلم ك ناهن وب رونلوا قالطا هی: اېن
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 | نیس دع انبح هلو ردلبعتس» هنسا ممد حاو ةطفد ردندحوندروطخ هرطخو ولیصاپ رد هکر دید |
 | هکر واوا هاکو ةرطخ دعب ةرطخ الا هترکدام لوقتوانابحایاةرطخ الا هتقلام لوقتهنعو روناو | لامعتسا هدهنسانعم
 | زدیمجت كنه ناخ (تارذعذن) سد یا نجلا نم ةرطخ هتباصا افقی رونلاهدرا نج سم هلباهرطخ |

 | هلقعا:یرومت راهب:هنن ززواهدعب بو زوقهدقالتوا هلتتسانهوب ردهنسانعم تاعفدو تاکرج یک تارطقو هرطق |

 عتارملا نم عملا یا یمشولا تارطخ یعرت لب اقن روناوا قالطا یمسو تارطخ هنیرادطق راج ی هزات لارا قلا |
 | هشلب من رطح دهغ ر خآی اهنم طخحرخآ ل اقبر دلم سم هنسانعم نامزو رودو دهعهدننزو مرکم(رطقشا)
 | دادا یف كن دیبک مان قنالوطا لفاغن تاللادسع هد تنزو ریز طح )ردیدآ هیرقرب هدنرابدلباب هدشنزو

 | هم رط اخر «دننژو لعنت (رطنه ۱)رونلوا قالطا هغغا وا بودا دل رفهدلا یهر وط هدننزو هرطق (ةرطخابعل |
 | ناتو اشاد نال خر شرط لا روللوا ریبعت یف العا هرظاسخ کر د هنسانعدقعُواننص هن وا بوبارغوا
 | راک یو فیتخ اکر د هتسانعم شیطوتفخ هدننز و هر طق (ةرعیطا) ردموسرعهدنناونعیرطخت هد ههم ضعب
 | قوا کا هبتزوهرافس (ةرافطاو) الكف 3 لنافو كناخا رد ا ) شظوهفخ یا ةرقيخ هبلاش ردنرابعندعل وا
 | یجدوتهدنزو لعقت عرضه[ هاب دش تيما اذاعاارابابلا نمهرافخوارفخ برام تزنخلاقب ردهتسانعم
 ۱ هراثبا ادای رفت ل اة را دنس الام كلعا قایق اسد هسداریو ترفخ یتعع ةنراطات رفت لاعی رد هیاتعملوا

 | هبر اس | ذانالفب فخت لاقپ رد هنسانعم كل زان نیسان قلی اب هنسیدنکب و دی هناغتسا همدا رو هنماوهعتیو
 وتو تی اغیمدننزو بارح ناف اور هدننزو فک( ذناو] هدننزو هح رف ( ةرفطار ازیفخ هلتووکینا هلأتسو
 هدننزو رفح (ضطنا )زولك زا فخ چای اةدیدشیارافح و رفخو ةرفخ هأرما لاقي زونید هن وت اخ نالوا
 | هننآو هعنم و هراجااذایناثلا بابلا نمارفخ هيلع رفخو هبرذخو هرفخ لاقي ردهنسابنعم كليا كيف بسی همدآرب
 هدهعنالوادقفنم ر وفختو رفخو هرضل العخ هنم ذخ | اذآ,انالقرفخ لاسندهنسانعم قم اهب قاسبیعاسیو

reeو«  

 | هدننزو لیعفت مخل اا هردغو هدهع ضقناذا اروفخو ارفخ هل رفخلاقن ردهتسانعمكلب از دغو ضمن بويل فو
 | كرو راض حلو روس هلخبدوخ اهل رو هرفخ ع ارفختهرفخ لا قیر د هنس انعم كل تلیجت اسب همدآربیخدوب
 | الث تاکرج كاا (ةرافنطاو) هدننزو هرفح (ةرفطا)هنصح و هزوساذا هرفخ لاقي ردلبتسم هنسانعم
 | تیاجت ها یصقاسٍ هدننزو ما فخار روند هیاهپ قاسي هللالث تاکرح تالذکهراشخو رونید هغلیتاسی ردعما
 | ره یاربفخ لجر لاقب وز احمیارذخوهلافیر دلعاف قع ەكروتيدەب یعقاسنوردلوعفم عمر ونیدهیسک شفلوا
 | ددا تابنر هیش هنوز یادغبهدننزو روفاک (روفاطنار روش,دهب یعگ اسب یحدوبهدننزو هزه هلی کاخ ( ةرعنخا ]
 [(نایمخالا) ردزاکدید هلیسب ندنعاوناراخ ضعبلا دنع رد رند هببش هغج روب هکر دب راکدید نامطره تابنو
 | دیس هل كمدآو هردغو هدمع ضقناذا هرفخا لاق ردهنسانعمكلباردغ بوز وپ ىدېع ىد وب هلبر كك هزه
 ندقلواهایتودساو هدنح اغا نام رخ هدننزو باک( ةرافخ )ار فج هعتتعب اذاةرفخ |لاقیرد هنشانعم ق مالل وب اق

 هی جو ظذح بود ززک یف نکا و داسسنلا نما_هظتحاذا ةرافخ للا رفخ لاقي رد هنسانعم قهقاض
 زدیعما یبهاش دات كنندشج لوق لع نه زج هدننزوراتفرپ(زاتفط اهر شاذا عززاارفخ لاقیردهنسانعمكلبا

 تاسینرهد تنزو رک راسا هافوو مچ ردراسهنج 'دوجاب افاق وی رمسکكلاخ اردراقبح نالوا باوص دوخاب
 ردهنادفو رعسکر دیمما شام دوخام روناو ربعت قدنروبیکر دی نابلج یار یعو هلقب قغ ل وف ل وق ىلع ردیدآ
 راونلوا تنسن هیاروآ یسالغا هلغل وا لصاح لاب فیطلوالعا هدنآ زدیدآ عضومرب هدنزاددسراف هدننزونامر /رالخ»
 رونلوا رعت ی ځخه دکر هداب «دیسراف هکر وتید هنس هرش مزوا نیا شوخ رش ی دآ هلبنوکس لیمو یتخف ك ناخ مرم تار

 نونساوا كني زاسوامرخن رکو مزوا زکر ونبد هب هربش ندا شوخ رس بولوارکسناقلطمیتعبردماع لوقیلع
 فرمصرجن لاقن رولوارکفماضعب ودننوم ی سفلکر خو یک رتو رق رد صخا ندرجت هک لادخو ءانرونید سر هرج
 تولوا لزانذم رح تناهدنفحرجن اب ز ردپ وصاو ماقالطا» :رکسماقل طم یعنی الطاهر زواموعو هیفاصرجنو
 یدبارص هم هنامرخذندن نامهیرلب ارم هلغمالوا یس همش مزوا هدهندم هدیراقدلوا عونم مالسا لهاندنلایعتسا

 یدیا مزال قمالوا یهتنم ندامرخذسن یراکدلنا لواتت هرزوا روک ذ عهجو هسلوا صوص هنس هریش مزوا سی.
 تر دق هوا غ انهنتهجرد بارمش بونل هیامیکریجخ دوجاب نو: دباس ینعب رخ یلقع یسیعس رج اکاو
 یب راشردندرمخ نالوا هنسانعمایعتسا دوخاب کورد جراش نوه دلبا طلتخو هدیروش لفع دوخان نوصخدنلوا
 ندراقخانالوا هنسانعم هازرفتدوخ ان هلو اندرا تخ نالوا هنسانعم نایلغدوخا هلو نونهکی دلب اایح ن دات |

DEED 

 وأ
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 نهاذا یابی ار طخ لایقیف رد ذوخ أم ندنسانعس تکرحویونوسلواناب-سشلادعب ےلرکو ندرما لوا ل رک
 مدآرب و« 97 یلاعت هه هرطخالاقن رد همان كدروتکءرطاخیهننبذ رب هاب سک تای همه راتطخال)
 ندکیا سفن یا قلا ههکلهتو رطح هکر د هنسانعمقعارغو!بو دبالودکوا هدنایغ هلبساتمهیدن_ کی سقن
 لاق ردهنسانعمقم وقل و دکو اهنهنابم هدهثحانموهژراضهنر قلا رطخ هسفن لعجاذا لجر لا رطخالاّم ردیراسع

 لا ردهنسانعم قلوا یماتمههدننهج تازبمو ردقكمدآر خ آر مدار و نینهازنللانیب ارطخ هلعج اذالالارطخا |
 ترطخ اول نالفرطخالا ردهنسانعم كش دیانت لودکو اهدنح رو ردقلا ی هلثمراصاذاان الفن الفرطخا

 هتاف (نارطذ او) هلننوکس كناط و یتخف ك ناخ مرطخ ا )رولوا هنسانعم هرطاخم هداروب راطخا سیا نهارت یاهلانا |[
 ارطخ هبندب لعل ارطخ لاه رد هنساننعم قمرواهنلوصو هنغاص یغرب وفهود روغب هلرحف كناخ (رطخناو)

 یتغارزما یف روالدنالوانادیم لها نا رطخوالاعشوانیع هب زضادایناثلا با بلا نمار طخ و انارطخ و ||

 انا رطخ هرو هعبس لج را رطح لاهن ردبس هویش بحزرابه هدنادیم هک دهنسانعم قمانب وا یناشایراقوب

 هد مهر اذا هتتشدقرطخلاق ردهنسانعم كعرو كرهربدننانوردلاق نترلل وقویرخا هعض و و * م هع راذا

 هرات "ها اذا مزار طخ لاقن رد لاس یر ای شل وبه زدات انعم كمهرتدرد ردقارزم ینراقهدلاوامهعضوو

 "ردیدآ عض ومرپ هدنب رد ر ضم *رهأقو روند هنلبغا هودو روند هرهقاننالو اروروا هلوص ەغاص غ ءربوقهدننزو هراکم هراکم

 رانطخ خر لانش روش د هعارزم یک هرتدردرد ندنغیدلوا ل زانو مر كر , یسبغرأف هدسنزو دا + لس (راطخار
 1 هفذح راطخو رونلوا بیکرت هلک اج رم بیط یوراد ضعب هنعاب د نوتیزهکر ديما نهد عولرو "معیار

 هزاصراطخو ردییقل كناععنیورع ندننن "دو ردیعما یرلسرف «۱)هسکمانیرغلارماعی "هل ظنحو یرا رفلاردب

 هنغآ قوا هک "روشیدهمدا ل وش و رونی دهیهن ر قلا ی یلک دید قسم و روندهنالس راو هنسافعم عالقم روند

 هد اسقارزمو ر وشد هراطعوهل وازونلم و وا بوردلاقنلاهدنشهراتاقوا نوحاقشم ونامدا

 ردرعانش" یلکلا راططا وبا ردن دیافلا راطخو حر ابناعط یا راطخلحر ل اه روند هزابهتنالوا یسالوطدب

 1 یدزفه زدن رلکد د یوا دن وخ هکر ددعسو لوف لعزونلواباضخ هلکنا هکر دید تابنز هاب ېم کالج م (نطخلار

 لع هرهوداقوحو یک نصغرونلوا قالطا هنلاد هزانكخاغاو روند هد وسنالواقوح ین وصوهلاه رد هرطخ

 ۱ رط د( رططا )رد راطخا یجب ن دلتغل هد اليد لا روید هم ودراهمكم دوخا زویکماد وخ ابقرقلوق

 هرزوایرلطوب كنم هود رطجخو ردف رام مدت دیش لها هکر ید راشردیدآ كلپوا كوب ویربا عونر هدننزو
 یروفراهرزوا قفاوردراجەد هلی رسک ك ناخەدنوب زونیدهعادلقاح نالوادقهنهبوشبابی کد ید زرو لو

 وهلاش ردزاح هد هلنتشفهدن وب ردهنسانعم تازبمو ناش وفرش رطخو روندهد ول وب نوط بوداروهظ

 رد رطخ یدرفم روئید«رلمدآ یحاصناش و ف و رش هلبعص كناخ (رطنطا ) فرشلا یا رطذطاو یطذطا لها نم

 وهلاقب ردهنسانعمقلوا ف رشم هک اله هلنبتعف نطخلا) فارشاو و وات یهود و
 هنیعب هکلب کر یدحراش روئیدهب وشوقو هشراب و هثح نالوا ل دکواو ةکلهلع یا ارشا یا عظع رطح ىلع

 ندنوب یسانعم الملا ىلع فارشا ردیقبقح | نعموو ارطخ اوزرحاو ارطخ مهلاوعضو لاتیرونید هلودکوا
 كمدآر بر طخو هل كااخ رولک رطخ عج مجنو هلبرمسک ك EO دل رطخو یتا ردن وخأم

 رونسدهمظنولشم نالوا هلتهح تعقروناش و ولعو ردقلا | یارطنلبا میظعلهل لاش ر روند هنسهبت رمو ردق

 لجرلاقب روند همدا یحاصناش وفرش هدننزو ریما (ربطنطا) ولعلا نل دعو لثمیار طخ ەل سېل نالق لقب
 لشم یارطخ هلام لاقب روند هیاتمهولثم نالوا هلت ج تدترو ناش وتعف ریکر طخو فن رشیا ربطخ
 زقاسهرق هکر دیفدارهراقوهنسانعم مامزرونیدهرالو وعیف ر یار طخ رمالاش ردهنسانعءیلاع و عبفر و ولعلاف
 هکر دیعسا نسعشلا باعلو هنسانعم لح روند هاو رفح توباتیق ند را وص یس | ضعبەدنرایدقارعردبرلکدید

 | یکم رواناطیش سان ماوع رونلوالیخت لنلتیکیغآ كحروا هداوهوجب ندناتفآ هعشعش هدنتقو اوهت رارح
 هدننزولعافت (یطانهآا) ردهتسانعمتراطشو طاشنو ردهنسانعءدیعوو وو دهن یار فصضکر طخو ز ردیارصت

 (ةروطخلا) ۱۱ اونهارتاذآرمالا یلعاو رطاخت لا ق رد هنسانعم ك مش دیا نییعو عضو لو دکو! هرزوا ثر ندفرط یکی ا
 هلعافم (ةرطاخلا) اعیفر راصاذا سما بالا نم ةروطخ لحرارطخ لا ردهنسانعم قلوادنلروعفر ر هلنیتص

 ۱ هست نالف رطاخلاش ردهنسانعمكلبا اقلاوس رقتهتلودو كلمر دوخب یدک مور نفل قوت کم دآرمدننزو

 2 وکر صوصخح هنعسفهودو ردیدا قلت وا عونربهدننزو هرطق ةرطالا تلءلینوا تاله رطخ ىلع اهافشااذا ۱

 س سس

 چرت
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 رو

 ة راضخ هنهلاقب دف مصنمرتغ هلغلوا هفرعمردیلک هکر وشد هیایرد هراضخ و یک هفرغردیعج كن هرمضخ
 ئیزاضخا) هلوا رولیکود نکا لسندیغروق هک وند هنجاغاام رخ ل وش هدننزو هنیفس (هرضنطا) ةيماط
 راضعب ردب نلکدندیشوقناروبنویبهدیکرت هکر دیرلکدیدلبخا هروکه ننابب كح را شز ذیدآ شوقرب هدننزو ییارغ
 [راضنخا) ردیدآ ت انبن رم دننزو . ی را قش هلید دشت لدا ضو یم كلاخ (ی راضخلا) لرد ین د ی ئوق یز ا |

 (ناضخ) روشیدهیفربسناب لو ا لاو هلو! ق وج ن دن دوس وص هغر دشراقوص کروند هدوس ل وشهدننزو باس |

 1 رش دنموردناوارق یراجشا تیاغب هکر دیدآ عضومر هدننزو بارغ(ںاضخ ردیدآ شوق رهدتنزو نامز
 تسلیم نیزمسقل وا رهاطحالص ی را هویمنالوا هدنجب اغاهدننزو هلعافم (۵ یطاضلا) ردیدآ هدلب و هدنبرق
 هدکج وو ردنلو ار داص یرش یه ندنوپ هکر ید حراشاهح الصو دبلبقراملاهعاباذاهضاخ لاق ردهنسانعم

 ضال ا) نلوازتاجاعرمش كم رب و هنا مدقمندنتفو یناتسبو یی ابوغاب سب ردلخاد د یتاوزپس ناتسب
 روال متم دن رانعم هناجشو تفمو لطابو رده هدنرانزو فت ضل وضو هرسکت مو تناخ سض او |
 هل وا تتهکرون.دهدوسو هدرغوینکا كيرضمو رونید هناو ریس هزات كب ناي واهدیسر هح الصزونهلصالاق |[
 ارضخ و ارضمارضخ ناللفمد بهذ ملوق هنم و یدنلوا لامتسا ةدنرلا نعم تفمو رده هدعب هبل وا لباق |[

 ایمضمارضخ كل وهلاقب وات رطاضفو ا نرغب یا ارضمارضخ وارضمارضخ هذخالاع واردهیا ارم
 زابتعا هجوا رمو عابتادیک بلا لجال یسهلک ارمضن و ردشُمل وا رابتعاندنسانعم هزات ورتیسهلج اش رمانه ىا
 مالسلا هسیلع ینلا سابعل اول زد هلینوکسس كلاب هک هدننزو دو رد هل کا هک دننزو دک( ضخ )رونلوا
 هلغلوار ولوا زا زج لشی رحم یکیدلبادوعقو ربسیدباایلب دوخاب دجا یعسا هکر دمت اش ردیرات یطح
 ندزباربهلیفمربهترو| یم زی هکسیمالع و ردرامزاجهنسل واهدن زالاح نیعفحم مک [ یدنلو|بیقلت هلا مضخ
 بل | لضف هی اینا نا طاس هکر دیش واد راوهدشیداحا ضعبو ردیلع كنس هعلق ربیخ هدننزو هخرف (عضخا
 هک لاذ ید. را یدهرذج اد وخ | هباف ة ضعدوخامهثلثیاندرنعهازو کری دلیانارذکن دضر رب یرلت مضح
 ءار خا )رد همش نادرابخ یبرلبدلپا هیعس با هرضح ال افت ندنراقدل وا لاف بحردهدننزو هحرف هدیحوا

 ةیرمض ۱) یا زادنا تین هلجج هک رد هببق زب هلع كناخ یضخ ا ) ردیدآ ر خج وق شور هلیسهبنبرغصم
 هیرمضخط ا) زواوا لشپ كف ارواو هزتنوخو بیطتباسغب یساعرخ هکر دیجاغا امرخ سنجر هدننزو هت درک
 (ءاروضخ)ر ونلوا قالتطا هب هدایو هاو هنوملا هلبغف كن همه (ساخالا) ردءطومرب هددادغب هدننزو هب درمص

 | قلواربتعمولررابم وب زم نول زد دنس انعم كم شب ی هتسن بهدننزو لیعفت مریضختلا) ردیدآو ص رب هلی كلاخ
 (سضیخالا طیف هل لروبیا یتشلا كلذیننالفل سضخ لاقي هتیویدنلوا لا سیعتسا هدنسانعمداعساو كررت هلیئبسانم

 انردرهدنب ماش هل هنیدمو ردیدا كلعر ندنراتلع زوکو روید هکنپسكچ وکل شب ع ونو هلبس هی ربغصت
 بابل زم ارضخ ل ارمضخ لاغب رد هنسانعمسک یتواویاخا هلینوکس كنا ضو یف كناخ ضنا ) ردیعنا
 مالتنلاواة وللصلا هيلع ردیدآ یویندجسرمدننابمهندم هلبا لوبتهلب ریسک هزم (یضخالا) هعطق اذال والا
 سال |وباو ردندنآ یرضخط | ةبیشوبا نرنیدحردیمسا نطب ر ندنس هل بق نالبغ ن سبق هلیعض تااخ یضخلا ون

 ییا نالوا هيعفا شل حش هدن رهش ویو رد هد تن زودرص ردندنیت دحیخدوب هک ۍ رض | رفعج نب هللادښع
 ناو رضا ةي ودبعْنب نا مرا یضاقوفلخ نب دجش نب ميهاراو ی ز و رم ا سضنطا نیدجا دم لاد بع
 بطلا نند ع ندمالعا ر دندآ هلحرهددا دغب هدننزو هرز (ذن رضا )رد هلب رسک كناخرد رلت حو ءا قف ہک
 ردندمالعا قیرز نیزیضخو ربضخ ن ییعنلرابم ردندایسا هدننزو یزیضخو ردنداروا یربضخطا غ ابصلا

 ربضخ نب نجرادبعو ردیبقل یش كل جابر نب لع كاذک ردیبقا كلربب زا نب بعصمنب ميهاراريضخو
 عال هنن ورد كناسنا هلي رسک كناط (رطاسطا )زد هلبا هلمهم ءاحوب دوخ اب ردرلت د یل سلا ر ضخ و یرصبلا
 نيج اوه هکرولک رطاوخ عج ردهنسانع» پجاهیکهسوسوو ری دتو رکفویار روتددهبشندیانال وج بولوا
 رام یهو رطاوخ هلو لب یلع سام الف لاقردلعاق مسا ندنسانعمتکرحیآییرکذ ویو دکعد سفن ||
 مارخ طاخ و زولوا لوح هزاحمقالسطا طاخ هبلق نالوا روطخ لحت_فلخ سپ ینعم وا یار نمبلقلا فا

 هد نان یاننعم هلبا رطاخ هدننزو فتکرططا) رتبه یا رطاخ لجر لاقي روید همدآ نیب روبهلاراتف رو
 هلاښ رمالا رطخ لاقب رد هنسانعم كلکهنو رد هرکصندقدلد و نوا هنسن ر هدننزو ر وظ نوط 1) ردفدارم
 ینعیردهرزوا قالطا هدمربذسکت اهم هکر د ح راشنایسندعب هرکداذا لوالاویناثلا بابلا نم اروطخ هل اب سر

 لوک
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 هدر یخی ذشواق لوب بودیکهلوب رب یرب ره كقیفر یکیاو یا ین هدیب ذخا اذان الفرصاخلاقب ردنسانعم تمنرک
 ناکءنایقنلب حس قد رطف لکذخااذانالج راارصاخ لاقیردهنسانعمكعروبیرضوطهنفر لب ىنا لوق ىلع قع وب
 موقلا تبهذلاقب رذهنسانعع كمر كب ولا هنلا ا كمدارب جدو هدنن زو لعافت(سصاخلا )هبنج لایشموا

 ه طوف نان وت وط ندروکو هکرونید هرازا هدننزو باک راسنا) ضعبدیذخا ممضعبناک اذانوصاضب
 لشی هدیکرو ریس هدیسراف هک ونیدهفورعم نول هلبنوکس كن هیچم داضو یم كناخ (ةرمضخت ردقج هلوا ل اسب و
 های هدنمسق تآ هرطخو هلوکس لداضو یع لازاخ رولکرض خو هدننرو درص رولکرضخ یجج رونلواربعت
 | :ریفیارضخ سزفلا نولللا قب رونلو ابعتروکوق هدکرت ردنولرب بب رق هرومرولوا لکو که کر دقلزوب قشراق
 ندنس هلکرضخ ارضخو هموعن یا رضخ هيف صغ لا رونلوا قالطا هکلهزانو هکلرتهرضخو همه داپ طلاخ

 | پک انلارضخ مهلاقب هنمورونلوا قالطا هیهنسن نالوا یماخبرو بصخ هلتبسانم لوارونید هت هنست لشي هکر ولوا عج
 عیازابابلا نه ارضخ "یشلارضخ لاقب ردهنسانعمقلو| لشی هنسنربهلنبتفف (رضاطا ) یظع بصخیق یا
 لشد كنحاقا امرخرضخو منااذاع رارضخ لاقب ردلمعتمم هنسانعم قلوا هزانورتهنسنرپ و رضخاراصاذا
 رضخا لامیردهنسانعم قلوا لشي كپهنسنرهدننزو رارجا (رارضخالا) رد ردصلاهیعس روندهنلادهزانوتو

 عطقناو رج اذا الکل رضخ ا لاقبرد هنسانعم كل زكا لشي زونهیس هلوقمقانواوریاحو هل ابمرضخ اذا ىلا |

 باشبشعا (راضیضخالا) دوسا اذالیللاّرضخا لاقب ردلمتسم هنسافعم قلواوک ارق كب هجكو رضخاوهكو
 هدننزورجا رضخالا_رضخا نعم ءوشلا یصوضخا لاةیرد هننسانعم قلوا لشي كب هنسنرب ج دوپ هدننزو
 هيف كرا (روضلاویضهل او) هد زو فنکرضطاو) هدننزوروص (روضلناو)لدفصو ند هرضخ
 ترضخ دوسایارضخ ۶ س لاقت روندهب هنسن هاس رضخاو زون د هش ولک نر لشد هیرلن وب هدننزو ما /رضتاور

 هجو نکلر دلو لثأق هنب دض هج رک اژمرونلوا قالطا هدههايسندنفیدلو ا نول بر قا هايس هدنتیب هایسهلضارب
 یدنلوارکذ رک هنزدفصو د ننزو فک ضخ ا) ردیدآ ك خاطر هدفناطرضخاو زد عالما تنضهرزواروک نم
 هلیاهرونید ید هرضخروتبد هنجو هریاج و هي هرس هزانو هنک  هزاتو رونلوا قالطا هلاهن لشي هزانو رترضخو
 هدنعسومزاب هلغلوانت رد کوک نعي ندهبنح رضخو ةرضْخ ارشک ی ارضخناکم لا روند هراز«سوهرازمجو

 هزانیضخ و یدنلوارکذ کده تنزذفصو هدتنزوررمآ (یضطنا) هلیاهرد هرضخ ید هر فمرونی ده هزوکربندنابن نهان

 هزازهزبس روضو یدنلواناس هکر د هنسانعهرطخا هدننزو روفعب (روضنهل ) رونیدهریاجو هی هربسسلشیو
 هزبسو راج هدننزو لاعتفا (راضتخالا) رونید هراز هرس دوز هلبعتف ءلداضو كيم (ةرضغملا) رونید هرازمچو
 نکیاناوجون هزات مدآربواضغ ات رطذخا اذا لوهعلاءانب ىلع الکلارضتخالاق ردهثسانعم كلخم نکیآ هزانورت
 اهل ب او رس ودل غتسم هنسا نعم لمرتوک وب واتفتاماذا باشلارضتخ |لاق ردلعتسهرنسانعمثلبا ثافو
 هنسانعمقمزوبیتراکب نکما هغلاانزونهلوف لع ق مزو یر کب كر قو هلقحا اذا لی ارضتخالاقن رد هلتعالم هنتنداع

 | هکر د هنسانعم كم نکیآهانو لشیزونهیناو ربسو یرباجو غولبلا لبقواامعزفااذا را ارض تخا لاقیر دلمعتسم
 رضخاوهو هرجاذا الکلآرضتخالاش ردرمعم هلبناونع ذخ اویسهن لوح لوا تیاهن رولوا نیعكل وا یانعم
 نوه داوا كتر دوبکه نسانعم ءامس رونلوا قالطا هکلفو ءارضخ ةلقبلاقيردبدنوم رض خا هدننزو ءارج اءارضحاا
 رونلوا قالطا هنمظعمو داوس رکسعوءاعسل ئا هنممرک (ءارض نا تام ل اقر دکتر برقا هر ضخ ارز یدنلوا قالطا |

 رونیدناو ربسواوعرفناهنم یتلا تر جش یا ساسالا ین لاقو مهبطعمو مهداوس یامهءارضخ هللا دابا ےھلوق هنمو
 نالواسابق ةقدص تاوارضحلاف سبل هنمو رولکتاوارضخ یجج كونك د حراشیکق اننساو ناغوصو هصارپ
 یک ت اوارعصو ءار هک یدنلعجج یکم سا هلکلنا هبلغ فرط تیما هدنوب نکی کر جو ءار جرد قلو ارض حی ج هج رک
 یکیاءارضخو ردیعسا یراسرف لا هسک مان یبقلادیز ن هبطقو یدع نب لاسو یرع نهج نر ۍدعءارضخو یهتنا
 یاءارضخ هتك ل اقى رونلواقالطا هنالارکسع نالو ارشکو مظعویدئلوانایهدنس"دامرزح هکر دیه رج

 هوا شلوا لب بولیزوب نر هلکمکچوصهلکنآنامز قوج هکر ونلوا قالطا هیهخوقلوشو دید ا رضط يطع
 ءارضخ ماج لاق رونلوا قالطا هرانح کو کی ناخو تّرضخا یحانامزاهب قتسادق ناک اذاءارنضخ ولد لات

 كضراربهدندر و یسهلبق دراطعو ردیدآ عضومر هدهماعو ردندآ هعلقر ندنلاعا دیزهدنءارمضخو نحاودیا

 ۱ هک انوکر د هتدابلو فرع 4 یک سطح روشن هنناوسناتس ید و هلنعص ك ناخ (ةراضذطا) رریعسا
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 با لازا ETE ول ةا ةا ا لج ىب اذا اهل اتا بلا نم ارج لج ازش لاب ردهنسانعم |
 | ضرحمنس هوم ان مطو تا شخ منع ین ین لای دولو | دض هلسغلوا سا سم قلت هریک ایوبی
  بوقروف نید هنر هنسکرب هنت (تضاز هیربناذا لجرلا نخ لابسرد هنسانفف كا اهتشا طرف رایهطاو |

 ۱ هدر ولاسمن هایم .كناخ (هزولشخ) انبجبهادا عبارا بابلانم اتخ نالخ رشم لای رپ ماد مهیج اق ۱
 ۱ .ندنلست "1 ام :نناهلاندرلکلج نانلوا زيبعب ءاودا ندتع يولع هدننزو ناس (نارشخوذ) ردیدآقاق وصر
 | نایمدنسزاف وونلوارلبعت لب هک وتید هنظسو كلانا ,هلینروکس-لداصو صف كتا سمت ردیمقل تاکلمرب
 | هدرانابطزواد ودر ایکدهرب م دنس تروا هکر ونواقالطاهنب درک البط كن ایسن او هطسو یادرضخ قد لاقب روید

 نذنزوکو هک هوا مكنش یسنعاسا فوك غامق هکںونلوا قالطاهل و ل وسو هنشانعم خیل یضجنا اوا ۱

 | یزاریدر ویو وند منعضوع قلقا لاو تن یدابو دوو دونلو| قالطا هنغل زا تکلپ هل دهازکدقواو رولواردیک ||
 | لاقت رده ران قلو قوخوصو كيزشوا هجا (یسصخا) رولکروصخ نجا انسملکنصخو ردتج هلوا ||
 :وضخا) رد شاباز اعاتب هداروب یفلاوم دربا د درب ادا رامون میصخ لومتو نتارضانا غیا لب یمتیبوش ترصخ ||

 ۱ .ةلب ورود دمی آ ناب اهن نو خم نشخار دراب یارصخ مو لافب روید هش قو وص كني لي هدننزو لغتك

 | نالوا هجا ین هتزواو قیقدیارصخ من مک لاقب وهنصخترم ام قد یار طخ لر لَم رولوا فصو هدمزوکو و ||
 | لو فصو همدآ نالوا ورک ینابظبویلو نانظزودو طسولا هقدتسمیا:ةرصخ لمن ناقیرولوافصو هشت

 | هلالوشوهیف هف دمعاهصج ایوب وا مفعوله” دعم نم ضزالانسع باک ادا نیم دمل ازصخحم لتخر لام |[
 ۱ اد لاقب هل و | ېک طوب ره ند هرکض هک نوک هلو اتاق كب هدرپ یتینشواق هنا سهیل هکرواوا فصو

 كىك دنلکشیرب ك رالي نا دوخلاب تقی رب بسم نه هوا طور باک مصخت اتهغسرف تاک اذا ة ةزصع

 هليا كيك نالواهدنشاناب نمد هلنا .ه فج و هلینساتزعم هلک ایش ناو نراوک یا سرو لماس ا ھلو

 | نتف تعا قا هلبفلوا *یش سی لب کیا | هارو هات اہ كن وكي هلسصصق عب یریصق
 | نهارا يقآ ا: قي نطلا مات اوکلس لاق زو بند هلل و ,نیقب هل غف كغ (یسطاخآ) ,رولوا
 ۱ قتلوقو هزاکعو اصعرون دهبش قچ هنلوااکن !اقلطمهر دلار مسام ډزو ENED یدرفم

 ۱ کس درسی راک دفا تزاممشاهلکنآ هوا ی هادی کتیا باظخ هان یو دز کسر ویکی ۱

 | یک ی راشاب زود شواچزارتوط ودنرللا فوج هلوقلوا نکردن تباطَڃ موفبیطخ ¡ هکرزلوا هکو روند هنسهلوقم

 سا ی هما دبع ندیاتبا [هرمملاوذ): یک اضعیراقدنللوق «دنزللا تراطب اضیضلوقم ئئاپ شواعسالاحو
 ۱ هدتنخ هلکن ول هتان یار مح مس جل ها للضمرک لوس هدنلباقم ج قيا الو هکردپلونقمر دی

 ۱ هکر دندنانصا :ییاعلادرنن رض وطاوذ" .ردٌشلو بیفلت ثغابیراقدروس تنانع هر ص زل رب شمت نسر دنا تاقالماکب

 | یراضشماماردهسک نالوا یًاشتمو لبصا كچواوخ هکر درمهزنب صوقرحم ملا ةر شو ول ناود نددت لئ
 | هلناوتعرصد ولنا ید نیل دبع اتا دنا رب وه ترابعل دعا هللا لوسراب لاققةرصي وطناوذاناف هکر ہدنعخ
 قط هرضخم هدنلاةلسكرإ هلن زو لامتفا (نابصتخالا) ا هنیاو ندنلغا یمقلوا یهو ینانرببعت هلتلوا تن
 مالک ک بورد ھت لانعم قاق رصتخو بوم مالک هرضماذزیجا اذا EE لاق زد هلسانچمع

 كمالبا دس نکو دبا نو التي هنس هدم رکن آر قوهرجوا اذاالکلآرصتخالادقنولوا شایاهدبندنطننو
 | طول نوت ساق | فاز اةدصسل رصیتا لاملقم هردیغرش لاسعتشا غنبناتعم كمك ودیا كرت یا هدم نوچا
 یر ېن هدندننسکیارکر دقتسانعم كلبا توالت نی هدجس رکنای نوا كلبا هد لوق ىلع دنبال نک اهتیآ
 زدهشانعمقمو هر زوازوکو وب یلاراصتخاو اقبل ا اهب ًارمقاتیادرفاا داد هرس | رصتخ | لاق زدش 1و ارد اص
 : هنسانعمیموقوا تنا کیا دوخب بنام ندهروسرخآ هدزانئو هنرمصاخیلع هد عضو ادالحرارصتخا ناسع

 هدوهب ووصفت دهنر و ةوللصلا ین هروسلارخآ یمنی و دیار فاذا لص! ارضتخ الاس ردهیعرم* تقیقح ۱
 هتنالوانیقنكي ناب وهنملوضفلا فذجماذا شل فلج ارضتخ لاتیردهنس ان مڭ لآ لازاو فذح ینالوا
 لینک هجنرادقنرنابه ۳65 هتسئز و ها لالساذآ نی طلا زم لات رد مش اشم
 لار هنباتعم قموق هرزواروکوب لا هدننزو لعقت صنعت ا) هلصأتساام یا تای رصتخا لاقب رد هنسانعم|

 لیللابنولصل!یات زوئ|مهو جو لع تمانعلاخوب نو رصتلا یا هنمو هیرصاخ یلعهدب ضواذا لج را رص تت

 | نالوا هلازاو فذح نذ هنتر هلي رصق كفلاو ىس ينب رغصم (یرصا) مهرصاوخ ىلع مدا اوعضواوعتا داف ۱
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 كنیکو رونید دیدن رار دبا عفد ندرارب غیبصو ندر اکی باق هلکن اک نو نسد هغد سهیرلکد شرم ردن وک ||

 رد راسا عضومرر راد ین نوب ریز حلا هراد هک ن رنز لا ةرادو . هدسشن نو رفعج (رزمخ ةرادو)6ربزاسننا را

 (سسطنآ) رظنلا دادصل هنفح قیضاذا لجراارزاضتلاش رد هنيا نعم قف بوصف ین رنرلقاسق زوکن وا قق

 كارلپکو رونلوا یالطا هراقاررمو رونلوا قالطاهلاهن نالوا مرو هزانوژاتفلطمو .رونذمذهشماقو .هب راق |

 زا هن اخر هدهمرکم کم (نارمسطاراد) رد هزار رخ یدرفم هتسافعم هیفس ناکس رود هینمود

 ندارعشو ءاداهزولنه هکربد جزم یدیشابااتی نارآ رخ یم هب راځ ردع هلو ادتشر هک: لر هیت ندهیسابنیع

 هیدنیبآ بوج ندماج نوکرب هلجزا ردشلوا عقاو هرشکت ابنا طم هدنراتایع یدیارایاعمدانم ههفیلخ هل لو
 "لطلااهلع ءارمطا هحامتل ناو شا هراود فصول نالوا قرعراد هلاز یک لک رب یراسخر هدکدلبارظن

 رشامض ر عج فو ٭ هنتحت هدکد روکی وقرم عارضم بب رفت دیشر یدنک بو دیاشقن یعارصم نوش
 همدآ هیهادو كرز تباغل (نزاما ار دشلوایداب هی هفط اللم یی هلکلیا مقر دعا هرم شوفنم نهعلااهنلع

 (یدزاو) هدننزو یرجا (؟یررخالا) ردیمسا 2 هنرب هدنند نوله لصومرزاخوهیهادیارزاخلحر ل اقىر ۈتيد
 اج هرکصذدکدکو بوربک آ ندیکب پوژوب AEE هکر ونید هراقراصو هزادنباد ل وشهد ننزو یرج
 ردندآ عطومر بی رق هنهبصق مان شخو هدنت رق سن هتل زو ثا (رارخ) هل وا حلوا جنس هلکببا تالو نالوا

 هد شن زو لیعفت ریمل قلا یسلایارز نخوه لاس ةبونید هیسکیوخدب هدادنتزو لجرفس (رزت نا
 هل هلت دحو ته د هرهتینینرپ هدنشزو لعافت (ر زانهلا ۱ هعضادا اب نم هرج لاقي رد هنسانعم ققلاراطیهنبلذرب

 ه دتش رو. نافرف (نایسطاو هژنیتص /رمتنطناو) هلیض كلاخ /رسناو ۱ هلنبتعتق (رساو) هد ن زوی

 لحرلارسخ لاش رد هنس انعم قلوا هارکو لاسم قمزاندنل وک هلع ك راح( راسشناوا/هزاستفناو)

 هدارشو عب و لضاذا یناثلاوعبارلا باسلا نم اراسخو هراسخوانا تسخو ارسخو ارسخ وا رمسخو ارت خىتى و
 نارسخو دشزورسکم محو نفوا و ارد هنسانعمقعادلا لوق لع كلبا ناز
 (نسلاو)رساخلا) هصقناذا ىلانلا بابلا نمانا رخو ار ممخ ؛یشلارسخ لاق رد هنساشنعملنتلسک یه
 ار خو مسخو سلخ لحو لاغروند ناو هد ات امروضقع فلا (یرسبطناو) ەد زۆرت

 عضودقراصاذارس اخر خات لا ةد ردبیسنلعاف مساروئید هبسک شهارغوا هنا زو ررمضهدنراح رساخو "لابضیا

 هعفان ر غیا ةرسماخ هرک اذا تالتیلاعتهل وقهنمو ر 37 دانساوفصو هلاوح او لاپعفا هکرولوا ءکو هتاف
 اتشا ییاوید ساونوبا هنس هاو تخورف ف رش فوثوروم ندنردب ردیبقل ورع ن اسندارعشسمشاخو
 هلن مسک كن هزه (زاسخالا)ردبیقلت ثعاب یسلیا فالتاوریذبت نکیشمرک« مشکل اومآهتبدب لوق لعییدلیا
 كفلاو نوکسكنولویتفكاخ (یرسسنلنا) هصقناذا ناربلاسخ الاقب ردهنس انعم كس ی ەتسنر یوو
 (هراسناو) هدننزو تاحس (راسا) رد-هتسانعم یکیامورفو مولورد هني رلانعم ردعو لاله, الهو لالض هل صق

 ةراسحلاو راسحمللاو ىرسنحلافاوغقو لاق رد هنسانعم یرسنخ هدننزو ریزانخ رمان ناو م دنن زو هراس

 كلاخ یناورسْا) موللایا ةراسطاوراسفناو یرمسننطا لهانموه لاقبو كالهلاوا لالضلا یا ربسانطناو

 مجنردبوسنمهز ورپ ورسخولغوا كناورشون هروکهتنا كحراشردیدا شان ولردر و ردیدآ بارش ع ونرب هلي
 ا لاله هدتنزو لبعفت رسالا ) رديدآ هب رقرب هدنساض هدنساضق طشاو هل یم ناخ (ه و ارسخ )یک قاورسخ

 < ی لاشرونلوا ,قالطا هسان یافعض (ةءرسانا) هکلها اذا است هزسخا لای ید متال

 هدتنزو ربزخ (رعسنفنا) ةنابحلا املا لها یاةرسانخ موق لا روند هصاخشا نالوا تنابخو زدغلهاو فاعضیا

 هدنارمسخ عض وم ماد هلی یرسسنذناور هدنن زو رفعج ( رسنلنا ) مثل یاریسنخوه لاقب رونی هیهیامو رفو ملل
 ردلوج هیهغلام عج یدنلوارکذ هکر دهنساتعم الهو لالض هد زو رب زانخ(رسانارونید همدآ نالوا
 ندو رادیسیروق هددسط تعکروشد هنن را یرللوب نالوا هرزواراعاو قلتواضعب ہد كنبرایک غاط ریسانخو

 و سال کس هرم وه هل زکو هنس نوک ت شره هلي ك راخ (هراشیلناو)/راشا)ززدا < لڪ

 هی در یارعلا هراشخ هذه لاق و هیفر خالام یا ةراشخو راشخآلا ةنالا ىلع يقناع لاش یکر ا هنسن قولت و

 یزواهراشخو هتلفسیا سالا ةراشخ نموه لاق رونلو بیعت یز ولوم مدآ هک رونلوا قالطا هسان ؟یناداو هلفسو

 هسان ؛هلفس یسهلوقم داورخ یدو سشاحلا) هبق بلال ام ی ارعشلا هراشخ هذهلاع رونلو| قالطا يهب رانایلوا

 | قموق یدنکلس ,ویدنکوت هدیستو هد هرفس ماعطلا دعب هدننزو رهام رنشملتا) قارن للا

 اعا
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 هدننزو نان یلتص (ناتوتطا )ردیدآ عضومر بم نق هر هفع هدننزو دا + دش( ر رارطا) ردیدآ عضومر ٠ هدش زفوفوک ۱

 تب

 > الو ه درب صعب و ىنا تەمىر FTE ادى رغول تتلو دن دلو

 قر هدنسغاط یرلکناو قرهلاص یرللوق ییغب البا كکفتلب رمصق كراغلاو صف راخت (یرزوط اوز( یر زلنا

 مس

 ۱ نانو اد رسک ب اخ رو اکر ارخ یعجرولواهلویب ن دننشوق نکجوک هکر ذب هکر ددا شوقر ةا رخو لر دناربسعت

 |( نو خىر خا ) زوناوازیبغت نا خا غاج دكر وند هب وصناقآ قرهیلغاج هدننزو ران اخرا )روتید همدآ نابج قفروق
 ققاسوبلمو تاب وزمشمۋ تاعوج طم روخ ر خۆ نوتید هب هقانؤل دوس قوج هدننزو رجرج (یخیرط او هدننزو ږو شرس
 یاسنفم هلبا روخزخب هلن زسک ؛اخ خرا )روشید همدآ ندا تهازنو تکازو معتت هدنضوّضخ اشور فهو
 بق هدننزو روک دو ناز هشارقو هشابلو هماسغط ی عانیا رخزخو ر وخر خ لجو لقب ندفدا مر هدینا

 زدیفآ هیصقو هدنس هکلوا مزار اوخ رو رخو لبقلاءام ةريثکلایا.زو رخ هاما لاقي وونید هنوئاخ نالواولوض كب
 لأش زولوا فصو و ردصم هدانعموت هروکهتنابب كحراش زود هنسمادلرم لنعنقیدکو كنالبف رو رخو
 لا رولوا فهو «ردلاب نوب زو فیعض هلی رمسکلراخ فی رخرفطاو)( یر خرا )رورخ «رهلاو رورخ هره
 هتوایرب یک هول طراق كن هسک نالوا كوبت یراق هدنن زو لزازت رخرذعلا  هقیعضیا دنرخرخو "یرخرخقاس
 قاوا لو دسو قااص هدننزو لاعفنا(رارخثالا ) عظعلا عم برطضا اذا هنطب رخ رخت لاق ردهتسانعد قمات وا

 نیما داوصوب هدنناب اب بخ مان اجاهدننز رو یرببزا (ئ رزرخا) جزسااذا هنظب رخماو للا را لاش رد هنسانعم

 انہ ں زا ) هطعسایا هرخاف فیقلا هلی تر تص لاه دهم ان كمزوشود هل راک هزه (نازخالا)

 زاطزوک لوق لج رذقلوازاهرص كل کم هنسانعمقلوا قییققزهلوا قلخ یرازوک ك مدار هلیصتف كن هم یازو
 قزل زوک ین زبتذوخاب قلو | ىکا قلب ناک اپ یغزیوقات نغب نوا «هنلکشزاس هلبفرطربدوخا قلواكجوکو
 عبانلابابلا نمارزخ لجر ارزخ لاض ردهسانعم قلوا قشاش یس و تنیزوکدوخاب قلو اراقب قو ةيانقدوجآ
 اه ض خلو دبع ؤا تیقشلادح | هت اکر ظنی ن اکو اةرغصو ةقبط ت راصو ا ةملخ اخر صب هجر شکن ادا
 اه هضناط لوا ناو شرح یرلک دید رخ هکر نیما كن هفت اطر ندا سنج وغو :نونیعلادحالوحناوا

 ةرذکل صالارلنوب یدسنلواقالطا غلام هلفلواكجوکو راطیرزوگزرولو عقم هدنلخاوس اردغنضم
 | كتي قفوتصلارغ نیو ردیبفل :یرقلا كرا بلانت فس ويو نونیذ هاب روخّولغان چو یدناندک از
 ردغښصو نيزوک نر ول هدننزو نجلا (و الا )دن د ر رخ نن نج لا دبع نیما ردزلت دع کون
 یجب رولوا فضو هد هزوکه کر دماز ری ین وهروئید هر ر نشك نالوا هززواروکذم فض یرازوکفالتخالا لع

 تالواهلباتا شاعیف قفواو نوا هرب رحو روند هناب روح ولغاب یک رخ هدنن و دنیفلسا تب رسال یک چیر ډز رخ
 نالوا هلغمر دشراق یتغالصا نوا هر را هنب وص تا لوق ع رو دا «دنیصع هشرلوا تارکاو روند هنشآ چالو

 قوانرضحریکآق ی دص بز یب سصت كموح نم یواش ةدنح رش فارع بلا هکرید جزم وند هاب روچ
 .دایرفنراحهدنشع لوانتنومل درو تیزنشابسهلک اهلنا هد لک نت ثیراح ندناصایابطا ليدلو یا اط

 یتسیکیا هدنما تت هنس عقاولا ق بونلو ارت هدکد ید زد دوجوم هدما طوب قفل ىلع هننم مم هفیلخاپ بو

 اختارك كناذو ف 2 لان رکا )ساهرا رد یتدربرخنهروبارع ماتعطو یتناراب لیا تنلحترا ذیهشیخد
 نیعلا طالب رظناذا لّوالابابلا نماررخ لجبرلاررخلاقب ندیشفابو دعو نیب دوخ هکردهنسانعم ققانهلبجوازوک
 ترهاذا لحرلارزرخ لاعب ردهنسانعم قمخاقو یهادناداررخ لاجقب ندهن انعم كمل ةيهاد هنبننوا هسښکرو

 ۱ ندزرحخ کرد حرانش لنز بنز وم رو كوخ دز چاو خونی تاجا هب لک ك ناخ و لا)

 ردیلصایتو رد یعاغر ضعبلادنعو رولوا لیعتف نزوسب راندلنا تو رم رازی هرم
 هدهماسع رب خو یهشناردشلبا نراشاجد هدنلند عابر قبه هفالتخاوت فلوم فوم رولوا بلف زا هزوکه کی ول

 هربضزمنا اواربعتیشابزومطودجارمش هدیکورپ زانخو ردّیعجب كلربزمخ (یب ر زا ) ردیدآ لتجزاب مصوب
 ردیارزمظ هدنونب یرنکا زولوا فرح و ب جاقزب هدر هبچ هیغچدنس# اکر دشدش نقر لواو ر دږږخ قدرفم روند
 رولوا داخ هدنس هقزا علیا هکر دبع محو هنوکر هد تازه هویج لراخ (ةرنمطناو) هتان 3 لاصق( (ةرولا)

asو  

 س

 كکفس ةي یشعیا ئر زوخللاو ىرارل ایش لاق ردتراسع ندکعرون قصص هکر وند هد واو وب
ITEندیزللاد ودن:ساکدید ناراذره هلفب صحت هکر دیتا نیدانهرکم عاونرب  

 هنب را هبعشو هنفو رع نالوا د تم د ضرا نورد لراتسنا . نازارخو راس ناوو فتو نکس او ناکوج
 صحت س :

 روید

qe 



AN 

 كيابنب رمشدراندمگناهاش ردخ هروک هتناس كفل وم روند هبیشحو راج هلتسنیاب "یردجادا لیظم یاآ

 راج هدنسارح همطاک یدلبا رارفهلباب و ترفنو شح وت ندنسهلب وط ن وکر ب ولو! یعسا دلرغبآرندنرانآ

 بوسنم اکآ رلیدلیالسانتهکدتکب ولوا لصاح دلو رندنآ هلغعمآ هراجیشیدرب بولوا طلتخم هلبارایشحو
 شح وت كب ا نرش د رال ناک ناصح ردخ |یلاتبسن رجلا یهو تاتردخالانموهولاقرابدید ۍردخا ه الوا

 سدن (ردخلاا شح ولا رج نم لصف وهو ردک ا تانبنموا رد خا تانب نموهقجالاق لوقت اهفبرضف
 رش رونلوا قالطا هنش وق لش وط هد نزوهمارغ (ثیرادنا ) وو تهه هک الغم ېد و هد زو

 ككشا قاق فورعمربەردخو رونیدهب هد دشتمط هلبعص كناخ (ةردخا)نوڪکیدلیام وه ودصرتەراكشلرەديا

 (هونخ ر ن د ن وردد ےک لب لهاک ی یو رد ا اور ندراصتاو ردییما

 هکر دیعسا یسهیراج كن هسک مان هدیبع ه دننزو هزمت (هردخ )ردیبل كن هسک مان نابپش نی لهذ نو رع هل رسک ناخ

 ردت كلاب ماننسح نی دجهلنیتتف (ىردخلا) ا 2 تیاور هردخ ن مخصاعو رد هن هر دم

 یسرف كتهسک مانلاتفندنس هلق بالک /هدننزوبارغ نادخ)زونلوا قالطا هکشا ه انس هد تتزو یدرک ید
 لر فیآ مان ردخ نا ناو ارکذ (ذتردخ ردخالا )ردیدآ هغلقرب هدنساضق ءاعنص رش هدنم هدننزو باک (رادخ) ردینچا
 هکح روا هلبارصقو هلنبتعف (ینردخلا) هنردخا لیخو "یردج !سرفلاعب روندهنس روس تانالواندنرللود

 ردیدآ ۳ هدندالد تعکن راهب: هدتبزو ءارورح (عارودلخ) هلیبسح _هلیبسح یتیدلوازاس هدر رومشید

 رل لاش ردهنسانعم قعنوط هدر و كل هدر هدتزو لاعتفا (رادتخالاو)* هدننزو لعفت (ردنهتار|

 هنالسرانالواهدنعات اعاد اکگاد ه رگ هشم هدننزو ن نس ردخلاوا هدننزو مکن ( رذخما) :رتسااذاردتخاو

 هایسليهدننزو ؛ یرفز ( "یربل) یدیلوار دنلوارکذدکه ننویهک :دلباتمزالم هبمشبد سی هوم نو دنکه شیما

 لاکو ج زونه هدشنزو هز (ةردشلا) داوسلا دیدشیا "ی ردخ رعب لاش رونل وا قاللسطا هه ود نالوا

 کک ۱( جش نا لیفت ۶ تناک ادور هرغلاش روند هناعرخ نالوا طقاس ندنجاغآ ن زنق وب

 دکعمقلوا هرفدخ یدرفم هروکه ناب كح راش هتسانعم,ناقلخ تاس زوند هونا یکساهدننزو زعب الغ هلباف

 le لبرط كلافطا هدکرت کیا یو رذخ هات وکتسم تنهمجملادو یم كناخ ردنا

 روشد همدآنالوا نانو تلم یکم ندولحرو دوخاب ندیلاوو ناطلساعاد (رذاتا)روئید هغات وا

 هتسانعم بولا ةه طقروتید هنس هرابزپ مت در تا رفذنلا) ءرغواناطلس نمزتسم یازذاخلجر لاق لاق

 هدیکرت هلواراقج ندنرلکلد كننوزب هکاب اوکتوص نکردیا ماکت دکدونید هنوناح لوش هدننزو هرفنضغ فن

 هدننزو رب رص (رب رب رذا) اه رم نم ج رخ هن : اک توصلاةقاخهخیا ةرفنذخ اما لاقي روناوارببعت لاف كاف
 لفشوطو نكرسا لب كلذكت اصاذا لّوالاو یناثلابابلا نماربرخ ءالارخ لا ردهنسانعم قماح نکراقآوبص
 قمادلروخ هدوش واو تەح ¿ نح تناصاذاباقعلاو خشراترخ لاق ردهتسانعم قف هدلشف نکراحوا یسوف

 یچج روید هرب یلقاروتواو زود نالوا هدنس لرل هس كسکو یا ریرخو "طعاذا الا رخ لاب ردهنسانعم

 هنسدلنف شوقو لبو هنسیدلغاجوصردمسا هد تنزو مزمز خر )دیدآ ع ضومر هد هعایریرخو ر رد رخل

 قمادلربمیدکو نالبقو طغادا عانلارخرخ لاش ردهنسانعم قمادلروخ هدوش وا هدننزو هراز (هرخ رخ اار

 ا ر دو رو هدننزو رج (رخا) خراب تاضاذا رو لاو ملا رج لاتش رد هتسانعم ||

 لّوالاو یناثلابابلانم ادورخو اَرخلجرلا رخ لاق ردهنسانعم كعهود اشا ندکنکزو ول لوقیبع كعشود
 زلکهنهذو لفغ هرزوا مدار و هفّشاذا یشلاّرخ لاق ردهنسانعم قمرا " رخو لفسیاولع نموا طقعسادا

 انیلعاومعهیا نالف یب نم سان انیلعّرخ لاش ردلمعتسمهنسانعم كمرب و یراوو كلا موعه نیزسنآندرب
 كنمرکد ها یو )تم ناف لقب دلت هم اضم كلوا فرا نکنم
 هبخ عونرب ندنابوبح خو رونلواعضو یادغب نداروا هکر واوا قالطا هنکیلد یرلکدیدزاغوب نع هنب زغآ
 هرخهبرض لاق زونید هند كغلوقو ردعح هوا هلغ یرلکدد ی رح هلکو هل روه هک زواوارو دکر دچا

 2 كیا (هرخ) هدننزو هبنعزولک هزرخ ئچ زو شد هکد نخوهران ینیدراب يتم لاو :هنذآلصاق یا
 هلودلاء اموردندح ه رخن رع ندم ندجاوردهیاورلا فيعض ندنین رع غاندلاهرخ ی توقعد ردن دیماسا

 لانفطل هرس هدش کارو یضفكناخ (ةراّرا) یدیاهاشر ند هللاد هکر دیلی دلا لو دلادضف نی نو رفت هر
 ۳۳ هرکصنذکد روک هتخمرب جوار بوبلغد بنار هعونصم ةت زر ذق لغت فصن زکدی دما رولر نادیرابا

 . ھم مت ده
 م س



۴ 

۸۳۹ 

 | زین هر شک كن هرمه (راثخالا) تطلتخاو تشغاذا هسفن ترنخ لاش ردلمعتسم هنسانعم كلک نابنغ
 قطلع تویغرا عاب + هرکو هطاغا اداهرنخو هربخا لا رد هنسانعم قو وق ییهتسن قد وص هدننز ولیعفن |

 ۱ بید مارا !یردیام #5 لنا هنمو هب دبل اذا كلدو ارناخ هکرتاذا دب ربا ربخالاصه ردهنسانعم لابا ۵۳ هرزوا

 عیب زات نوناشرب هکر دوب یلصا رویم ییکجهدیراهنو ییکجهدیالرت قر هل واوب وق هرزوایلاح هن یغاینعب
 هتل ن وجا هبفصت هلیبسح ینیدل روط بولوت توفص هلغمردش راق هقیف ر یظبلع هرکصندکد لیا حالصاو
 لوټ نریم هدف مج واط اس ول نو طالب تیک او ردافوخندنیلوا قرح ەسقاب شبا

 هک الو ارم و درام هدص وصخز انقل طم هدعب رایدلیاداربا یروب رم مالکه دنقح هلغل وا رحم هلتمج وب
 هترانخ تیمیو هونصبهدلامیرونید هنسهیه لتهنسن شعلعیوق هدننزو هما (هرانطا) رونل و وا برمهدنفح

 جهل هکمروتکربخذ هلیموقمدآرپ :وایعقسااذا بارزا بابلا نمارنخهنمربخ لاقیرددنسانعم قءانوا هلنبتتف(سغخا
 سیا موقلاعم جرج ملو ىلا ف ماقااذالجرلا رتخلا فر وناوا لایعتسا هنسانعم قلاقهدبوا بوینک
 (ةعاجو هقرفی !سانلانم تا بیاد لوقت هلینیسانم یتفاذکو عم رونلوا قالطاهب یلسنبا هقرف مرثااخا)

 راح مَأمانلافولوا نل شۈك كاتس هند وچ وهک روتلوا يالا ونان نالو یجوو دردهج رادقم رو

 ندساچ رههدننزو ی رکس (سفنالا یرنخو) هدننزو ءامرک سم (سفنالا ءامخ) عجولا نهلیلقل!*یشلا دمت تناکاذا
 دلرصتف وجو كناخ را )ن وطلنحم یا سفال یرنخو سفنالا ءارنخ م وق لاعیرونلواقالطا هتعاج قشزاق
 و در اش هلفسلانان وهو هر هرک ا ام لاق رود هنسهگارنالو نتنم و د كف رط دعقم

 چنان ) چای )رولکنو رخ یعج روند هب ینک نالواقق روق بولوالک الا د دش هدننزولف ۳ یتد

 (دودبحالاو) هلب نیک باخ نارا تونید شید لغج كر وص ندبآ ناب رج یر عوط هند ندنس رق و كغاط
 نادیا تساللعم ردخو زوایکح هنفرطرب ءلرداج نوا تمام روکی مش نوناخ هکر وند هدر لوش هدننزوبولسا

 لوس رد خو رولکربداخا ییا عج وولکرادنخ اورولکر ودخ ی چب یک هرات اوو هد زو رداح رود هش

PEDA TROPبو : تونلوا بصز هنن سوا یرعكنهود  êژونلو ارپ یرزوا هلبارهنسنیس  

 نال وا یعاتن الاسرار دخو ر دیس هلو عم هیر بشو هغ وح دوه دارم ندنآیدنلوا قالطا نو ؟یدلبازسین الواهدنجما

 زدن الوا لیلق یمتنکه کز ونیدهن الس را نالوا هدښغاتبا ماد نعي هدنردخ (رداس | )رونلواقالطا هیمشبمو هکب
 هک دهنسانعد قم دنتوط راجو ه هدر هریق جلب هدننزوردفربنطا) هتجایا هردخق مقمیا رداخ دسا لاقت
 مقمیماد دلج رو ردا( همز ادا لّوالا | بابلانماردخ تیبلاردخ لاغب ر رولواكمردنلدحارف هدزارابد وب
 یبظلا ردخ لاعیزدهنساتعم كلبا فلت وهارب ندی روسو هب ر ماقا ادان :اکلایردخ لاقي ریل معتسم هنر انعم قلوا

 هلب مک ت هدرهه (ززادخ زا دخت الا) !ربماذ|لچرلاردخلاس زی مفما بعمل آنا متننکیموعیلعقلا نع فلت زا

 مععهدرپد اهردخ عع تنبلا ردخالاقب ردهنسانعم كمردنلهجارفو مردن: وط ر اچو هدرب هرف هزات یدو

 هلعحب اذاوضعل از دخ ا لاق رد هنس انعم قمردشوب وا یوضعر وهن ماقا اذان اکل ابر دخ | لاقى ردهنسانعم قلوا
 ایعادنالسراو ځو معو رطم موق اولحدادا موفلاردخا لاشه ردهسابنعم كمرک هنوکول هبت روفوازدح

 ارد هتان نغم كلبا ناپ ورتسیغاتب ینالبنروو جالا مزااذا دسالا رد حا لام ردهنسانعم ێعاەدنغاتەد هشيم
 لاش رد هتسانعفقهردنت وطراجوهدرب هرقرانیخدوبهدننزو لبعفت (ریدنهلا) هزیسا هزساذادسالا نرعلاردحا لا

 ۱ ںونند ٥ رق نالوا هدر لها هدننزو همظعم (مرآ "ریناو) هدننزو همرکم ( هردو او)(هرودحا)اهردخایتهع تشلار دبح

 ]| ندنکر حو سحوضع هکرواو | ظیلغ هبنزهر تو ساخ جور EN ق وو ااض ءا لنبتصف ربط

 هلیپس هضر اعرب ز وکو ذکر فا قیعتالف تخَرساو نرقادا عارب ابلانماردخلجر نردم لاير ولو الەم

 ودهتسانفمكلپا اد تلقت ندقمردش وغو الكلي ed كاشاخوراخوزتوتەزوك لوق لع قلو ارت اوو هرج

 ۱ زوضضو لینک یاردخ مویلا "یلوعتزدهننیاتعم نوازتو لک تاکشواویذق نم تامتوا ترفادا نیعلا ترب ج لاعب

 كيةغا ابموردیاچهد هلن رسک كناخروناوا قالطا هنلط كز هکر وردنوخ اندنسانعمدربرونلوا قالطاهروم# ۳4 ردحو

 ینالطا هل: ناکه رغم یاردخ لیلی وقت و تاه يا لی اردبخ انې غ لورو نوا |قالطا نیم نالو اوکارق ارق
 »۲و فک( د با تش دتشااذا يربلاو ره ارد خب لایب نوتید ,هنساو ادیدشو تخم تافوغوصوكنبس او رونلوإ

 هردج ةلیلو ظمیا.ریخ لیل ل ی لظمو ةرتاف یا هر دن لجرو ردخوضع لاقیاروْد هوضعینشوبوا
 یرادخ و رد | لیللامپ روش دهیم دوکو ک ارق د ج هتاف نارع (اعدادخاو هدنشزورجا سخا |
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 باقو روند هنو بذ ناناوا ع ذواتسااکرمشم هدنانب ءارامدآ ج اقرب نوعا ك مشا وب یتا یخدوب هلیعض كناخ (ةربخ )لوا
 رونلوا ذخ |هدتمسق نیح هکر وند هب هصح لوشو هم ةدب ریا ةربخ ة نفل ا یق لاق رونیدهدب رت هموکر هع را هرعا

 هش نانلوا مدفتویکت او ماعطو كغ اروند ئش نانلوا انشا نوجا لایعو لهاونوساوا هنسنرراسو قل اب وتآ

 شبدوخابترد هدنجهکر وند هطاوقو هغانج لوشو رونبدهماعط یکی درتوکهلوبءر ,حاهرفس لمس رفاسمو روند

 هکر وندهنضیقت كن هرظنمو هأرمو هنسانعم هرم روند هفنکو یشعهدننزو هرظنم (هربخمآ) هلوا تغاوتاهدننس

 هدننزو روفاک روان ةربضما ع رکود هرظنلا ج نالف لا ردتراع ندنتفصكل ما فیصوتبور ور هحكناسنا

 ا !رکیدرهن رب دنسېقرش لصوم هلج دو ردهدنساضفهفر ا لر هنر هدننړن تارفهلیا نیعسآر و ردیدآ ت ابن

 ردیدآ فو رعم نصح هدنن رقهندم هدننزو ردیح ريخ ردیدآ عضومرببا دم (مارولاخا ردیدآ یداو ر و ردیسا

 نار از نعلادبع ندعو رهافلادنع ندجا ندمالطا ردلعشم نصح یدیردندآ كتالورییخ هکر دحراتتش

 رییظا ندم نا "ییعردندا یاربیخو ردلکدققح یرالوا لصالا یربیخ نعیردراشابادلوت هد هدربتیخ هک ا وک
 هلصتق كلاب (ناراخ)روندهنالب هراق افلطم ردعقاو اروصم هد هەن ضحبو هلتتسدءاب (یربطا) ردندنشدحم

 ردهنسانعمقم هروصخر ندوتسکو : (راتعسالا )ردیمسا عضومریو ردیدآ هیحانرب هد هدشد روسا هللا سخرس هدناربا

 نیربخ) هربخا ی یتحم ریخت هربخ لاقب رد هتسانعم كمرپو ربخ هدتزو لیعفت (ریبنهلا)ربطااساذا هربنعسا لاقب
 بیطیارو خم مادالاق رونیدهکح هسنالواشوخ یغلقاق ( وخلا )ر دید هب ارفر هدنساضق تسدهدنن زو ی ورق

 __ِ هقبن ( هربخ) رود هر را تسزا هدننزو روص (رونا) روند هدەمدا نالوا ما دالا بیطهروکهنناب كحراش

 زدندآ مضومر هدننارت ناص هد زو قزرا ءارعەلا هجم لاذ قذعلا ءاربخ ردندآوصرت هدند رول تلغدونی

 E للا یلعوا ندشدحمر ردى ردن تنطاربندنس هلو عالکه کرد هسکر ر ندندالواداوس ن ةلبج یذ ناخن

 هک ی ږاخلا لع ندو ردندنطب لوایربابا و ندشدحویراشارماع نمیلسندنیعب او
 كولش یدوحو كوب یراق هدننزو طعدالع جابلو هدننزو رقعج هیج ره ) ردندنیندح ندهدننزو "یرعصان

 كلا فیحو ردغ نولاّذلایمدآرب هدننزو دوعف (زوتخاو) هلن وکس کت هبقوف یانو یف كلاخ (زل) روند همدا ||

 هعدخوهردغاذا لّوالاو یاثل بابلا یماروتخو رتخ هرتخ لاقي ردهنس انعمكلیاردغ هله جو منش او با لوق لع

 (رتاخا) ناتو تاخاذاهسقن تزنخ لاق ردهنسانعم قعالو وفالوب یسهدعم بونود یلکوکك مداری و ردغلا خلوا

 ندلّوایانعم « دننزو تیکس (ربتاو) هدننزو روبص (روتلناو) هدننزورعما (ربتلعاو) هدننزو راکم (راتاول|
 زوندهرا "دغوراکم نالوا ردنا فبحو ردغهلبا هعدحو هراب ود هسانام اد رد هلتهح هش , یراتوافت ردرافصو

 ءاضعا رولوا ضراع هدوجو هدقدنلوا لوانترهز دوخایاودر" مب هکرونبدهنتلاحقلقشوب و لوش هلنېتهف خار
 یناقرق د وجو هدننزو لعفت (رتهلا) مسواءاودترشدنع لصح ردخوهو رخه لاقت رولاقندنکر حو سخن

 ا قلوا موتشو لسکو زساو زفناذا لج ر اخلاق ردهنسانعم قلوارتافو تسسو قش ووا بودیاادنب
 ردهنسانعمقلوا هدير وش بونال و ندکم | وج ییهنس یسلوقهدوس ورد كمدآر و "جاذآ لجزلا ر لاتق

 رخ لاق ردەتسانعغ كع رو یک هسک ل ساکتموراافو ٠ هوح و نبللا برشنم هنهذ طلتخا اذانالف رتحت لا

 ردهتتانهم للبا داسفاوریغل ی وزد كمدآرب هنستر هدننز و لضفت (رتهلا) نالسکلا ت هشم یّشماذا لحرلا

 و رد هنسانعم لالععصا نلوا لععصم هدننزو هحرحد (ةر متطا )هسفندسقا ادا بارشلا وخ لاق

 درنوک زوک ی اکر وتند هبارسو قلا ةبسلا یا روهتیخ ةارفال اق زوتب دھر قرا ج ارم د و یوخ د الگو نو رخ
 هش نالوا هدل الض او لاوز تعرس بویلبا رازق هرزواهدحاو تااح اةلطمو رونبروکی کوبقق هدموا ندقار
 تونکتع ئاخ درانوک ناتا کر وتد نهن ل وشو یک اند لابقاو لظویکی روطو مط كصاخشانولتم روند
 تاعلو لطاب طبخ اک او ر دبا تشن نداوه تفانکو و رونلوا لیت یکرواوا لزانتلسا تا نداوه وح هدنتئیه

 لوغو هنسانعم بث درون, دهدروقو روناوا قالسطا هند روعتیخو روتلواربعت یخد ناطیشلا طا ختو سلا
 نوعیخو رونید هغلادجو هتفرف یدازوا نوزواو رونلوا قالطا هنالسراو هلاطیشو هتف "او هیهادو هب یاب اب
 و اك رم رطارارقو مارآ الئصا الصا ورک دزور وص کردا كحوی

 هدننزو ناربط نآرتطاو) هلیعط تلاخ یروتخاو) هدننزو هراسخ (ةرانتخاو) هدننزو دوعق نون و) هلنوکش
 نیلانخلاقب یکیسلوا درغوب دوس ردهنسانعم قهاق بونلی وقو بوتلاوقهنسنقدونص ی هلوق-لابودوس ||

Erتوتال وب هدعمو ظاغاذا نتمانخاو عبارلاو لوالا او انارمخو هرونخو . هرانخو اروثخو  
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 ءادز :دلایال وقهنموالب ادا لوالاباسلانم هربخوارخ هرج لاهردهنسانعم قد هنص بوبلقاو» نوعا اللعب ۱

 دنع لغفلاط وح++وهو الادحا نمام یا اذه مقالوقممهن دج ویا هژلهنرحا سانناتدجخ و + هنع هلنآ یز

 وزعم هنیرترمضح ءادر دلاوبا ةدئداحا تک کن ٹو ډا توكسندنلاق ارون نع مالک ف لوم هج رک را 1

 هتل هلو فلات یلک هر هاظیرک هدکیدلواملطم هنبژراوطا قیاقد و لاعفا قیافحارب ز هک دلی ناعما

4 
 و

 یقیفحو هنکی هنر هلبع نارو یتف كهم دقو باف كابو كي راو ا للمولى رسک اخر
 ۱ لوالاوحارا بالا نم هرڅو هرو هرحو | اخ ة راحو هربجو ؛نشلابلحر اربخ لاسردهتسانعم كمي هرزواا

 یا هریو: ربو 5 هربجوریخ هر ی لوعتهنمو رونلوا لاصتسا قر هلو امس ارل ولو ةا ءۇ دپاک عد هغ نا | أ

 یک رکی بش رب هلن ریشکكلاح هبخ و هلنیعض كناتخ رخو كلع نعال یا هام كلرخ نربخال لوقتو"

 نينلظفل لقا ىس هسلکهلقتو ردربخهدرما تروص رد رضاح رها یس هلکربخا هدن ون یدنلوا تراسا هلعلوا

 هبلاوجا نطاوب ككا رد هک نا 5 هنربخاذا رد هبتکس ءاهو ردةنسانعم ضغب لق ردع ور ردلقتسم

 مع یدنکن س رمهل ول مدا كج هرو مالساننامز زیناصوصخ ردراکر دكفح هوا رو هب وادعو صخب و هرلنآ

 قهانولغابیماعطهربخو خو ءیلاو قا فنلاوبععسلا سان دا نم ان رهطو لاعت هه اانمصع ودول وقم ل وا ید ۱

 لا لمب یکی رکی بش رب یتدوب«دسننزو لاعتفا ناتخالا) هیسداذا هربختو اربخ ماه ط)ازبخ لاهندهنسانعع ||

 ند هنساسنعم قد هنص تبولة وب نوعا كل نیکی کو هتسار و ههنکیهلعاذا ؛یشلازیتخا لانه نذ هتسانعم |[

 ردشلواقرفهباراسبتخا هلسغلوا قىلم ئ زنا دن وبرر هب رکو د حراش الباذاهرمتخ ا لانقب

 نادمدآربو هساع نعد هربتخا عع هربخت لاقب د هنسانعم كلب هقیقطاب نا هنسنر یتدوب هدننزولغفت راكلا))

 ةدنرلنی یدنکر هسک اقرب و رنا اسا ذااالفر خت لاق زد هنسانعمز اختارت هدنوب رد هنشانعم قمر د شروصر خن

 (سنلنا) اه اوعسنخاواهوصنف هنينهاشاورتشااذا موقت لاقي رد هتسانعم كل بیتا بودیآ عدو اژشا نویق
 زوج عجب دراج هدیلت لناخهنسانعم رز نا دهشوت روشدهنسهطن اج قیزآ ل ویب هلنوکس كابو ف کاخ

 ها هدرپ صد یهلیاراخباو لقن هنالف نعت ویلا مک الصا یربخ یکی دلی نالفراب رع هکر دندانعموب رولک |
 زمخیورولکر رویخ ییجهدکن و ول ندتخ)هدالب تک تااخز وغ نیو دو رخو هنسانعمددنعام پنا ار دهروخ

 نیبنغم حززروشیدهنک ربخوردیدهیرقرمدنم وژدنداروا یرطاداجخ نا لضفدنسل ا نخ اضار دذا هر رق زتهدزارمش
 یدوبهدننزو ءار فک (ءاربتطا)رونلو اربعت یسارکناتتسبنع کروتیدانج اغآردسوزوخ درب نایک ریاونصه دراعاطو

 تاناخرولکیرابخ یمجیرونید هب هوا نالوا نم كنخافا رادذسو هنسانعم هوطع *هدارم روند هنسهطناچیذزآ دلو

 كنج ات آردس ءاربخو هلن رنک ناضرولکر ابخو یک تاو ارض خر ولک تاو ارخ وهل مک ناررولکی زارخومیارعقق تنارو
 هحل رف( هری اونی هنج اها ر ذس یخ وه دننزو فک رنج ا وند هر ملک وصیکصض وح ڭجیوکت الو هدنربید
 EIT TSIEN TOS دن كن اغآودس یی وبهدشنزو

 یرلکدلدرابخ یعیراقعلا نم ار ابا ب نا اواز ليرى اك دیو ؟ هاکنکر ؟رذنک هت :اڭىكەلوشەلؤا ۱

 1 موج کر د هنسانعم منا چرابخو زواوانیما ن دقق بوی نکو ت مدآ نیمزکهدنآ بولوا نیر اللهم ضزا

 رکن هکر دنس انغام ما هلنیتححف ریا )رون د هنس هو كنا الرو روید هغاربط نالوا عج هدنرابب دراج شاز یع چب

 اناا نماربخ ضرالا ترمخ لاقب رد ەتسانعم قل وا قونى :راکل د ناخص عب یرابخ کلرز ږولواردص مزی خو یدنلوا
 ةراخملا )ر ديدآ معضومو هدنسحا و هنیدم قیفع دلیتفاواف راب اف بف دوخ اب (رابنطاءافیف) اهرابخرکپاذآمباززا

 تاک نیک هلنعرارم دفع هژزواهنبعمهضح یکی رو ثلث دوخ اب نضن كن هلغنالوا لضاح ندالرتهننزو هلا |
 هزناخشو د هوضو فصلا ىلع ج عزرا زما یهو ٠ هو اھا[ نع یهن مالا بلعب هنا تسخاهنمو جراشلاناقردهنمنانوم

 لر اهر کی اض/ربطا) ورک 1| ذا هراخت لاب تک با ضیصختالرت همدآرب نوا نعارز هکر ههنسانعم هرک اوم
 هپ ونک هدننزوربم زین هوقو فصنلا ىلع دعرازللا دقع یارخان دقعنا لاتبزدهسا ندنن وا یانعم
 ونادر هني وت هو دو لات هل e یاربخ لخرا لاقب نوتبد ههاک 1 درم نالوا هاب ع ةصاخو مشساضمزاک اروئئد

 ارش هلاك نونیدهتشیتنکود ارل وتو و دنرالقو روئند امرا طرفآ کیو رچ دنیا هناسو لش عو دتسانعمریو

 ازالو نلیکود ندندب هقتنزو ةنیفس ( ةربنطا)رهیجبا یدج كنبردن كنارع نیدجبا ندننیدشربیخو هنسانعم
 اتشاهدنزانب زاهسک هرو دنوماصیصط ۰ تدجوا الاخ ززو نب هثخاتوظرباو هم هعتلکر ر عج هتس فی هياط ران وتو

 نزوکو ونا كب هلغلول شارف هدعرفادتا هکر ونیاد هنکی ن نویف لوشو نده خونو نت بو غد
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 یشغف ۍشلا ار ظنذ عابر وربحو ةریحراحب لجراراح لا فی ردو یوضومیانعملصا
 راح لا رولوا نلتب ییفج اسهنو کج هدیک هب هرن ز کر دل متسم هنسانعمقلوا قنامو كمو هت هتشکرسمدآرب و هیلع
 ءال اراحلاق ردلیعتسم هنسانعم كمنود بونقلاح هنوآ یر بویخا هک هفرطر وص هدر ر و هل.دسل دنمماذالجز ا

 رادان ر ند هم وقرم ءدام (زیاعاو) هدنن زو نارکس ( (ناربطا) یر فیک ی ردیال اکی عید درتاذا

 نگو صرامو هيمو یضف كناحروند یرابح هدنعج هدننزو ءارج روند ءاربح هدننن وم روند همدآ قناموكندو

 هوا شفلوا لیپسقو بیبسن لبسمو یرج قج هق آی وص روما | هکر ونیدهضوح لوشو رو ضید هرب ق هوا
 یججروشنید درج هلحرطقلا روشدهناتسب و روند هناکم یقاروتواو زودنالوا هدنسغلارارارب عفت نمو
 قالطاهنلوح > ءالب رکو هنسانعم كدو روند هنغا تاو هلب رسک كناحرولک ناربحو هلت كناح رولک نار روح

 رهدلایربح رونلوا قالطا هنلوح الب رکی دوب هدست زو ءارحص (ءاریطا)ردیدآ عضومرب هدالب رکو روئلوا
 رهد یربحو هلت وکسو فیفخت كن هربخا یاب رهد یربسحو هاب دد شت كلاب هدرخاو یرسکو یخ كزاح
 هنسانعم رهدلا هدم هدبش زو باع ر هدر و هلییصنو ددد شت كاب رهد "یراحو هلییصتو فی كنا

 رهدلا ىرخو رهدلا ] یرحهین ۷ لووت رد سم هتهيدشد د هیسک فق وتعیئان ندنربح رد لہ تم

 هدر وط نامز عد هماودو رهدلا هدم یارهد رب حو زهد ی راحو رهد یرحو رهد یرحو

 (مهلا) ردعشنم بلد روپزمیانعم ردنوجا رثیکتهداروپ برا هریاهتلقامریحن ول وقیو ردکد او کانی

 یرببولیکر هدر روصو راحنعع لج را مح لاشردهنسانعم قلوا نارح یکت رح دوب هدننزولعت
 دنس انعم قلوا ولطب وط هلباوص لحرو عنجاو راداذاء انار لایش ردلیعتسم هتسانعم كود بولات

 هلاکو تیاغییلناوج كنولناق یلدو ال ناکلارمحم لا رولوا لب یناب رج هفرطرب هک ا وکر دلنیتییم

 لاش ردلہعتسه هنبسانعمقلوا ب تاشلا مات بویلاقیسهماش ناصعناعطقهدنمادن اوءاضعا هل واهدنسر

 هج وت هفرطر باهه دنزواوهو ةد و عو ةنالا علبو التما عین ام "لک دسطا نماذخآ ادا امیری

 ولطبوط هللا تسنر تاقو نهج هجم اذا باصتسل ایی لاق ردلیعتسم هنساتعم قم روط هد ر ښىدلوا بونم ا
 هدنلانو نانو لّوایانعسمباربصت (تراسالا) اماعطواسم سدت التمااذ اذن تربختلاقب ردلمتسمهنسانعم قوا
 تاسشلاراعساو ءال ناكل ا راصتساو لجرلا راسا لاش ردفدا رم هلرعو ج هروکه نل وقكسابسا بسا زدقدآ منم

 هرشکلام هلنیتتف (رمطاو) هدننزو بنع (رمطا) دنسانع»مغزون ذهدول وب یب الباق هدشنزو شیک لار یم
 ی و اف رذنذآ ا هر هدر ولاسدنهلب سک زاح (هربط |) روند هب ر هرشکت العدو لهاو

 ربع ردع ومس جد یراجو هرزوا سابق روید "یربح هدنرتسا ردیدآ هدلب رب هد رق هفوکو ردندأروا صفح
 دجندمالعازدیدآ هدلب رهدنبرق هناعو هبرقرب هدنسهکللوا سرافو ردندهرمخ و یرمطا یدعنبعک هرزوا سایق

 | هلیغاب تاو ردیدآهدلب رب (ةربصتسلا) رولوادا مم هف وکه لبا هربح هلبسهین هين (نانریط 1) ردند اروا مراکمن
 هو نالوا كلاس هنفرطیروق رای زنسا یه قمار ولو فص و هغانجو غي طاوق نالوا وله وف
 قوسهفرطرب هکر ونلواقالطا هیاع» فینکو لبقث ل وشو لوا مول هم ینج هل وا لصوم هیدربن هکدوناوا قالطا
 هدننزو هک (ةربح) ردعض ومر لک كتاح (نارایطا) هل وافق وتم قر لوا دد زم هلفمالوا لی ردپا
 روضیدهونالوا هیش هنفلوروق رب احد وخاهنلیغآ ی ش اوف هدننزو رغ (رنطا)ردهدلب رهدعاضن ل اج هدههانسع

 لاشروند هر راز هرس ولنج ول رباخ هدشنزو هرم( را )ردیمسا ص قرب هددصق من ياد زف رحو

 (هراذطآ)ودهیحانرب هدنسهبرب ن رسنق هدننزو باک (عاقنیقلایرابح) "لقى هر یاهربح ضرالا تخ ا

 مه زا شم تندلع لک ی هونالف ةراحق هرادلاش رونی هنس هل ر هش نالو امتع ضو لا ارق دخ يک نخ

 كناح .(وبربح )دنداروا یرب وللا دوعسمن مهاربا ندرت دح رد هل ر هدنرمش قشمد هدننزو هنیهج (هرب وجار

 رح ورب رح ین ه"الاش ر رد هنتساتعم روب روح هلن ونت و رج( ربب رح و رحو) هلیسانهرژوا محفل زارو یرمسک ناو
 تیدعتو لفن کو دهن تانه شدم ین هایش مرز (رطا) علاء حلا اتصو مدفناکر ور وج ف یاو

 ردرباخا یعمجا مجو رابخا یجب نونلواریبعت قلا هدیکرتوماغس و م مایس هدینس رار دن رابع ندمالکن اتاوا

 EE وه لاقى رونید هیسک ن لب ربخ ردرلتفصهدننزو رس (ربخاو) هدننزوفتک ربع او او یاو )الال
 هرم انا اذا یّشلاب هربخا لاضردهنسانعم كمر وربخ هل رنک كءهرمه(نایخالا ) رباب ماعیا مخو ربخ و

 ةرباو )ربا هربرعا پت دحو یا دعا ت ربخا لوقت ردهنسابعمقل ول قو ج یدوس كن یهق انولد ویو



ar 
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 .هنغلهرا.كنجوا یتنرط هلبس هرابتا سباب هدنتلیه هکر کج هرجا ین رط لنعسک تآ عب هذندبام كبنیس هلیارساو
 بیصنو هرم هلغلوا موسرم ظح هلبا هیچم یاط هدرا هست ضعناو هنسانعم طخ روډ هبیکرج هزاو روند
 هراخقروح ۷# للا هنمو رد هتسانعم نانضعتور دهنیانعمهیحانهراو ردزاو یخالمایونکیب دام رولو كعد

 نالوادساف حالصلادعب دوخاب نابل وب حالصالصا دوخا نالوا هدرانداو صقن ان فان اف انآ ناصقنیق ناصعیا

 زدهدسنزو ینا مکی راو خلا یاو یراوطا تان دجتا ردندناقلاهدنزو یراکس (یرازطا )رونلب وسهدنفح"

 ی دروغوط لنعسق مود ها رسک ا ضعبو ی كلاخ(راوطا)ردفورعم دهاز یکیا یراوحا مساستلاوباو
 نامجو هزوحا یه وتو قالطا دقیق ند هم نیل صفات لوق لعرو دم روانهدنآ:

 !ةروعاو) هلي لو اوو كي (هروحماو) هلی كيم (ةرواعا ) هلی كنار ولکناروحو هاب رک اجر لک

 نغم (تربونطاو) هدنن زو هريس (ةربطاو) هد ېت زو باس (ناواو) هدنضت نورتها یو او) هدننزو هلوقم
 ةنلژف نا نکاردزدصم ندةلغا فم ەچ رک هرواح لبس الع ىن دلو راد لئ اس ردهنسا نعم اوج هلیسهش

 مالکلا هتعج اریاةرو اخ هترواح لوقت ردهسانعمكمر نود باوج یلقلوشق ق ر هلو اردص ملص | هروا جو ر دل من
 ردهنسانعم قشلباوجو یه 2ا اوغجارتاذااورواجت ل ا تبر ده نسانعم یش دبا هرو اح هذ ب تزول چافت (نواسن)
 یزاکدذ فا طخ هلباهرکب هکر وسد هکیاروجدلوشردننلآ مسا هدنټتزوارپنه( .(روعنا) او ولوفاذا اوزوابع لانقت
 نازود هدنرزوا كن خررح هکروشد هقوا جاغالوش كالذکرولوا هدنرزواك ۶۰ هدیسبکیآ نعد ردیا مچ -نراننىكرومذ

 هدنرجواكنس هلوفم نالوقو قاشوقو رارذبا نارود هدنززوا كر کردن وا یراق كش ریو ك كن هرکبدارمردیآ

 دزیکعآو 1 دود هب یاغادو رونید هرکعکنآ ار ومدكح وکی راكد لنا نازود ل ەقوط نالوا

 هلی القوا یربجخ ی مگ هدشزو ليعفت ( وحلا )رونلواريبعت هنادرمو اقوا هکر وتید هنیراجافا قجپ هچ آریجخ
 ینسهروج كنب زوک هود لا فامعضیل ایهراداو اهابهاذا هرخاروجلاسه ردهنسانعف قلرمصاح بوخآ

 یشلازّوح لاش رد هنبانعم تكيردنود ورکوایسیماهل وح رادااذا ریعبلا نیں وج لاقي رد دنس انعم ابعاد
 ردشلیا رارک یب ات یانعع فلوم هبیخیا لاحت لا هرّوح لاق رد هسا نعم قاقرسناخوبئاخو هعج جراذا

 ةَراضَقو ةوادعیاریوحاممدب لاعب ردرادندنیفرط کردا هزاضمو توادیع هلې زو زما وحلا

 کرک جنوح شش یااروروحو روح هنمتبصا املوقتردهتسانهمذنسن یکروختهرتنزو لجنرفش (روروطا)

 لورم یا راحسرفو لجر لاق روید هناسناو هناویح نالوا لو ر مغو نوئز (سافنا) زدیدآ عضومر هدننزو
 نب هللارصت ندنالعا رد هدب آ هنع هللا یضر نیسح ماما دوشم کردیدآ !غضومربهدقارعو رونید هنفات شورو
 رونلواقالطا هنوناخو هنویفیشید نیان قماجوق الصا (ةویاخا) ردنداروانات رال ارا ن دین ادیعو ینوکلاد

 لومأم تعقنمو رخاعطوادبا ناشتال تناک ااةرناح ها یو ناب لاقب اروم هزات نونا نود هنود هک توک

 ودفی رقرهدننبب ساب دلاور هلیختف تناخ (هروخ) هیفربخالیار اولا نم ةا الاوهام لاقى رۈنيدەئېش نابل وا
 نادنتافاضم لحد هلک كنار (یروح) زدیسا دیعما یداورب هد هبلقو زدن وتسلم هناروا یروطا .اضندنینرد رڪ

 هروکر ندنز هروکم اشقشمد هدنزو ناس (ناروح نديداروا ىنىېچ ن ملبتو اسمن نیت ندداهزردهیرقر

 هدننزوهزادا ( ةراحالا) زونیدهنسب نادلیف ناروخو ردندآ عضوبر هدهوایس ةیذانوردیدآوصر هدننارتدختو ردیدآ

 قیقذلانم اش تدرام یاائنش تراحااخ ةو الا تنصط لاقن و نیسان لار دو ما کن ایفدا رمو

 رذذسانمتقلوا ییحاصیروان یرلک دیدزاوح هقانهراحاو یدنلوا یک دیک هنن ردمسا هلعضروح ن دروب نمیاسنعم
 درام یااباوج لا راخااخ هتک لوقت رد هنسانعم كمردت ود باوجو ناوحتاذ تراصاذا ذقالاتراحا لاق
 ) تیاغب یشبا كاالفراب زع هلتتسانم وب زونبدهثن رلکراو هنیراوا خ نحو هرکب هکر دیعج كرو هل ك ي٥( واحلا
 هدنتفوشبق ناربطابرفع  هنسانعمه رها ترطضا زارید هرواش تقلق هدر كج: ذ یدلوا بر طضمو تسس

 هدنن زو هلجرفش (ةروروطا )نو رلکدت|غدلیرلب روا یرلکدیدزاوح کت هود روناوا قالطا هب رفع ندیاروهط ۱
 ردشلوا قمة یساجخ بولوا لالا الث وبو ءاضی ةأرمیاةروروج تي از لوقتروتمد هنوت اخیلدرهحضای كب
 ةضیمیا روح فج لاقي روند هبذطاوقو غان جاغآ شل ذراغآهلیغاب یبکروآ كنهودهدننزودمظجم ( ةر لا)
  ۱هربسلا عاق عاق هعطتتسا اذا هراعسا لام رد ةننانعم كلبا بلظ باوح در ندبطاخحت ( راک ۱۷۱۱ ,ماتسلا

 رواوام هر شش هزکسن دقدهواص تلاح لوا کرد هنسانمت ینا وط یزوک لبيس غاب قوج كیبهزودب ۱
 بس دن نواری (تارماو) هلر.تحد (ریتاو) هل وک راب و یف كراس ناو ربا ندیذآ هدلنرب
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 جرش ن ةزچن ردندیماسا هرج وز دفراعتم هلبا هرج هن ءاپطالانیب ردیدآ مرورپ ندنعون ءان و هرج ورارونلشوخ كپ
 ردهدنبنسنیب هلرجف می هبلع» نب رفعچ ی ةرجو ردندنا دهه لاجر تست فلام نب جو زدن نیعبات لالکدیع نب ||

 | فیض هرب نیز مضت ن لع نی هلل اد بجو «رج ندلا هو توکل هرجس یا نی ئالامو ردن دبایا هر چ نب كلامو
 هلو د دشت (ریجس) ةولح یا ةرهخود بطر لاق ردذوخ امن دنسانعم ت شرک وند فلوت نا هرج سو را
 ردن دت دیاعلا ی دع نیریجو ردن ناکا عشا نیریج و دندیماسا هدنن زو ناعتز ریلی رفصم ملراج هک ای وک |
 | قرهاواهدنفرطهشداع ترض هدنس هعقو لجورع نب رج انا نج را دبعو هللا دیهزدندیماسا هدننزورپ ز( رج |

 هدهف رو رددآ كب وضز هدنابورابدهدننزوتایمع (نارجرایدناوا لتق
 هد هتدا (نازج صفا ندیمما لمبضومرب

 ردیمسا یداوز هدنفرط هواسسوردیدآ عضومرب هنر زوا تارف (رعاح) ردبدآ هیرفر هه رق تب رکبو ر دعتضومرپ
 عضوبر هلن دروب نانطغ هلیبقو ردیدآ "یداورپ هدندروت باسنچ نریهزونو ردپذآ داویرپ هدنسارو ن ربو |

 دلو هل دلواذا حب ارجخا لات ردهنساتنعم قلوا یدلوول رکب لزق نامدآرب هل رشک تن همه (راجالا) ردندآ
 اهوفرضت نع اهشلعاذاةب ادلارج !لاقن ردهنساانعم كنزرو عردق ةف دیار بغت یتسهکاو کنی رخآهاوطو نجل
 تاییدنسنو و راسهحاپ هژلاقادا ان الفرچ لاعب رد هنسانتنعم كعد ك شا یه هیسکربهدننزو لتعفت (رسعلا)

 ماکت هرزوا یاس كس هلبقربجو ربهلا دیک هعطقاذا (یشلارج لاقبردهنسانعم قمار غوط بوسکی کی ؤ کت
 صاوخ ی دیا لولم ی ظعا هدنع کرج هلتقربمآ نوکر هکر دلوقنمت ری اب ملکتاذا لجر ارج لاقب رد هنسانجللپا
 ییارعارب نکودیا اشاعو زس قارطاو دوهق هرجا نا اس هدنتابغ اطغغاوهرزوا |ایق نان رب بوق هراکش هايس ام دنو

 ند ونو کی دلیارماود بث هب ییارعا لوارتما هدکد لبا لوث مرما هاکشیب ناذیتسالادعپ نوجا تاقالمن ولکب
 الاما هلکلسا ےھت یتسانعم قمارحص هززوا ریهصق نت یارعارب هنسانعم نسولح هدتتفل رج رد راما ۱

 دس كني فیکو ن درا طح رفا یدلو | باب و بارخ ی دوخبو نابن تو دیا بانر هیعاشاندایق اسکو ی لو ا نامه مال
 | رمهلف یا ر جرام فظل خ د نم تب رصان دنع سہل هیلار اشهر ما لب رال ثا هفت یه دام یخ درانآ دک لب ازاسفشیسا
 ر دهنسانعم كابا ت غامد شوخ انو انف بیر در یگ و رؤ لوا موس ر مهلا هلی وط یان هلک تا ملکت هلغفو طفل تمر عو زای دذ
 كلبا ملکت هرزوا قل كنس هلتقربج ییکریم نعیك ملر ج مدننزوربنعت ( ریس! ) ایدز هعبداذا دلار لاقی

 هکه ر دیا لب دېت هج* نا رهن فرح هلجج زنم لبق ج هکر ید خراش رب اب ملکناذا لج ارم لاقب ندوتسانغم
 ریه لاعب زد هنس انعمقلوا یوخدب رنک و زدشلوار داصیدحرفسمیف مايصمزیما نم سہل هر زواروب نم ناسا

 ردهنس انعم ی هزارف تای ر دند هغل ام نازوا هد جروب ارپ شا (راربج الاو!هدننزورارفصا(نارج الا )عملخء اسان التل |
 وارجاو رج اراصادازاج او ئشلار | لاعب رولوا قلوا یناقرجا هلغلوا علبا لالیعفاور دند بع اخ باب یسیئالث
 لوت هدننزورطضم ( رکا ) دتشااذا سال خا لاق ردهنسانعم قلوا دتشم بوش زق یسهوقم تنجو كنج
 | تراصاذا رم ةقان لاقب هی لا ورخ هج وا لاله هژغلوا هديب بولب روب ین ورایهدننراقهکروند هب هقانیک"
 || هنس هفاط هضم هکر د هقرفر ن دنس هقناظ هغ رخه دننزو هن دع ( هریک ا) نوع ی ج رع القاھدلو مطب نیول ایق
 قاریب ضایاماد کرد هقرفر ند هیون یس هفناط هضم رد هل ابتضا تعا ء اهرد رجشیدرفمراردیا تفلاخم
 مهرد ریج ردهقرفر ندسوج هم رخو یدیار ردیا لامعتسا یز مزقامناد هرو یدیا رار دبا سالن باوا ناب |
 نب برعپ نی بسی ناب ن ریج هکر فمما كنب ردپ هلیقر و ردیدآ م ضومرب هدنسنمر غره شماناعتنصم دن هلو
 دوخاپ رد رفصم كلراجخ هکر درج وب لوق یلعردیاهکربجس نپ هجراخو ندرهتنم هلکنآهروک ن م هلیبقردناطش
 هلی هنر غصه (عاریجو)ءارجنو)دننزو ناخع(نارجو)هلب رنک کنار اچ یدنلو رک زهدنس هدامسکهتزپذابج
 اه الما ذادب ی ارطج لاسقب ردهنسانعمقدردلوط م دننزوهچ رخ د ( ةر تا )ناديا مضومرپ هدنسارح باذنع هل هیقوف یانو كودو یعض كناح (هربجر ردیذآ حضومر هدنبق شدم هلیعقف كاج مر ]) نیمی

 شلاق هرزوا غاباهلبس هینب لوعفسمسا (ةرطما) اهرتواذآ سوقلارطج لاق رد هتنسانعم قمروق یانو
 نشیواقیسیناجكنانب رک« دننزو هنیفس هلن (ةرنطآ) ةلوحم یا ةر قوم اقیا ةر لبا لاقن روند هزاودولکوب
 هرک نالوا سوقم یک وا بویلوا یصییستاسو رونی دهی شما لک شد رکلوق عهای و روید هنیرپ باد
 وب ییح مکعفنب رباط اک نوک تح تیلصول هنع هللا یر زذیآ لس فو ةياهتل ف لاق حراشلا ل اق روند

 هرنحوپف نک یش لکودوتعلاقاطلاوارتو البسولا یهو هرنح :عجبریان | ماللسلاةولصل| هيلع هما لور لا || .

 | ی ك باح خا )ردیدآ كاج ورب هدشزوه رون (هرونطار راراج الحقو هلکنآ ن اوشن هکر وندها حالحم نحو |[
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 هلاونع قوق نماهخباصاواهلصفم نیب فرش هان بحاضو لصفلا نم بی رقنااهمظعرهظ ب غارو هلیترابع |
 یلیش هکر واوا كجم وت نالوا هدفرطتسوا ندنفلارا لر یفیدشواقهلقوبط نعب كلصقم هلاراقمرپ هلکلیا نایب |

 چ ویچ قو هیات فایلها اتو ق مع لبتالطا کهن جا یسدضاط
 وک نم هجو ؛هنرظیادج مدقلا هراجنم هلچر لسفب ناک تارتا ثیدحقو مدقلاةراج ننقراسلا عطقب هنع |

 قس هتروا نالوانجام كغمر هلبرب قانبوا یعیدشواق ندفرط ءلو !كغابا با كجا یضصالخردشلبا ناب هرزوا
 را ا )ردج موم ننآ ,یزابع بعکن | نمیرسبلا هل جبر عطقیو هدیناتتسمف یتحرولوارب تصاب كیسوت
 جو ز بولوا توف نوار هکر دوم هلگس»تاوص هک د جیزنم داق لنت هلتسم هکر شماهضدرف هدضخارق نف
 نوح هوخا مال تلثو نوجا هدلاو ند ونوع جوز فصن تاما رت قس هدلاو و یتسهوخا نب وبالوهوخا الو
 هبهلثسموب ردکن هوخا مال کیاو كن هدلاو وتو كجو ژو ار دندیتلآ هلت هار زر لوا دلراشف هرانوب نب وخا ن وبال
 نږراپدنک ن هلتسحوبدلاعیخیهلوا هرز واربنم نع هلا طز نکب لاک دوب ین جو كنقالطا هت را ښو کز شم
 اوچا هوخا نب ؤبالرذراو تل نوجا هوا مالو سدس نوعا ماو فصننوما ج وز هدنرلکدلبااتفشساو لاو
 تاوج اهر زرا للوقتلرکب وبا رطح هدرما یا دتیارایدلبا لاّوس هرعترضح هدعب زاب دلتا تاجو د ردقوب هنسن
 زی ناک د دون نمد اوراد وخر میکیا یدیاراجژمرذب هک م لهدا نخرف نیل ارشابیسب رب د وخان ویالهدک کو
 قالد هلی دیدنشت (نابقراج) زاید لنا لی شنا هدنلژ ود ردن ده دلاور ناق او تو دنا ز کمتر غ ترضخ هدکدند

 هکر کوب یزلکدند ید وق لاو ۆس هودایلواو کضارب هدیکز و قيمز هلرخ هژیسرافردیدآ ك جوبز ەدقنزو |
 کیا لوش لبس هی نش قازا )ید ناور د یخ هدنس هدا فرقو و زولوایرات قو لقب نوزوآ یک کر کح
 دز غز یراکلیان نکنی نو بودیا عضو شساطدلویبیبمبزبیروفرآ هنن رازواو بوکتدهزب هکر ونلوا قالطاهشاط
 هکر هلبدیدشز لرو نزد یخدزجن کر دیعما كشوقر و روتیدهب یدنهرم هدننزو درمځ ( رجا )راز رس نسیروق
 ندوب هدنزو رهو: مولا ) هلیاه رد هرو هرج یر دزفلزولوا لر یوزر وان هکردبرلکدید یتنوقابق
 Oy نیم انرفسالا ن ءافزو دوخ ان نیشح نب هللادعهدننزو ةرکمن (هرج ا تاس] نیا )روید هی یدنهرمن
 ها دون و ومح و روشد هتدنش یزرهرف لكيهدننزو نوففو (رومخل ۱)یدنا نامزگزدان ةدناستا عونا و تغالت لها

 ساه دیس راها کو ولید هکر ابن نعي نی ځه سرک هدننز و هن اج هراس | )روید هنکشا نامو ردیراعسا ك شوقر و
 هاف مسا روند یخو هراس اک اۋ رونیدهتعاججو هلفافنانلوارببخت یعگشا نعب هنتر اح اص ك شا هراجو زربد الات
 تر وووضو هلیدیناشت كازو نیفخت کلیمو تقف كااح (ةرا ا )روند هزکراب یخدوب هدننزومظعم محلا ۰ ردن

 هرج هدش یافیصلا راج تابنلإ تقرج الاقي رونند هنر ارح ت دش نالو هداوه رۆنڵۋ فینغلاضعب نوعا نعش
 دم نوجا ةغلاطه ند هافبغخت لصالاق یسهلک هراجوشا هرزوا ینیدلواروک نم هدصصف ناکهکر بد حراش
 ییا )ردلکد فّرصتءلعف ندرانوبو ردر ردصم لصالا قران و ردهعسروب ید ىم هلکه راغزىك هنشیدلوا
 [ )نا ردیادنب بؤر قربا تآ هلکن آن وثید هم سصو هبهشزقآ هکر دهنسانعهرکشا هاتف تلزا ( ةر )|
 ]| والا تاسلا نم ارجل تسل ارج لافب رد هنساسنعم كالا هشرتتورص یزوبكشباق هلینوکس كيمو یت لاح
 ندونسانعف كجا شارت شابوالهنتسا نا ةاشلا رج لاق ردهنسانعم كامزود قسد زد ڭح ويذوب هزم 5اا ذا
 لاش ةيوص بو ربص قازوب لر ندنت دش تلاغ هکر وند هرومغبلوش هدننزوزلف ( را هقلح اذا سار ارچ-لاغ
 وني دیسک الۈار ازش كو رونيد هنسپس نالوا دید شو تسكر كنهمومز او ضرالار شه ناکآذا ر تبغ
 | كوشیوهنسانعمهالحمروتیذ دنیزاتنآق ی زاتیرد راغاتد هدننز و ربنه (رمحا) ردها بذر هدننزو یکمژ (یر چون
 یطعیالیزلا یارمشونه ل اا هلوار ریو هل ئالجوک كپ هدهسیاررب و یی هنننرب هلغلوا كسم كب هکر ومد هک
 راجا هبشب نمی میلی ارش سرفو لجبر لاقب نولو ا ناو رکو ناسا لرکرونید هبهیامو زف و ملو دکل یلغال
 نددتلو دی کر دهنسانعم قلزوب یبسفهار كنب رغآ لوق عقل را هلکع قوح برا یم تآاتعف جلا
 ندیطخ طارفآمدآربو هبف ذحار تربغتوازیعشلا لک ا نمقنساذا از بابلا نهارجسرفلارج لاقت زدنا تعا

 دیلب یک شالا یم واط یکی رک ت ونا راوطواضغقرحناذا لجر ارج لافب ردهنسانغت لو شنای ||
 خاطر هیتتزو طبالع (رماحا) ةدالب نا اک ن عسلا نم تراصاذا طب ادلاترج لاق ردهنس انعم قلو ایا دنکو

 كيلیکریاونصو هناه (هّوهاحا) :ردفراعتس هلن اهعمنغن رماحا هلتفاضا هر هعنغد هکر دندا كق مر هد هثدمو ردفسا

 ندنآ عمق شاکر دبد خو ردعساردفوعم لر هکر وند هغلب زرق هلی كاع( رجا ردا ارح |
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 برحلات افاقلطم ضبالارجالاب دارا لیقو ضابیلاو رجلا معلا ناولاىلم بل غلات ال زغلاو یا دويسالاو |
 ءاضبیاب یا ءاربج اباهبن ولت نآ كلام اهشیاهل لع لاق: نیدطاهنمو فلولالافیهشا ءاضنب یا ءاوج4 ًارما لوقت

 لها نمنح لوقت رونلواق الطایخد هی هدابو-هت او رونلوا.ق الطا هنارفعزو هنونلا رجاو ءازطاربغصتوهو ۱
 یاس ارج اوردیعسا كنامرخ هنوکرب یجاو ےل اوزما لها نمالءاملاورلا لها نم یا نی رجالا لها نمالنیدوسالا
 یم هلوکت ناهنص هللا سر هلس م اور ديما یز هلوکك نب رات زض مالسلا هيلع مانارو رس ببسعوبارج ار دن دباقلاو
 رد هاد یندلارجاو ینادما نطق نب رجاو ۍدعنپ ءاوس نبر جاو ملس نبةب واعم نی رجاو ردیهما
 دیادش راسو تارکس هکرد دیدش توملوق لع هلنیسانم نوخ كفسردلتفدا نم هک م ولوا لزق یعذ.(رج الا توا
 هلتسانمو دی دشلا توملاوالتقلاىازجالا تولاب یلاعت هل هامر لاقي ىلاعت هللاب ذوعت ردنوم ندا ز وهظ
 نعل ترا نمقلیام هنمقشاعلا قلبیا رج | نسج | مهلوق هنعو یدیلوا لامعتسا هدنلاج نالوا؛دب دشو تیس

 (:ماحالا) ر دیبک ی ی ددروکن دنتهج لانقو كنج ی نحو ت دش یکی دروکن دننهج لاجو نمسح لوا ہرا: قشاع
 عج هرماحاو یدیازالوا لزان هب هرصب هک ی دبا موقرب ندمچ «دفلس هرماحاو یدنلوارکذ هکردیعچ رجا

 نارفعز هني رپ قولخ هدس اسا هکر د حراش رولوا دارم بیط یرلکدید ق ولخو هدابو تا هدقدنلوارکذ هلیس هی
 لی اوقبتعلا حا لاو میل ا# اعلوماعدقاهب تنکو یلام# تکلها للا رم احالا نا # یشعالالاقاکردمویم ا

 هبیناسن !سنج نالوا یلب اقم برع یعب هنسهفن اط متءارجوردینن وم رج ارم اعدت رم لازا نلف نارقعزاب
 ءارج هنس لاسش یش ان ندنت دش رونلوا ق الطا هلب قلتیفو ر دلخاد یدنهو لرو مورو سرف رونلوا قالبطا
 ءارجو رحل اة دیدشیا ءارج هره لاق رونلوا قالطا هنتفوراسهن فصن نالوادیدشكيکليست اوة دیدش یا

 هدم و ردیدآ عضومرب هدفب رش س دقو ردیدآ عضومرب + د صم طاطنسفو ردیعما یرهش كنتلابا هلبل« دیرفم |
 ردد آ هبرق جوا هدنرادرصم ءارجو ردیدآ عضومرب هد هق اسم لی حوا هپ هنن دم دسالاءارجو ردیدا هر رقرب

 تودیا سقت یت اریم « دنت افو یردب رد فج هاوا راز نی ضم ندنس هلبیف شی رف هلتفاضا ء ارم اریضعو
 رایدلباق الطا سرفلا ةعبر هن ردار و ءار لا رضماك | هلکلباذخایرلنآ هعیب ریردارب و نوتلا یسیدننک/
 كن اح (رامج ا )رد هیعس ثعاب ینیدلواراقاربب یلهقش لزقیراتمالع هلبت افلعتم « دنم اکسنهكنج لوق لع
 شحوراج هنسېشحو رولوایشحوو یلها راریدرخ هدیسراف ردذوخ أم ندنسانعم تّدش روند هکشا هلیسک
 كز اح ردروجو هلی كن احردربجو هلنبتضردرججو رد هرجا یهجروناو اریبعت یکشا غ اطو یکشا نایب هک وی |

 نالوا هدنفرط لوا كني رم ناویحراجو یک ء اخو بم رولکء اروم و ردقج هلوا یجب عج هک لنبتم طرد تار جو هی |
 یاب هسو رولب روا ل ةیضو هرهم هب هنسنرب هدنرزوا هکر وند هنس هتخت هرهمو رولباب ندای شاق كوا هکر ونید هی هتخق
 هدنر زوا هرکصندقدتازوا ید جاغآرب یروقرا ندنرار زوا بولوا جاغآ جوا شملکید هرب هکر ونی دهب ةنسن نانلوار نعت
 عانومن راح لوق ىلع كلام نبراج ردن ديما سارا جو ردیدآ یداورپ هدنراد نع راجو رارح هتنارک
 هلیورعو مرکو دوج هسانتدم هنسقرق بولوا ندمالسا لها موقرمکر دود ینصارذب اشنم كنلثمراج نمرفک |
 یاضقب هاک ان بودیک هراکش ندر یوم نوکر هلغلوا لئان هروک ذ دالوارفن نوا ندنیلصو یدلیامات ازارما

 ع امسا لاحول موسرمهب رالو افت بوص مزاع یس هلج هل بس همدص هقعاصرب وادب ناراب و قر هداوه وج هل ترمب
 یانررهقو بضع هدنفحنیغلوا درم یلاعت هلان دوعن ود مليا تدابع هدوعم ندیادونانهمسرووبیمدالو هدکد لا

 تفالخ لئاوا هکردراک هزرهرخ یرلکدید یستعدوسا ناجل اوذ) یدلبا روم ءابه هلی دو رادو روهظ
 ملعت یکراندانیوا كشا هلغلوا یکش هایسرب یدیاندنس هلببق سنعو ندنفلخ نعیدلبا تّوبنیاه تا هدربک قی د بط
 یسەصف یدارروتوا هدعاتردسادزوتوا هرزواز دو بو راوهب هدهستغاسردهدک دید هلا ەذنچشس کت ر یدیشابآ

 یتخیماوا سوپ باقنرد هما جاکر دشایا طض هر ارا لا وذ راضعب ردحو رشم هدشاک ی وبن رس اوفح جیم

 ینلوق ك شا ید هدیک هکر دقجهلوانوب رطنق تابن وب ردیدآ ابن خون ر نا انذا )ردشلنا قالظا تیس
 هدنفارطا یسهنلموک لد ایصو لوا ندنلببق هرقن و رق سب یکن اتا رونیدفکشا قجفالاه (ةرتسحا) اردیارببعت
 هنیجاغآ هفحمو جدوهورونلوا قالطا هیابق لوس و یرباو رونلوا قالطا هنیراشاطسزنم نالوا ر د هرو> بح
 هدیسراف هکر بد جرس رولکر اسج یعجج روند د شاط كوب ولناو یتصینأنلوا عضو هر نوادو رولوانیلاقهکر ونبذ
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 قلشاط هرق رب هدهیدابهراجو یهتنا روند هزات یرا كپ طب رخالنمروتلو|قالطارخ بش نالوا «دنکو یرباره ید
 ۱ امعناصا قوفهفرشلآ ياومرونلواقالطا هر كسموتو یرموب نالوا هدنفوف كن امر كفاب مدل ا ةراجیور دندآ
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 تاک ر دس رف تاذدارمندە رفا هلشن اتو یدن و یدنلوالامعتسا هدنیل وا افلطمهدعب ردوب یصاروب نملثمرولوا نسم
 ردیدآ تابن هنوکرب لبیک ك اح (هارنطا) زولوا كمد ردمزال قمل وا یلستیس ها نکیا هدم اب منبهنهذلاا
 تاک روند هجا ولم ج هرواصیادبنرفحو ردزساهکمولکیرف> یسنچ عجرولوا تبانءدرللاسموق
 رووا قالطا هن یجم زافرمق هدا زويا: ناخبا ردیدآ قلاب هایس عونربهلردیدنشت كناف (ةربف" اجلا) )رونلوا

 ی 1رانلوا نیشن ز مشح هکر ونید هجاخ [لوش هدننازو بانک( افا ۱) دیبا یسرف كلام نب ةقارنس ندیاصاو

 هلسبصتف كناح (نیا فیل )راردیاراوتس او لاخدااک (ینجوا كنکريد هت روا ءلرداچ لسیق ب ولد نس هت دواو بوک
 هدقارع هلبس هینب رئصم (ةریفحا) ردیدآ كي وصر صوصحم هننعاجج طرق وی هرزوا یراسپ كن هفوک حاح
 نیس هن اخكناذمان یرفطانایلسنب یی ندمالعا ردکید توتسنم هر هرفج هلم كناح , :یرفطا) رد دآ عضومر

 هلا هلم نیعغ ردیدآ هدلب رب هدنراک موز رخ (روذحم) ردشهلواتبسناک" اهلغلوا عقاو هرزوا هرفحرپ هد رغم ناورق

 رودون هدنن زو لثیع هلبا هیقوفیان (نتیفحا) رونلوا سش ر هنا اتو را باک رخ او العاهدنآ رداطخو نیل روعم

 هل نبض لا اح (دت رقتطاو) هدننز وقف (قا) ردیعسا لزهعب ار ء ایم هلفاَ (هروفاسخا) روسد همدا دق هانوک

 اجر ارح لاقن رد هنساسنعم ن لوا لیلذو راوجخ هلیختف ك فاقو كح (ةرفعماو) هلی الث تاک ر جن ك ئاج (ةراضح او)

 قلراوخزولوایدعتمرمحو لذاذا سما او ىن اشلا بابلا نم هراتحو هرقحو ةیرفحو ارفحرفحو "یشلاو
 || ناتقتحالاو) هدنزو لیفت (ریفعلا) هل داذاین اشلابابلانم ارقحان الق رقخلاع لاقب هنسانعم كمزوکراوْخو

 ةرقتحاو ارق هرفحلاسقب رد هنس اضعم كمر وکراوخو قلراوخ هدرانوب (راشسالاو) هدننزو لاعتفا
 متنالارقح الا لوقهنمو + هرغصاذمالکلآرقحلاقب ردل تنم هنس انهم ر غصت تم لچوکریفحتو هل ذااذا هرقصساو

 فیعض لوق ی عربعنح ورا وخ كب هلضو یتخک ك فاقو یف كناح ميلا )ریغصتلا یار قلا بابو هرغص یا
 93با متوا ابفیعضوا لسلدیا ارفبح هل شم تی اراه لوقت روئید هب هیسک نالوا هیامورف دوخاب نا ناوتانو |

 رربد جد هلقلقفو رح ردنزابعندفرح شب هک دبررافرح بطق دج نیبفیصلانیب ةروقحنافورا
 تراسفحو "لدراهظا هدننزو لعافت قا داچا نکو کیک ی هش , لوعقمےنا (تارقعلا))

 رفحو زاوخند هرکض هلبنسرب هانت خف لقا) ضاصناذالجراارق اخلاقی رد هنس انعم كما رخصراهطااب

 كلبا متسو طظ هدننزویکم رکا ارفقن اریفج ترص یا لچراب ترعنو ترفح لوفت رد هنس انعم قل وا

 هکر وتبد هغاب طلتخ هلبا لاب رکحو .هتمش انسعم تء اسا ذا ان الفرك نالف لاقب "رد هنس انعم كلیا تفلا ء وس
 طظولخما نمسا یا رکاب رک عض هو لاقب زونید هغانج حاغاو هب هظاوق كجوکو رلردالب هراقج وخ كحوک
 هدانعم مم یکی و الیلق تبشقا | رای اطعالوقت روند هب هنسنز آرکحو ریغصل | بعقل فىبصلاامقعليلسعناب
 سنح بوی ام جاتموید توس طجن دا لب یخ کت ییا لوش لنڪ کار زدبنغل هد هلیضكناح

 هُ البغل اراظت:اسبتحم لام یارکح هدب یف لاقت یکدودعمو ددع دفینناجم روکحون و هوا شل وافیقوتو

 ارکح لجن ارکح لای رولواردنصم هنس انعم للیادانعو یاد کور یک نو درصرونید یخدرکحاک او

 هج

 سس نسب

 مکرونید هب هتک ندبلاعسح نوجمآقمتچ هب اہب هدان ز هدنن زو فک کر معن ام ئا رکحهرفنل قلا

 هدینزو لاج ةا (راکیتحالاو) هدننزو لعفت (ککلآ)  هتعلس سبع لازال رکی هن !لاقت نونلوا رعت زاد رطم

 اراظتب اهسبتخا اذا هرکتعی او لالا رکعتلاقی رد هنس انعم كليا سبح نوجا قمعچ هی امم رغب لام هدرانوب |
 ردنا ندراک نجا هلیفض كن اح ركح اإ نفيس یا هيلع كيل هنا لاقب زد دنس انعم رس كجو هت الغل
 ردنذآ تب اار ندنراتات|نعیندنرلفال نم هزکجنو راکتخ الایا رکاب ا هتفرح نالف لا روند هغلزارطم

 لیمو كن هزه (نجالا) .هخ الاذا هرک اح لاق ردهتس انعم كشديادانعو "لب هدنن زو هلع ام (ةرک ألا )

 ]| همد نا بلوایالس هدیرزواو هرجا هنولاموهو رج اوهلابش ردتفص ندنرجرونبد ههنا یررمرق .هلرضف

 هغم خالس ال یا رج لحر لات 9 قالطاقرزا هم دا آ سک ەت هتنردرهاط یت الزق نکا انوکروئلواقالطا

 | یعمچ هسیا زولوا غوص رک هکر رد حرابش هلی قکس رل مو یم ل راح رولک نارجو رج ییج لرجاو

 رجناو زد شابا توکس ندنوب فل ومرولکرم اغا یجب هسیا رواوا دايم هرم او ذرک او رولک نار جو رج
 رجالا للا تلعب :ثیدلتا هنمو جخزاشلالاف یک. الن طایضخا ههایشو دوسا هالشي ر ونید همش نالوا ضاب

۲ 
 دوسالاو
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 فاویحو اهعماجاذا ةارلارفح لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلنا عاجو ةديدخاب ضرالارقحت اكه اقناذا اللا

 | زملارفحلاقب رولو اروقچ روق یس هدوک هکر دلمتسمهنسانعم قخلفرآ هلیببس بلح ترفک دوخاب لاا ترک
 رذح هدر كجد یدلبا شبتفتو سسجت یکی رکن وعما عالط ا هنلاوحاو روما لدی ز الثمراب رعواهلرهاذا
 یفوقولل هرمانع تشثفاذا نالف یرنترفح لوقت ساسالا ف لاق هنس انعم هيلع فقووهرما نع شنفر ریددیزیرت
 هعضاور تطقساذا یصلارفح لاق رونلر وقح یر هکر دلعتسههنسا نعم كمشود یراشید كغج وج رفحو
 هکر دهنسانعمقلواهابت بوب روح هلغهرارص ب ولوا دساف دوخاب هلفمتچ ر هل ویس هدرخ هدرخ هدنرابد كراشیدو

 قالا باسلانم ارفح رفحو رفحو لوهجلاءانب ىلع هوفرفحلاقبرولوا روقج یررپ هلکماکود بونافوا دعب نم
 تاک ادا هنانسا ترفحو ترفحو ترفحلاقب و اهولعنةرفصبو اهیصی قالسبهناتسا لوص تدسفاذا عباراو
 هاصقا ممیالیا دحا هرفحال ثيغ ملوق هنمور دل عتسم هنسانعم كما عالطا بسکه نس هنوا كسشر رفحو

 هد زو هفرغ  ةرفطا ۱ اهرفح نعع ضرالارفتحا لا ردهنسانعم قمزأق جدوي هدنن زو لاعتفا (رافتحالا)

 ردیدآ عضومربهریفحو رفتح یاربفحوةرنح كما دق عرمسماب صبت لوقت روند هروقج هدننزو هنیفس ةرفاو

 رببعت همزاقو رونلوا قالطا هلی ر ومد هدنن زو هسنکم (هرفحاو) هدنن زو بارح (رافحماوز هدنن زوربنم (رفحما)
 هلنیتحقف ضحلا) اهیرفتح قلا ةدیدطاواةاهسلار ىا ةرفعم او رافحاو رفحا ضرالارفح لا روضیدهتلآناشلوا

 رونید هغارمطنافحندروفح شلزاقو ردتغل هل لوکس كزافو هنسانعمهعس وم ژب رونلوا قالطا هب ییوقشیکک |
 ثداح هدنرابد رشید رفحو رولکرفاحا جلا مجورافحا يعجج ةرفا بارتیا طلا ىلع رف ارنکل اش
 هنانسا ین لاق ردتغل هد هلن وکس كنافرونید هغلب راصدوخاب هکلکو روج ندیاثودح هلیبسز هج وبس نالوا

 ندب رعنانیعتماک هکر دیدآ ع ضومرب هد هفوکرفحو یدنلوا رکن افن آ یلعف ةرفصو ااهلوصاب قالسیارف>ورفح
 عضومو هدننابم هرمصب هليا هکم رفحو ردلکد یک كمد هرفح هلباه هدنوب ویدیا رواوا لزات یرفطادعسیرعع
 ردنمردتبارفح یرعشالا یوم وا هکر و دور وق هعما عقاو هد« داخ هک كن ةر ینوم یارفحو ردیذآ :

 رد ) هعا هکر هدنسارو ءانهد ةانمدزنیدعسرفحو رونلوا قالطا هدعما هعنرب هدنسهیحان نحاوس هضرفحو

 ندکیشودتیراشیدلواتردییتسوا ین هکر دهنسانعمتاعنک دینراشیدقجوح هلی رسک ن همه (نافحالا]
 لند ینراشی دییاطلنمس تآ تلذکن ابیلفسلاونابیلعلا ناتینفل ل تطقساذا یصلارفح الا قب ردنرابع
 ندکمروشود یتابعاب ر هجتراوهب یا و نسابانث هجنراو هبیمچوا بودیامامت نشان یکیاهکر دلمتسمم نسا دنع
 انالفرفح الاش رد هنسا نعم كلی ا تناعا هندمارفح یی وقو هتایعاب رو هابانث تطقساذا رهلارفح الا ردت رابع
 را هکم هکر دیدآ عضومرب رفحوروناوا قالطاهرارموربقو روند هروقج هدننزورمما (ربفلحا) اهرفح ىلع هاعااذ اب

 كن هّاد نوه": دلبا رفح یر هدنودعو مس ردلعاف مسا (رفاطا) ردیدآ عضومرب رکیدو ردعقاو هدننیب هزض
 هنمسف هود هک هتنرونلوا قالطا هنسیدنک كن هتادهلیس هقالع قلوا یمظعا نکر هدعب یدنلوا قالطا هنغذرط
 ردرفاوح یعجج رفاوطا قدمو رک اسعلارم دل لا اذه لاقب هنمو روتلوا قالطا فلظ هبولقنرط لانجو فخ
 اوقنلا ےملوق هنمو هلبسانمقلوا یینمو ربس لو! یجنرط كنم هاد رونلوا قالطا هنل وا كتهنسنر هرفاحو رفاحو
 رایدلشب هلاتقو كنج هدننا تاقالمیادتنا هدنراقدلواقالع هیر: یرب نعد قتل لّوایا ةرفاطادنع اولتتقاف

 تدعصایذلا قد رطیارارید قرفاح یلعتعجر هدرب عید مدلباتدوعهنب هژزوآمزبا ندلوب مکیدلکراب رعو|
 ایج ناکدقو فسعتدق ن الالاق ردتقلخ یادتادا ره هکرونلوا قالطا هلو تقلخ «رفاحوهبف ترش ئاق
 رونلوا در لوا یرخآ هنسنربو هتلاحو یلوالا هتفلخللایا هترفاحیلا مجر لاقب و لوالا هتقلخ ق ئا ةرفاقلا ق
 انرما ىلا یا ةرفاخ ایف نودو درمل انا لاعت هلوقهنمو ریاصبلاق فنص ]ا ناق روند هک با تدوع هتشر هل شش

 عجر یا هنرفاحیلا داع لاقباک اک ایندلایلایا ییارعالا نیا لاقوا دیدجافلخ یا دهاخ لاتو ةويطاوهو لالا
 ةلكلّوادنع یا #رفاطاو هرفاطادنع دقنلا# لثلا هنمواضبا هنم ءاجىذلاقد رطلا نم عج ناذاویوالا هتلاعلا

 هلماعهدقع بو دیا روهظیزشمر راز عب یسرب والصا هلغلوا لاوما مرک آ يمسق تآ ترع)دنعهکر دوب لم لصا
 دار هدرپ ك جب در لوا لئازهوطخرب ندر یی دروط ین رط هک دلی لسن س ههم | بوی واربخ انآ یماهمدکد یا
 هدکد یرکس یکی کیدنید هنغنرطلنآ رفاحلوق ىلع ردذوخ اء ندو ی رعت هدند ین رطیسد هد رج الطصا رونلوا

 ینیدصب مدقم ندّراس غن رط هدنساهننم شرابدارم هداروب یک هیضرمو هیضار روتبد هد هرونج یی دزاق هل غفرط
 هل و دکوانانلوا عضو هسردبا قبس یت ك یک ره یی ید: رفا ا دنع دقنلاهدن ر لکد تکه بیشوق هلثح ردفح هلو ارو غچ



ki” 

 قارنصنهربغ كن هیفاکر دشهاوا هیمس نوصعیدلو| نطبلا مظع هکریدحرابش 4 رزوا عجة ينب ردیملج هلدخاو ارز ۱
 هژب را اوص هن, رزوا هرکصن دسقدلنوا تو اروش هکر ونلواقالسطاهرل هود لوش رخ اضچو ردلصفم هدننم

 اه صاوخ تفت اف تب شو ض + | تاک ادقتزاصاذارجاضح لبا لاشه وا شمعلاقبوراسبقیراروکوب
 یر هدننک ارب نویمردکو ناب وح یشاندنتزاکه کر ونیدهنسب روس ةودلوش هلرقف ءاداض و یارک ك اح (ةرعصح ا)
 هنده زتو همه یا رووجع> هر لاق روید هششنام بدو یربا هدننزو روبنز (موجضآ) زا هوا رذپا
 طلا« الماذا ء انالا صصح لا رد هنشاتعمقمردل وط هدننزوهحرحد (هرصصحطا) روندهنسدروسناویخو

 انهطکتاذا لّوالابآلا نه ارطحتب رانلارطح لای ردهنسانفم كليا عاسجبهلبنوکس كناط و یتفتلاخ
 ال وهخم کرد هنساتعمقلاعهزیو اهرواذاس وقل ار طخ لات رد هنسانعمقعروق ب ورک هلح هبابواهعماجیآ

 بس لاقت روند هملق نیکسک شبا (ةروظالا) ضرالا ة دلج اذا ل وهج لع هب رطح لاق ندلمعتسم
 تو رک هلحتهلرو ه الماذاءنالا مطحلاشن ردهتسانعب قجردلوطهدنزوهجرحد (ةربطا) ةقولاح یا ةروطاح |

 اروند هدا انمشخ و نیغ زاطهلیس هين لعاق مسا /سطحا) اه واذا سوقلار مط>لامم ندهنسانعمقعروق

 جو منع بویمریو هیسکر ی هتست رب هلن کش كنج یاطظو یک لاح (نظحا )نابضغیا زیط لج ر لاقب
 دات لیغا نوار هودو هر و هعنما ذا لوالا تابلا یار ظح هیلعرظحو یشلاهرظح لاقي ودهنسابنعم كلا
 رظخلاسقت ردهنسانعم قم وقیلآ«دلیغآ نوش ومو ت او دو ةر ظح هل ذا اذا لامل رظح لاق ردهنسانعمكلجا
 ء هل ظعن لا_قتزدل_معتسم هنسانعم كمر دكر ی رغوط هنسب دنک ی هلسنرب مدار و ةر اقبح اذا لامل
 نکنااذا لح زارظتحالانقن "ردهتسانعم كند لیغا نوح را هودیدوب هدننزو لاختفا /راظتحال) هژامناذا

 قشر و ن را ئا ةر ضال | رخل ارش لاقیرونید هز قجهدیروقبو رسسامرخ هدننزو هنیفس (ةرظ )هی طظ
 خب وب نوک دلنا منم نادلوخ د هنا نو شلو ان دقل زا رکو ندقلجانآلرکرونید هتشنالو امرا داماد
 اخ تسارونیدهریظخروناواربعت لبغآ هدیکر هک رب یراق در وتاییشاوتهدنیعا را هجک بولپ رب وج ندقازاسو ندیلاج
 کلات خف و یرسک ا اخل ناخبا ) زا ظ اق ملا لخ دا لو غتر وتي د ی دزاظح هک هر دل وا ی هل لا
 ئزاقد ان دملزاس وند يلا نواه ظفاحندقوغوص یک هو دو هنسانعم طباحرون دهرا بذ شار و هتش هروح

 ا وارول بروج لیخا بان هکر وند هال و هراح اغا لوش هدننزو فتح ا رونو ار نعت لیغآ کروند هیتر وج
 كنج همش قب وک ن التف لب ر غ کر دن دا تعم و ونوع را ق دنا لسیغآ هسلکنایژنک(رونلوا قالتطاهراکلنکت
 بف زرد بظزارظناق علقو هدرب كنج هد یدارغوا هتیفک جراخ نادنتقاطوبات هده
 ةدر كاد ىدلبا دانسسف و هنتفیاسقلا هلتبا سو لابقم لسقنو هوم كلذنكض رد هن مانعا هب ل ةقاطال
 .دقوتسنو هنال با نکسلاو ماسهلل طار ظل اب ءا لاق سابسالایف لاقو راربد تطراا ریلی رد قوا

 راب اج هدکد روتک میشب وعینش ب ذکرب دوخابرثکسان ارش کلام مدآرب کاذتکةوادلا ران هئا
 قالطاهتمج س دفلا هیظعم) ةنساضم مشبنسلا بنکل ايوا ساسشلاوا لالا نم ةرفکیءاحب نارید بط زا
 ]| هتدآ نالوارنطالیلقو لیخترلب رعو ةن ا ىا سدقلاهربظح هللا حا لاق ردذوخ ًاهندهروکذ مةربظحروللو |

 دکنوهلاقب هلببسخ ینیدلواهدئافو ضیفهبسک ندنلیغآ هلکعرد هناویحزبس دوس دکنراردیا قالطا ةرب ظا دک
 ردك د توسنم هرات مانهربظح لتس یا[ یر حلا )ر ددا هدلیرب ندنلاعالیجد هر ظجورذطا لیلق یا ةر طلا

 روتیدهکتېس لشی ع وتر هدننزو بار چرا ظنا مراد نان ر ظا فس و نبرد لا دبعو یاب دج نب دج اندم
 اراباهدرزا تیاغب بولوآ طلسم هز هت ادهدرللوب لولوا یش ین هدنفریوقو لوب یسهتجو لوکی زز وکك کنیسوب
 نیةرظخو ردندباععا یمنللا ةرظح نب هذا ردندیماسا هد زو هرم (هرظح)نوسناوارتبعت كل هوب هدیکرت
 ربشکت رد هتسانعح ك_انازصحو منه یک ر طج هداننن زو لیعفت (ربظحملا) یدیایجراخ هکر دندالوا كز اداسبع

 | مظعا قو رافدا سه ندرت نامز نالواروطسم هدربسو تیاداحا بتک یخی زر ظا نمز هنموردن وا هغلابمو
 ۱ هرکصن دکد لدا الحتاودرطندزا ج ضرا سقت اتتد ېن هد هينا عدد هدنراتفالخنامز یرلّترضح هنع هللا یر

 ردماکنه یرلگدلنانیبعتزحاعرونسو دخ دا الرب رهو میسقتهدنراتیبهرذعیب هلا نیس نس هزوح یرقلا یذاو
 ۱ جانم هک ر دل متسع هتننانعد مرح هلتسانم ونود هنسانعم عونم (روظعا) ردیدآ عضومر هد هما ساظحلا

 | ید كناح فلنا ):ىزخانود دفن اط لع اروصَمُمیا اروظح كرز ءاطع ناک امو یلاعت هلوقهنمو ردیلبا قم

 تان ۱ تی بابلا نمارفح شل ةح لاشن ردهنسانعم قل روقجو قمزاق بوشا نح كت هنسنراقلطم هلان وكس كاافو |

 حس
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 وناز وناز هدنروضحراکو نیطالسو رولو ا نوجا كاز شاودحاو هدلاجاذا هرضاح لاش رازولوا شلیا راضحا

 ردهنسانعم قعّتشوق بوشید رکس هجربار ها هسکربو هدنعاناجاذا ناطالسلاارضاج لاقب زدهنسانعم قمروتوا
 بلاغهسک ل وا هرکصندکدلبا هبلاغموهلداحم هللا هسکر هدنصوصخ قحیدنکم دآرب و هعم ادعاذا هرضاحلاقب
 ماطق (راضح) هب بهذف هیلع بلغف هبلاغاذاهقح ىلع هرضاح لاش ردهنسانعم كمروک بولآ نح لوا هلکاک
 ل دبا نط لیهش یو سان یحردبا عولط هج دقم ندنزدلب لیهس هدب ونج بکوکو ب ردیدآ بکوکرب « دننزو

 ردیدآ هدلیرب ه دنع رولواهدننزو توکنع هکرولوا موعصم جم دسهاکو هب دضخ لیمو ءارو لاڪ ا

 یناث مساو یتیم هرزوا خت لّوا مس اردشغلف دحاو مس (E هلغلوا هلک یکیا لصالاقردیدآ هل بقر كلذکر
 تكنسذلک تونو ی ]1 6و روید توی ا ذه بولو! برعم هل ارعا فرصنمرغ
 هدنرغصمر دن دلیرق ول ىو راو هت نس ربان ونم نیان كسرلب دور وند توفر ح اذه هل بضخ

 هدنومرضحر زردکعد فطلو هنو زوا یعبهنسلم یا هیمرضح لعن لاعب اکرونید + ییرصح هدیسسلو تومرضح

 خراش ناتیتومرضح نالعن لاقب اکرونید یتومرضح هرزوا یلصا هکر ولوا«اکو رولوا هرزوا تشیهلوا اققا نال اب
٥ EN rهسجردقلوا بمد ی رج یکیادکردرارویخدهجور هدنبارعاو یدلیارک ذیخد ہد بای  

 هر زوا ینبدلوا موسرم هدربسفت مانرص یسهیمست هجوو نوصخیدلوا نمطتم یسانعم ف طع فرح یکی سکر شع
 یتادلوا رضاح ی رالاقتناوتومهدنرار وضخو لوزن هړوک ذم ضرا م السلا هيلع و ابسین ىلع عاصترضح
 هکر وشد هش نالوا ننس رد اا ردیدآ كلرهشرب وكغاطر هدنع هدننزو روص (روضح) .ردەيمس شعاب

 رون ددتعاجو هلسقو هبهبوآ نالوا مظعو رود هتک امه رو نهش کرد لپا ممی داب راج ویدنلوآ رک

 هلحرهدنجراخیلحو ردیدا بر فرهدنساضق نی رسنقو ردیدآ تك اطرندیراغاط ء ها نهدو هنسانعم مظع ىج

 ةنداسلاقالخیا هرضاطا لهانموه لاق هنسانعم هنداب روند هرارقو رهش هلباه (ةرضاطا)ردیدآ دیظع

 رضاحوباو ردلکد فو رعمیمسا ردندبا عا (سضاحووبا) رونیدهنغلوق كناویح یرلکدیدلیف ءیضاحو
 ڭا هرضاج (رضا وار دیس هینکم زاج یان رشد رضاحو باو رد هکر روهشم هلقیار ل اجو قاف نسح یدیسا

 رضاوخوذ سع لاقب راردباقالطا رضاوحوذ هراهنسن یلقل وق لوبيا فلطمو رو شبد هنغلوق ليف هکر دیعچج |
 لاسعتسا هد هنسن ینح هل وا رضاح كنس هقتاط نجراب نعردلو عقب مسا ندرضاح (روضع ) ناذآوذیا

 نمل اه رضحت ىا ةروضح فن کلا كلذكو نا هرضحتدفالا ریثکی اروضحنللا مهلوق هنمور ردنا
 باحس (ر ات ء وسل نبصيو نجلا ی ورضح یا نویضعنا "بركدوعا ,لبزمملا قهنمو نیطایشلاو

 كناحرونید هر هود ولوت لزق دوخاب ولب وتقا نعي نالوا ناعهو ردیدآ كغاطرهدننایم هرصب هلا هماع هدننزو
 یراکدیدقولخ لوشهدننزو باک (راض )رد ربارب ییجودرفم لوق لعردقوب یدرفم كیووو ردنفلهدهلرسک
 نوشواممج وقیذلا اهق ولخیا اهراضح ع وضنن لاقل وا شالروس هدنس هرهچ كل رق هکر ونیدهبیط
 ربسهدوجوهوف تعجب قتراصاذأ راضحهق ةانلامهل وا لب وروب لزوکمهو اناوقو یوخمه هکر وند هبهقان هرەقأن
 ردیدآ ضرهرب صوصخ هنق هود هدن ود هدننزو بارغ ناضطا) ردندآهدلب رب هدنمهدننزو هنابح (هر هرابضج)

 راسو هبهقانلوش هدشزو ءارج (ءارمصطا )ردیداوصر هدندروب بالکن رک ینا یت هلی ارصقو دم (ءاروضح)
 تاک ًاذا ءارشخ نان اوتفا لاش : 4 وا ردیام "دقتو قسهرازباس اکاد هدنصوصخ ب برشولکا هکر وند اد

 زیسنوعدهتفایض هکر وند هصُنانلواربیحت یت وواو قواقلاطهدننزو قنع سضطا) برشلاولک الا رایت
 ردیف رضح ندیسا ردندیماسا هدننزو رب ز (رضح) لعاویاضخلجر لاشه رولوا سضاحبووراو
 یاعت هل اعد هل وق هنمو هنسانعمقلوا همحاح هدننزولاعتفا (راسیضتحالا) یدبآ رونید ید باتیکلا یضح هنیردب

 | مدنو) نو یلاعتهلوق "ی واضسلالاق هنماهظح هقانلا نصحو ءال ا نم یهط و ظحن ورضختیا یضتحت ب سش لکو

 بیلغت] مهنیو موي مهلو م وب قالا ىا اهل موسقمءاملا نا عي مالسلا هيلع اص ينل باطخ . هن یوسف, املا نا
 هنس انعم قلو | برقا هئومهتسخ راضتح او هرغ دنع رضح وا هت ون ف هبحاص هرضتحم د لک ءاافخلا

 سمع“ ر دندن دح عزوملا ن (سضاحت)تولا هضحاذا ل وهکا ءان لع ضبرملارضتحا لاش ردلهعتسم
 هناونح و ناسنانالوا عساوو ذوب یراق هيف هاداضو یسک باح مخ ۱) ردیدادغب هیعف "یراضاندلا

 ناالپیصر جا ضخو ردرجاضح ئچ زون نالوا عساولوق ىلع 3 نطو روندهنم ولطدوسو روید

 | ردقیصنمرغ و هف رعم یسهلکر ج اضح وشاو رونیدهندلو لوق لعد نيج ارواج تا الوارد رو یاو س

= 



 فالج یا راضی او رضا طاو رض او رضا لها نموهلاقب ردقج هلوا یو رقویرهشیرضح ردیس هفاط ||

 هلییوکس لداضو یخ كاج سض ا )ردیلباقم هواد و ورخ ایف ماقا اداهراصح نالفرنطح لامى رد دارم ا

 شا اجره هکرونید هکلبا قلقواق لا ینعی ردغلوا لییفط هکر د هننساتعم لیفطتو زونلوا قالسطا هنیر ||

 منا هدننزودعقم (ضحنا) دارا ام نبح یناعلاو لئا سل ار صحس نعي هّفو ناب وذ یارضح لحر لاق |

 ینیدلوا نعصتم كن هعقرنانلواربطست هرن هداعرو هنسانعم هایممجرمروند هرج هديا عوحرهبوصردناکم

Affr 
 ي س
 سس

 ء اپ, ىلع ضیلاریضتحا لاقب رد هنس انعم قلوامضتج هتسخراضتحاو رضح عع سضحتو لجر ارضتحا
 هج ادا ۶ شل ازضحا لاقب رد هنسسانعم قلق سضاح هلبمسک ك ب «نمه (راضحلا) توم ا همضجاذا لوهلا |

 || ردلیعتسم هنیانعم كمتزکس یداروانوزوا یمه تآ راضح او نیلوعفلاب اب دعتم نعي هان هرضح لاق وارنضاح
 [هریضمچا )ودعلا عفترا اذسرفلارضحا لاتیرولوا شافرضاح یکمنرکس نالوا هدنرادنقا *هدهع هک ایوک |
 كمدآرب هدننزو دعتم(سضعناو)هلیاه (ءرضخحاو) هلنبتتف (سضحاوا.هلینوکس ك داضو ینالث تاکرح كلا
 هریضحتو هةرضحو هرضح و ءالا ةثلذم هضم هتلعف لوقتردقج هلواروضح لج کر وئید هنهاکشب و برق
 مسلح نانو مالس نوا میظعت لاکهکر دندن و یررعبعت ناللفٌرمضح كل سرت باج هنانفو هبنجو هب رقت یا

 [هضطا ) یکدوهشو دهان رولکروضحو یکم کر رولکیضح یجج رڈیلباقم بثاغ (سضابسطا) ردیا لاصیا
 لاقت هاته ل افت ردصوصح هنماقمربخلابعتساو رولوا ل |دهنتلاحو هنتشهروض حر دعون ءانب هل ینسک ك ناح
 راض او)ةرضاسخاو) هلینوکسس كداض قرضحلاو) هلنبتعتق (سضطا ری رضحااذا ةرضحلا نسح لجر
 نیشنشوخ کر دکعد ییارج یودنرولوا مد تابصقو یرقو .دالب هکر دیلباقم هیداب هل یقفو یزسکتاح

 قلوا یو رقدوخ اب یرهش هک نسانعم كليا تماقا هد وکر هدرهش رولوا ردصم هدنن زو هپ اک هراضحو ةیدایلا

 ۱ مرات كنروعو رارضحو ردشلبا اس چ هاش مان نورطاس ردیدآ هدلنرب هدنسوشرق لح مان نکسم هدنبررقهفوک تم نا

 نونید ها هج مون یک بنالواهدنس هم رقوبو هدنفساق كناسسنارضحو ردنرابع ندتهوط یتعیصو شابا آ
 (ریوحم) ودع عاضترا یاهرضح دشا ام لا قی رونید هک رکسیدازوا نوزوا یمسف تآ هلی كزاح /رضحا)
 دیدشن یا ریضح شرف لاقي رد هيدر تغل راصضحم دوخاب رب دراضحمرونید هنآ رکی بولقلوص هدشزو رمثکم

 ([صتجطاو) هدننزو نفتک(سضحا) وضاسحا درج لالارماضملا ف قیسل ایهلوقهنمو رولكر طا یعجودعلا
 هزفس یک نوغزوق هدتقولوا:نابهبود هزوکیقو قج هتبجیماعط تاقلخ هکر ونیدهمدآ قواق لاطهدننزوسدن
 ژفسالصا هدننزو فتکرضحو هرضح ییحسانلا ماعط نیب ناکا ذارضحو رضحلجز لا فیروق هنشاب
 ژدیلباقم یودب هکروئید هیسک نالوا یورقویرهش نعي یرضح لوق ىلع رونی دهمدآ نایلوا هدنس هداراتب رغو
 کز ونید همدآ یحاص نا وهقفو تخاصف هدننزو سدنرضحو یرضحوا رفسلادی ریال یارضح لحر لاش

 هلواردیا راضحاو راضحتسا یب هبولطم یناصمو لئاسمهدیآ یکیدلیا دارم هلغلوا یس هیوق تاکلم هدبابلوا

 یرلکدلیامسر ؛رالوا دا لاب فقاوو ساجن اب رضاح هدامشلا قي رطب هدنلیذ نوعا مالعا نعص كصوصخ
 رڈناول مرض عو مالعارونلواربعت رضحت د هدرج الطصاالاحو ردقج هلو | یزاضما هکر ونلوا قالطا هطوطخ
 طظوطخ نکلاب ارب زردشلبا هام فلوم کرد حراش رږراشلوا رضاح هب هعقر لوااضما باا هک اب وک
 زدنرابع ند هدوهعمهعقر نمضتعیراضما لوا هکلب ردلکد عوعسندب رعقالطا رضح هراضما نعب هبهموقرم

 لاقیرونلواقالطا هرتفدو لجو هنسانعمروضح موقرونیدهب هلو موقنالوالزان هرزوا هایم ندموا دب لهارضحو
 ليج مان ًاجارضحو هتسانعمدمشم رو د هنیراعضومو لع قج هلوارضاح كسانو لجل ین یارضحا یه
 هنتعاجب لجت یبهکر دیدآو صر شو دهننناجهکم هراتیب كن رلود هرصب هلا هفوکه لاه ه رص عور دب دآ هب یقرب هدنناب
 ییامرخدارم هکر ونیذ هرب قجهنلوا عضوامرخ هدننزو هنینس ( رضا ) ردیدآوصر هد هیداب(ءاروضاح)ردصوص
 لوق لع رونی هتعاسج فن نواب زوقطابزکیماپ شباپترد دوخ بموقتعاجو ردقجهاو رب قح هدب روق بو زس
 موقلا ةعاجج یا رضا ةريضحلا ترضح لایق رونلوا مرع هدامجو ویرغ ها رابآ هکر وناوا قالطا هرفنلوش
 ةمدقمرونبد هنسبج هقرج هلرکسعو مهبیرغب نینلارغتلاوا ةرشعلاوا هعسللاوا دین اوافسماواعبرالاوا
 .دونلوا بیعت وصوکر وتد هةن یکی دلبا املا هرکصندنعاطقنا یناق تالو كيوناندیادیلوتدلوو هنسانعم شیلا

 | عذج هدءزابو رولوا هدی ردنابلواربعت شبا بوق رار لبا دلو هکر ونیدهناقوب وق لوا لوق ىلع ردرضح یسنج مجج
 ۱ نزلنوق رکود هنساشعم قعسروا هلبرب یرب هدنزو هعافم مرضا )روند هن هدام ی هلوقت  راوناعنالوا

 ایل



 هک
 سم و سس سو سیده ین ی

 لَجرلا هلو الباب آرش ب رش یشاتندنشاندو لک ونمدهبرشم شایع لوغو روند نکا نو لیتو یونی
 نافغظع لوق ی ق ردسیعسا كعاطرب هدئد روت یسهلسقهنهخ ریصحو الخ با ارمشلا ب رتشبال ناک اذار

 بول شک ادو نبر هو شقنم ل وش و ړو تيد هئېش نالوا حوسنم یکر صح یورعم اقلطم رق حو ردهدندرو |
 هننادنکه لتهج قفاحطاو نسح ی ولق رات دا اشا ورس هدق دلج آ بولبابیکر بصح هی« رظن مکر ونیو هشاقو |

 رشت و هتل ةد ان ولقلا تفغآ خر شتشتناذا شوم فرخ یار تفس فول لاش وا ردبا رصح و ذخا
 رو نوک خا) ردیدآ وضرب ندنراوض ی ةدئ رق هیدمو ردیدآ راصح و نصحر هدنع و ردیدآ 0

 كلن اخو زدضلاقيض یار وصح لعر لاتقن روند همدا شل والدکتتن ندهصعو یجد و «

 یٹردق هکز ونل وا قالطاهمدآ لوشو لیلحالاهقَض)ا یار وص> هقان اش روندههقانالوا ق هراطیم کو
 عاج هکرولوا البمهتلع هزوکزب هسک ضەب السا عونع ندعاج لوق ىلع ديبا تبغ هعاچ ملا اوس نکماراو

 هلذما لو یناقوتو توهش الصا روصح یر یلعو راردبا غنم ندعاج ینآءابطا هلغلوا تلهمد وخاب سضماک | |"
 لع رداقوهو هاسلاقأت الناک اذاروضخل احر نا شرق هل وانینع هکر و ده نالوانلب !نابرقهناوسن

 هنیرلرمضتخ مالسلا هن بلعوانیدن ىل غىنى هک ناگ نهرفالو نههشبال نم وا نهنسعونملاواتالذ
 a5 الفا تردا طیضقراسفن سفن هقشب ند هوند ھ راسدناذلن نکناراو یسهن ۱

 روند هسک انو لبخګ و هنسانعم بوی زود هب یشاوطو عدخ روصحو یهتنا ردییبمهنبرلکدملرا تسعر هه اولد

 هنمر وصحوه لاشا وا شملکح هی وركب ويم هدبا ارقا لکی اشهد و تییهندهتشنرب ەكر ونيدەمدال ۇش و

 هدانزو هنیفس (ةریصحطا) سلم رؤ لجر لاقب روند همدا ن دیا ار مک تیاضب وهج یک هبویهیل
 هدیراءابی ز وق زا قغف تآدکرونیدق کال وشو هنسانعم رغلا نیرج روند هربقحهدیروق بورس نام رخ

 (ترصخ اود )ردندند خش هرصح نٹ راحزدندامسا هربصحو رونب روکبوقیح هرها_طهدقد لقب رآنولوا
 هذ ودنا ها تفزو جوستسندنرللادأمر رخ رد هدننزو هلع هلبصص کنهرمههلاو ردیبقل كنه سکه الادنعن فال ا دبع

 هذنز رذکهر هنکدلیادخ وت ندر هنس هلق هلغلو اردا هدنتاذو ید شمل وا تقله هلکنآ هلخملوا یرصحییا

 ضخ ار یذبا ردنا عمو لسی ازذک کنم دهسشنب هاربت بو دبا شتسهنسپ و شوب یزاریصحو|بوراوهدنبردعقاو
 ةلواذَف ارکد الوان یبرف کرونبدهنوتاخلوش هدننزو ءایچ ارصحلا) روند هسک ًانو لیضهدننزوتفتک

 ك ارفا تضاجیر ندسالعا دود دش(راضذ) رونلوا ربعت قلصا هنوناخلواءاقتریاء ارصحت آر مالاش |[
 هننززوا کمو د کز ولید هزدنم هدنزرطقدتصز لوش هدننزو با صعع م 1 هدننزو باک ناصا) ردیرلعفا

 یک ناف دوا تور ذلوط هلي سل وقم لو و نسف یس درلبا وك سکو لیک یساف درا لدواه نس هسک ات وک

 اتهرخ وسعفرداسو ربذاسو وهواراصحو اراصحریعبلا یلعلءهجلاشزار ی رس هنس هن روا بودلننکو پ
 ا زم (ضصحت) راضخلاةلظقلااذا وضح رغب لاق وكر وربعبلا لع ىل لحراک اهم دقمیشحص و

 شکن ززو اه دنن زودعقم (سصحا) رونیدهنن زمود ڭنخ وکو ل وق لع رد ةنساتعم راص> دو

 هنالتسرا ةلسهشلفاف مسا (سصتحتا) هنتسانعم هرارسا روند هش كح > هلل رس ىسير وق درغویرلکدند
 رذ هتسانعم كلبا قینضت لا هطاحا نتناوخو فارطا كنعْسد هدننزو لاتق ناصخاو)/ةصاحا) رونلوا قالغا
 رو راض> نالوا هنسانعم نصح هکر دحراش مهب اوطاحاو مع اوقیضاذااراصحو ةرصاح ءادعالا اورا لاقي
 ماماهدننزو EF ET ارام واللا راد < وزال ر رسن بقا

 تاوذ صعب راسو ج رةلا بان رصن حوتفلاوانیدلاناهرب وردینسدیرفلا نعل :لادنع ن لع نالوای شارف

 شضاح هدننزو هراظن (ةراضاو) هلبعض كن هبچهداض و كلاح ر وضخ ا) ردرات 2 ت نرش ۱
 باغ دص نار او ل والا بابل نم ةراضحو اروضحرضحو لا رطح لاقب رد لماقنتدیغرکردهنسانعقلاوا
 TS تا هلکلبا دییقت هم دیقتهلیرابعاع و و رصنکف لوم

 هدنتس دام تدحو هک هتنیکل ضف لضف رواوا ندنلنقنیتفلل لخادت هلغلوانیعلا موعضم یلبقتسم هدکتسکبآ
 ارضاخ لع اذا هرضح لا هسانعم لب ارض احر ولو ی دعتمهراضح وروضحو یهر دن دلیتق لو | دد دج و

 هال وخت یا ءام نعانرضح لوقت ردلمعتض»هنسانعم ق لوا فرصنم هتم هقشب نکتمراو هب وص رانبشن شوخو
 ضازعازا رد نصت غرو هتسانعم لیمرارید هیلاوهبغرردیکی س هدامتنغرهنیعب رولوا هدقدنل ] هلصهلا نعانعموب

 9 رد هه شام قلوا شیب ردو زضاح هدرلنوب هدننزو ل اعفت یسضحلاو او) هدننز زولاعتفا (راضتحالا) ) هتسانعرم
 جور save ۰ یوصر-
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 نجف تابونح هرتشحو ی یراقدلوا مت هدضرا یاد بولا تق راقم ندضراالصا

 عج زود هر شح نالوا نراشمهنب رزواو هرضق هنفوبق هرشط رولوا قوبق یکیا هدنابوبحا ریز رونیدهنخوبشا
 هنالوا لوک ًامدوخ اب هنعطع لوق لع روند هتغومحم کناویح؛قح هللوا راکش هرشحو زاهر د رشح سنج
 هروسق ا (ةروشطا )رد هدر ثغل هلنبتحضو هنسانعمهلاخت ر وتد هککه لنبتخف رشطار یک ن ارجو ناشوط روتند

 ىس الو لە دىتا ذكر وند هب یراقهجوق لوشو روشید هت | نالوا شبتلاقتورابق یرلناب کیا ندا ولو اط هدننزو

 یدرفم روشد هب هت ادنالوا قصععو دنوقو یلکن ریدیساضعاو روند هټ یراق لوب یتراقو هلواهفّرظتم قراوا
 ةنمواط لوش هدننژو افتک شار رولواوابتعا مجب ردشن وه هک هروشح هب راتعاتعاج قعد رد روشح

 تاک انارننح بطو لا رولوا شابا عج هدیفرط یکیادک اوکه ل وا لدتعمو هتروكج وکه نو لوس هن هکر وند
 رد هنسانعم نردشفص ندنفارطا بیابط هرب قج هراطریمدآربهدنن زو رصق سصحلا) ربیکلاوریغصلانیب
 زدند رغ ی هجرت هلک یا هطاخاو كا زاط موخر م یلوقناو هيلع قضا ذال و الاویتاثلا بابلا نمارصحهرصح ل اس

 نادرفسیم دار رمصحو زواو!كعدقدردشةضبورب وج یفارطا هلکلیا دارا هژلسراعهب ظاحاوهیلع قیضیرهوج

 قا ی رکد ەنى رزوا كن هودو هرغو رثسلا نعهسحاذا لنالف صحلاه ردهتسانعم قموقبل 1ندشیایرغ دوخاب

 سطح لاق ردابتشه همدم قلوا صتقو راصلاب هدشاذا رعبلاصخح لن زی دیس ازم یاب یک ناف

 82 0 اذارنصخ لات ردغنع انعم كلبا باعینساو هطاح او رکن یساکهنطب لقتعا ادا وه . یلعلجرا
 هناوفاطا اذ! نالفت و لا رونلوا ریت لر اصح هکر دهنسانعكلا هطاحاهروجبجیدآ اب رگتسعو

 ردهتشانعم قموقل 1 تۆدا ساح ندشدا یربغ دوخاب ندرفس یجدارب جدو هل مسک كن هزمه/(راصحلا)

 لتحرلا مضحا لات ردلیعتسم هنساتعم قلوا ش ضبقو هنع هسحاذا هرغو رفسلا نع هرصحا لاتب

 ردهساتعم قلوا قج هراط یرلکلد كنسهع نعي قلواروصح هفانو هنطب لقتعا اذا لوهجنا لع
 قيلت ییسفن یدنکهلفمردنشتس ر دشتصیروهظرار دادوخ اب تلعر یمدآرواروصح تاک اذاةقاسلا ترصح الاش

 دو هدننز و هدننز و لاعتفا (اصتحالا) هسفن صح هلعح ادا لوملاوا ضرلا هرصحا لاش ردهنسانعم قلفردنا

 كنا مرصلا)ر اضاب هدشناذا رجبلا یصتحا لات ردهتساشعم قاب ب نکن طب آن رک هود
 رساوهطثاغ سخن هکر د خراشیدنلوا رکد یردصم رونلوا رییغت قلضبق ردم دخلوا ضق هلی
 نالوا ضبقنم (روص#لا) رتسالا او صط انه هللا ذوعاو نطب لاشتعا یا یصح هن لاش رد صوص ع هلوب

 هساتو هصغرب هلنرتعحف (سضطسا) نطبلا لقنعمیا روصح وهذ لوهحا ىلع لجزا صح لاقت رود هما:

 هردنص ر صح لابن و هردنضقاضاذا بارلا بالا نم ارمصح لجرلا رصح لاقب ردهنسانعم قلوالدکتهلیض
 قلوا زاغ هدملکنو لک یارضخ هد ف لاو لخاذا لحرا یصخ لاق ردهنسانعءقلواسک انو لیتو
 دلکم اه :رطاخ قسرا نکر دیا توالت رک نآرق هدعرش فرعوقطنلا ق یعادا ن الفرص خ لاق زد هنسا نعم

 ةأرقلا ی طنحیلعیاةیلعردشن لو ییعاذاةآر لا ق مامالارصح لاقت ردلمتسم هتسانععقلواهنسنمد بولتوظ

 هر لا نعل زا عصح لاق ن وساوا یشانندنتفعوداسنجاهنوهش هلازا لرکو ندتن عور چ رک ر د دنس انعم قلوا
 هسانوهصع هدننزو ریما (زعصطا ) هناصاذا ساب رصح لاصشردهتسانعم كما زار تکو واهات اذا

eRقوم ەر و دهند رەڭ جنا زدصلا قیضلایا ارصح ملا هلسعج  

 روتلوا قالتطا ن وصگیدلبا قیضت نری زسا رجا اربد ریصح ید هدب رر ونلشيا ندقلزاس ردع ود

 لغ لوف ل ردشازوا بولیکجیروترآیروطفرط قر ند دو یراناب هلراوطهکر ونیدهرمطلوشو
 ز ولواهدنف)ارا ندیروقزآ تنم راککو کیا .اهلیا یردنالوا دنا كرد ناب لیقدوخا روند هرکگآنالوا هدزولزه

 بیم عر روض عدسات رونلوا قالطا ههاشداب واسهبدنج یاب دلا یر صح برض لابی روئیدهن ابر بص حو
 زتصالا بضخ لاشنوهعب دلو من ام نعي صاح ن دل وخ دو لوض و هنیازوضځ را یه یمان دوخ اب نوح #یدلوا
 ةنرالا لع نحسلا ین تاللا ىارنص ل! ىلع ا رصخلا قرص حل |هدلخ لاقي روتلوا قالطا هنادنزو كلل !یانالف لع

 رولندهرولاطوهرصندهنسن راسو ندنابناو نوسدهب وصو نونلوا قالطا هش رطو هلوب و رونلوا قالطاهسلح و

 هننناج یا لوق لع هنم زهوج كوفر تص > و هلنبتهضرولکصح و هرصحا یعجبزونمدنی زوب رو هنسانعم فص

 1 1 LISE انفو ۳و دارد EY کک کوکر رق EET رلکح و تسوک نالوا 27م
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 ۱ ودا انتيقا نخاع وی ویو اروصخ تراصاذاهقا لا ترصح لاقت ردهتسانعم قلوا روض>هقان و ۱

 رود



 ر
N14 

 ۰ ۰ ی ۰ |

 لام ردلوګ هفملتو ترمسح هکروشد هسک شل وا لیلدتو رفح وا دنا ا لا روشوا قالطاآ

 قانواربهیبش هتنابنلدرخ لوق ىلع هیبش هنابنیرلکدید هرزح هدننزو باح (رآسح) رقح یذوم یارسحلجر

 قالطاهمدآ لوش سساعا رونید هییکر ویسهکر دیفدارمو هدنن زو هسنکم (ة مستر ردندنساعع یشاومردیدآ

 هلرفمال یا مساح لجر لاقیهبلوا یتشوجو هبج دوخاب یهرز هدننک او هفلغوطهدنشاب هدکنج هکر ونلوا
 رولوا رها یعضو فشکنم یتّوق هک هلوا ردا لودع ندقعم | هب یشید هکر وند هرفیآلوشو هل هبجالوا عردالو

 ردهنسانعم قاربهفس انو ترسح ی دآر هدنن زو لیعفت ریسک ا) بارضلانعلدعیناکاذارساح لعق لاش

 اشير طقسا اذا نا طلارسسح لا ردهنسانعم كکود یب وتیمسق شوقو ةرس اف هعقو ا اذا انالفرمسح لاق
 ؛یداو هکه دننزو ثادح (سسح نطب  هرقحو هاذااذا االف رسح لاق رد هنسانعم كلتا قو هدیجنر یډآر و
 هداروا یل یف كليف باعګا هک د جزم رد هدا یم هل دارم هلباانمردیدآ یداورب هدنیقهفلدرمرد دزناز هلا رح

 سسحمم هداروا ناطیش دوخاب نیم هنکیدلیا ریست یناکا ردهیجسل شعار یکیدلبا اباندهجوت هپ هبمکب وکوچ
 كلبا فس اتو خیرد هیهنسن شلو! توف هدشزو لعفت (سسصل | ) ردندیاهصا سلا نسبقو رد یم هنفیدلوا

 لاق ردهنسانعم كلکودیراب وت ندنغل هدنامورف هرزوا طارفا كنجسق هو دو فهلتاذا هبلعرمسحت لاق ردهنسانعم

 نایعیپسانت هکرد هنسانعمقلو !نوفب وا هدنرب ولر ی رانا كنسهدوکت مدار وءابعالا نم طقساذارعبلارب و ریست
 یس هدوک بو ربدنلواط یکی کر کراح ییعسق هود كلذكد عضاوم اه راصاذا ةيراطاترسح لاش رولوا
 نالوا هدنس هدوک ی شان ندقلماخ هلسفعلوالاعاو بوکر تدمر هرکصندقدنازوا بولسکوب یکرواو یلغا

 لاش ردلیعتسمهنسانعم لوا کیت و قیص بولکه نبر ولر یرلتا نالواقنغاطو ییلاصو لئاز كلکو پلس
 هعضاوم یف هنم عزام دتشاو هج لهر بهذف امانا بکر ع هما نس كمنو هم رنک یی ح عی رادنساذا رعبلارس#

 یدرفم رونلوا ربیعت یلةلوق قەت لوا هسرولواهدن 1 روشد هغلوق نالوا لز انو فیطل هدشنزویشن (یشحح)

 رشح ناذآو رشح نانذا لاو فیطل یامشح نذا لاقبرد ردصم لصالا یناربز ردب واسمییججو ینو

 هدعب ردعوضومهکلیا حارخاو جاعزا هرزوا ریفن ندنراو أمورهم ێعاج ر رشح هروکه ناب هدراصب كفل
 یدلوا فصو هنکلب قواو هغلوقنالوا زانو فیطلو یدنلوا لاىعتسا هدنسانعم عج هلیسهسب الم تاچ

 سشحو یهتنا ردشلوا عع زم ندنرب هنغلنوزوا هک نوک هلغلوا كيدو هجا عب هلیسهفالع یراشثناو تتح

 رولوا فصو هدهرمت نالوا زانو هاو فیطلیارشحء"ذقلاقیرونید هنکلی قوا نالوا زانو ف بطل كاذک
 رونلوا قالطا رشح هش زانو فیطل هرزوا روک ذ م هجوا قلطم هکربد .حراشقیقدیایشح نانس لائق
 یناثلا با بلا نم ارشح نا نسل رمشح لا فی هنسا نعم قلق زانو هنا ین هنسن راسو یترعرولواردص شو
 كلا داصباو ءالجا ندننطو ییدآرب وهعجج اذا سانلارمشح لا شی رد ةنسانعم كلي مچو هفطلو هّق داذالوالاو
 هنس قلتیقو قاروقو رولکمزالو یدعتعیس هام الج هنطو نغ هالجاذا االف شح لا قیر دلمتسمهنسابنعم
 اهنکلهاو اهتفعحا اذا لامل اة ديدشلا ةنسلا ترشح لاقب ردلمعتسم هنسا نعم كمروک بورق یرونس یزاناویج

 نالفمشح لاق ردلمعتسم هنسانعم قمروط بولکید هدنک وا هلغلو لوس و یربا ك.ینواقدوخ ایرک دكمدآربو

 هنسانعمقلوادیدشو لوس كي یشابمدآرب كلذک هبدبنیبنم نیمنعض اناک اذالوهعاءانب ىلع هنطب ینوهرک د یف

 لب باتعو رشح ناهلمرح ن اس ردندیماسارمشحو هما ناکو كلذ ه"زنعااذاهسر ف رشح ل اقر دل وتس
 ردل عتسم هنس انعم ی لوا ددشو یرباكب یشابكمدآرب خد وب هد ننزو لاعتفا ںاشنحالا) ردندباصص شا یا
 عجو رشح ردناکم مسا هدنرانزو دعقمو سلح (سشحما )رشح عع لوهجلاءا ىلع هس ار ف نشنحا لاقب
 مالسلاوةولصلا هیلع ردندهبوبن ءاصسا (نشالا) عمجلا ىازشحلا ىلا سانلا ق انس لاقب روتید هعضوم ق ج منلو
 . |[ تارشا )ردیدآ مضومرپ هد زو ناتک( اشا ) هریغ "هلم نود هتلم یلعو هفلخ سانلاشح هال حراشلالاق

 لوق ىلع یکرلکو هرافونالب و برةعردزروناج كجوکن الو فوتو لّرصتهکرونلوا قالطا هماوه هلاکت
 هیصق رد هرشح یدرفم هرزواینای كحراش یک هکر ک--و هجثرفهنسانعم را فص باودرونند هراکجوب كنج وک
 هراشعنالوایناّرب تارمشخو رولواهحاسم یل وق ةرشخ اک ك فل وم سب رد هی ٹ عاب یراتیعچ یکتابصقو

 قالطاهرافص باود دوخاب هماوه خدود هلتاخف (ةرشحلا ) یکی راسو غمطهنسانعم یری راغ رونلوا قالطا
 فوځو یذوم بولوا رع نعي هلی هدنبنج ییهماه هدیدالاذعدقمیرشخز رددرفمو هرزواروکذ م هجو رونلوا
 اا ةدنبنج ییهرشخو یکك بنسوکو هرافو نالب و برقعو را بسوسو رلکر دشلیارسفت هلبار وناج ك جوک ن الوا
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 نلاش ردهنسانشعم لیلا طابنتحاو جرج هزازصتتم هدننزوهح رخ د (ةر سلا هنسانع»تلف روند ةهاشدان

 ردهنساتنعم كطانایع لیوخآنیهنسن نالوا هدیش وب و دودنم هننوکتش كەلم نشو ی ناخن سنا

 زوکو فشکلااذا لّوالابابلانماروسح یشلازسح لاقت ردهنسانعم قلو ا نای بولجآ هتننهدیشوب و دودس ||

 ۱ ییسرفكنابح نت هللادنعرسحو یکی تقو لىتقزولک یر سح یعج ییعمیارسحریعب و لخر كامن روند هزا ونخو

 سسخا لاقی ردهنشانعم لیا هدناءزد بو رو هلکمروس قوجی راوطیخدوب هل: یسک ك ن هره (راسحال۱)ردیمس |

 رو وازحو ار ولک هرّوازجو نر وازح یزلعج هنساتعم هرغصهبار نود هیدن كخوکو ؛ "دل ذم "داتعمهقان یا ۱

 روند هن الغوا ولتوقولجوکه دننزو سل :رونطا "لوئبد هیدبن كچ وکی دوب هلې رسک باح اون )دولک
 لر لاق:رولو ادنض هلکعید هب بیشک نارد یاو تفعضو روند هب یننکدنمروزو یوقیا رّورخ مالغ لاقب 1

 هفت یا زوز لخبر ل اق روند همدآ لهرهخ قفراص نیفزاد اماذو ئور شر ةدننزو روب نه ( رو حنا رو حنا
 قخودلوط هدنننزو هخرحد (ةرفرطل| هساینعم هضم اح هب رصروتید هدوس ینکاكب هدننزو ءازج یار رخال
 عاق از غ لاتقب رد هنس انعم قاب ابو کج هلباتد مش نکند لوبو“ لماذا ءانالاوفر حج لاف ردهتنا-تعم |
 زال او اهن نمی او دعتسااا موقلارفرح القي ردهتسا تەم قل رماح هلح السو است نوعا كنعو «تشاذا ||

 انبخانسمعطا لوقت روتید ةبنواهبرا سوخان یهصارو نساب شباع یار زاحهجو لالعلونلوا یالط هت هرهج
 ردیعسا ك فو رعمزرهشر ندهبمور روهش هلی شاح«(نارب زح) ددیط+تشسل جو هلرنعاشنلا قیقدوهو زا رم

 هرو رح تدرتشالومت رود هب هقان نالوا لواذو مار یک رکن لایت تیز دتنزو هروسق هرونمخا

 دندن دم یناهیفضالا ۍزو زا نفنلازو زاني کخ یه مهار نو بفیعضو ئوق یارّورح

 ءال« یا: هر فرخ طرا لاتقب هلوا هجولشاطو قرص هکر ونبد هری لوش ندضرا نالواراومهو زود هرفزخع و
 هدنبزو رفعج /رعرطا )رونید هناکم نالوا دیدشو كي هدننزو هت درا (هرفورطا) هراخح امف طب وتسلا ضرالا نم

 یرلکعچ کن هنصارب ةنصاخو اه الماذا هن قلا نزح لاقت ر د هنتبانسعم قمردلوطو مارح اذا هرما رم رح

 نیاز و) هدننزو روفتصع(رومنرطنا) هرونقتفناذآ ثا رکلارم رح اش زدهنسانتنعم تامتسوکح واپولب ران

 ةربفاذحم یا هراز و GS Sa لاشه رادنعج تكرومرح رمارح رد هتشانعم هلجنو به هدننزوریفاذح

 اهزاجن لا ترسحو هعارذ نع هکرسح لاقیو هنشکاذا ناتو والا بابل نمارنسح *یشلارسج لا
 هز نع هل ازا رذیغشنم ندنآ هلئتسانمرز غیا دموتموخ هنسانعم بفشکهروکه تنا هدراضب كل

 زد هتسانعم قلوا هدناعو رف تولن روب زوسحنو نوح دلتا فشکیرتبلباهلازا یبیدنروتس ردهننانعم هتک

 تفس اتو و مد رد هت هی نالواتوف هک تشو ودمت جد نیعروشح نوچ غیدلوا فشکتمیفاطو تّوق

 ؛لئازو فشکشع نددنکل نهج ن هشت نالوا تعا و لماح هشاکنزاام دم هلیبس یتوفرد هنسانعم كلبا

 E هردات نالوارذاص ندیدنکو ننالواتئاف دوخان نوخیدلوا یفیثکتم یقه مت طرف دوخا نوععیدلوا

 قغوبق شر رمسحو یهو دلو قشم یتبدلوا هدنرادتقا *هدهع هلیضو رعابعاو ع ند زاد

 ندفنساننعم قلق هدنامورف بو روس كب هب ادو: هرشقاذآ نصعلارتسح لاقی ردهتسانعم كمردیکت وباوض

 فتات بولت زو وهس واذا دلار لاقى رد هنتساذعم كمزروسو هایعایح هقاساذا ریعبلارتسجخ لاتش

 هذن زو زوهظ (روسطا۱ایعااذاینالابابلایم اعسحریعلاو لجن زاریسح لاقبرواوا مزال کد ساسی ؤا

 سصبلارسح لاقیرونلواربعت قد ونو لف ونوط هکودهنسانعمقلوا سرف تولب رو هلدس قخا هبهزودر یدازوانو زوا

 ققاهزودرب یدازوا نوژوا (روسحاو)هدننزورما رستا یدملوطنممظقناو لکاذاینافن بابلا نمارس
 زیسحو م ظقنم لیلکیا روضحو مسحرصب لاعی رولوا فصو هرظنو + رعت یی نو تو هنکی زف هیبسح
 نا وادار بولى زۆئ و بفملتمیارتسح هناناام لوتترویدهمدآ ندا فب ًاوخیردهبهنلنن شلواتوف

 ندوزرآ لاک هبدنس شلوا ثزوف هلن ھف سلاو |هلتوکس كنبسو ی ضف تلاح(ةرسطا )ایعا یی هفاتنا داغی

 تولیروو فلناذا عبارلا بابلانم ارتسجو هرستنحم ةرسعنح هنلع نلجرارسح لاس ردهتسانهم كلبا غف و غی رد

 زدهنسانعم قلوا ناتق بولی رول دوب (راسعتسالا)ییعااذاربلاسج لا لاشق زدهنسانعم قلوا هدنامورف

 رخ هقلخ ڭمدار زدن دلو اباي وندا هدبنز و دعقمو هدتنزو تو ییعااذارمعبلا سس لاقب

 نالفلاقب ردیلب قم رظنم نو ایت لح لعفلاب هکر ونلوا قالطا هنب نادرکو ر وطو تفص كج هدیا فصوبور و

> 
 هتعیبطو یوخو هجو لا|یاز سجا نسخ لا قب زونلوا قالبنطا هنب زوب كناسناوربخشنا یارسحنا م رکو ر ظنا حلق
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 ندسجو لدبفل اجرا لع نیدجاا نیت ۰ دننرو هراس ترا |دندآ قاموقرب هدد .هب داو ندا اه رگ ۱

 هدننزو ی( یر حت /ی حب ) ندیدآ كغاقوصر هدناهفصا هدننزو هنامز(ناّرح ح) ردشلیا تی دید لا هرازخ ندجج

 یرح نی كلامو یل دنیعب ات عامنا یر لب عقار نب رایس نرمصنو ردفورهءرعاشیّرح لب لجن ردندیمایسیا
 1 هلا ناسك كو بضعو طظبع كرو لد همها الو ت وار رب ینو رده زورم (نیییلبا) ودنډنیعوات

 یس رف كن دیسک ملت یا یموم: ن توج و عزخو هر غوا طبخ ةرار لا هل دندفیا :اریرح ,ةنآز لوقتنوسیلوا |
 ندکما دەب توند ةکسیا لضار رح کرد :حراش روند ةییلطاو هاش ی شفلوامججت ندکساریرحو ' ردا

 | ارب رخ هن نما بولا یم» خوبطلا مسید الا هدب رغم :یزآیطمهک هتن یدبلوا لامعتسا هدشا نالوا ع وسنم

 یدنلوا قالسبطا نوع ی۶د دلوا مرکو رجردزاو یسهصونصخم ماکحا هدهیهقف کور ندا ف رعد هلیرابع
 نوا هدنن زو هربرب | ةرب را ) ردفدارم هدلوا یانعم هلیارنرج (دو رحم ا)ردیس هيراجتلکلامن تیلط 7 ۳۹۳ 0

 | جوسنمندکسا هکر ولوایدرفم كرب رخ هریرجو روتید هنآجلیلوب یراکدروشبهلیغاب شب و رچ دو موش هاو
 موم “داب وب و رسا جدر دنوک ا بضع و رونی و هک هدننزو زوص (نورط-ا)زوشدایشاخ

 ةن او رونبد هکلبسنالواا یتادلصتمو سمعا جیا نو للا هل لامن ږوتیډ هنس اك شدوکو رد ربع

 | «دننامز هیساسنج ءافلخ قع ارو روب میدیم تاج صولا یه نب یسا هدننزورب ز( ںی رح) دونلوا قالطا
 بول وا هاد موق هلی كناح قم ةیحا) دن دیار زج کدیبع نت نندقو یدیاناسانشقسوم هو رک نهم

 رونلوا ق ةالطا ةراناداسوآ فارسا بزرعلا هب جو ةبلمر هبلیا دن رح وال الوتد و نالوا عالفو مر مر

 هنب رهش دمآ هلاک كن هد دشم یارو یعط كاح (ن رح ) ردعضومر هدبنبرق هلخت هد زو هر ره یری زجلا
 اة روو ا)زد هب رقرب نجا سف هفوکر رولواروصقم اضعبو هدنننزو ءالولج (عارووج)نیدندآ هدیلبرتیزرق

 ردراب وسنه هزو نم هب رق مان هر ورا یدیا مسک مان هدف یدراشنز کرم ظاپطوب نچ راو خ لیک لاج
 باتکلآرّرحلاق رد هنسانعم قم هزیک ابو تسنرددنزب ولرب و یرغوط یهتسنر انبو باک هدننزو لیخ هل
 ۳ قمزان یرغوطو ل زوکی یو زادە دع تب لو هنساتجم كلبا صلاخ عير یرعنسترب لصالاف وب هفت
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 هنببحاذا پاتکلار رح ساسالایق لاق یبل ابلاغ هدتناکهدغب یدنلوا لاتا هدکمروک هلیغشقا یشیابای

 اہقتعاازا هبقراز رج لاش ردەنسانڪم كلیادازآهیراجلو لوقو رو" هطقس جن النضاو هدو رح ةماقان خو

 ]| قیادص تفالخ نامز هکر د هسک لوش هداستف نرجو زدندیاتضعا هکر ډي ماغ نیا هدشنزو مظعم (رزج |
 ردن دنعباب هر یه ان ر رو يدنار دبا ارغاوهپصوت هلم السا تابنەتىدالوا هدکد لپا عو رش هت در هفینجخونی هډ هدربکآ :

 | كملت دش بوشیزیق لاستقو برج (رارضتم۷۱) ردیعما نالن هنوکر کر هدتنزو ملاظررکم هلتفابضا (مرادرّرح)
 . | نسج هلتبسانمول رد هلییص لناح هکر دلیضتت لعفا ندنظفل رح (رحالا) دشا ازا لتقل بما لامي ندفنسانعم
 رال نسچ قر هم قرایا هنعانسح حا وه لام نونلوا قالطا داالوا کز انو فطلاو قرا ندتھج لاخو

 | ادیدش اه اشالعیا ا راخ فلک لوقت رونلوا لا تسا هدلعولتجیزو تنجو ج :وکهلباهقالعو رونید هیهنسنیبما
 | قلوا یتا هلبرمنکلنءهربه رازحالا_هررعفرعش یا هراعفت لاق رونیدهرالبق نالواهدنرکاد نۈر راج
 أ تراصاذ! لجرلا رحالاس ردهتسانعم قلوارسوص یزءودكمداوو | زاحراصاذازاسهنلا رحا لقب ردهتسانعم

 | یسلج هکیروترطادلاخ ندو ردعضومر هدندالب هنيه هدشزورابرت (راعرخ) انا طعیاارارخ |
 روتید هب یر :هدوق کارد قدا هدنیزو نولّربجن راکت كينە یازو اح نورا ریدر مدننزو

 قلاب هزادبا هلنارظښو كملنا ني متو رب دقت یهنسنر هوس كن هت” ئازو یتف تاج ں زازا هنسانغد نزرمب
 عضوبرب «دنسهکلوادجن رزحو هر دقو هصرخاذا یناشلاو لّوالا بابل نم ازرح ؛یشلاروح لایق ند هتنانعم
 هرزحلا )ر زاجوهفرتسپ و سعاذا ارزح ههجو ر نح لایقب ندهتسابنعم قلتروب بوپنکاهرهجرزحو ردیدآ
 هصرخاذا هرو ارزح هررح لامم ردکلیا نیمو ردقت هکر دهنسانعهزوخ زد یز داضم هک هضم لا ےک لازو كم
 ۱ دیدمز روید هب هود نعل هلام نالوا العاو هد کو و ردتعسا هضماخ هر عور هدشزو هرج ( هزرطا) هرادقو

 | هەنە رم هع هقبن هرزحو هلتاغفرولک تار زح یعجج اهرا یخ یا نرم هذه لای نوع دلوا.رونلواریدفتو
 ۱ دنجرب) ردیدآیداورب هر رحو رولوا مسا هکر وند هنترارم لوق لع هتنسهویم نالوا یب كنجاغنآردس مپ

 ۱ | نیللارزچ لابقب رونید هدرفو ینکاو هدوس یینکا هلن سمک ناز (نزایطا) دما یب زف فو رعمرب برعلا نی
 ۱ | قنیو و یتنکاو ضیاهیارزاحوهف ذینلاررح لاقب روند هنیدنو بارش ینکاو .ضماح,یا رزاسوپ ةارزجب
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 هکر وند هنر نالوا ر وظنمو رهاظ ندنزوكناسنا هجولا ّرحو راربد دیسزاب هدیسراف هک هنس انعم یزاب
 أا لمزا رحو هنمادنام وهو ههج ورح ب رض لاق روید راسخر هدیسراف ردقج هلوایرب یرموب لز و

 فشلا فس وب نّرح ردندلاجر یاسا رجو اهطسو یالمرلا رح ف لزتلاش رونید هنتس هنر وا كخلموق

 نتزحو سبق نّرحو ردشتیارفح موق مه ردب وسنماکآ ق مربا یرلکدید رخ ار ېن هدنراد لصوم هکر د هنسکل وا
 كنق تآ (سرفلا رحو)ردیدآ ی داو هقشبرب هدهری رجو ردیدآیداو رب هدنس هکلوادجت ر حو ردندباعا كالام
 الق نح لبج) رولوا«دراتآ یروط یزنک اکر ونید ههایس نالواهدنفرط هرشط كنیراقلوق نعي هدننینذارهاظ

 ردیدآ كنککر ا كنشوق یرق (رحقاس)رولوا هدنرابد قارع هروکه ننابب كحراش ردیدآ شوقرب رولو ارو کم ءاح
 قووقسوق نالوا توصهباکح ندنعون نيج رکو کی نایب شوقول هرز وا یبیدلوا ےھفنم ندلوصاراس هکر د جزم
 اصوصخ هدر هعغابهدنمسومراهب ر دامسم هل توص هياکح یخ د وبكر اربد رح قاسراب رع ردقج هاو شوق نانلوارببعت
 قو رعم مانرحرد هشت هک لیمص كناح ( ناّرطا )ردشلیا دع ن دنسنج فرق فلومارهاظرولوا قوج هدراغاط
 حرح یندوب ردتفل هدنس هلکرح نالوا ففخ هل رسک ك لاح (َرا)زونلوا هداراهسک/ ان ییا یردارب هلیاةسک
 هدند و یدنلوارکد هکر وند هخاشاط هراق هل صف كناح (ٌءیطا) نونشد هنحرف كتروع هکر دن فف نذل

 هکر دیعسا عضو مرب و رونید هپ هربشکت طو رونید هیاذعو دیکشا عجومو مومو رونید هەو يس هدرج هدرخ نافح

 قبقع هلیاهنیذمو ردیدآ ع ضومرب هدنبارت هدقتو .ر دیدآ عضومزب هدضبارت كوبو یدلواعقاو هدنآ یسعقونینح
 ءانهدو هدندالب یر هلببق نیقلایب و هرازفو سعو ر دعضومرب هدنتیناج هلبق كنهنیدمو ندیدآ عضومرپ هدننیب

 ضراو هدنلابج یس هلبق یطو هدنبرقدیفو  ردعضومرب هدنتعم یرقوپ زا حو ردیرادآ عضومررپ هدلحمان
 | ةرح هکر ددا مضوموهدنن رقر یخو ردعضومرب هدندروب همون و ردعضومررپ هدنبرق هبض هدندالب د تو هدقراب
 هدننفو قعتسیامهیلع دیلپ دب زب نالوا هټوما ینندنآ هکر دعضومرب هدقاو تحت هوهنیدمرهاظو ند رلاکدیدراسنلا
 هبقع ن هضم نوا باعصا لاصیتساو هندم به ندتفرطروفسمردفو رغم رج ةقو ندشلواهسعقورب
 ناکس الغ هرو ر دیدآ مصومرب هدلح مان كيرب هدنقب رظنم رخو ندشلبا ترابنچ هب یلک تزاسخ بوراو
 هراس ا ةر حو هدنزو نایع ناروش هرحو هدشزو بغبغ .فلقل درو هلم كمال نلهرحو هدنبزو

 دابع ةّرحو یی ةَّرحو سشعم ةرخو هلنسک كم .ناطیم ةرحو | هدننزو لفن "لا ةرحتو ١ هل لمك لاح
 لاقهنسانعم قم هصوصرولواردصح هّرحو ردراءضومررب هدهلندم ها نحو ءالجرااةرحو هدشنزو ناک
 هدنوکهراب كي ینآ ی اصن قح نعي لا تحت ةر اب هللا هامر لاق وا. شطعاذا عبالا بابلا نم رح لزا رخ
 هلی رسک لاح هرج هداراوب زولوا دشا كب قلرسوص هددراب موڼارب ز نوسنارغوا هنادرد شطخ ءرکصن کد نشوا
 |مزارطاو) . هلي كاسا ةرورطاو_هلبصصف كاح برو را ) نوجما جاودزاو هلك اشم هنظفل هر زونلوا ظفلت
 لاقت هنساتعمقلوا هدازآو هدازیشکی عب قلوا رح مدآرب در ردصم هلبعص نا (هبرطاو) هلی رسک اح
 هنوتاخ نالواهبع رکو هدازینکهلبعض كناح (ةرطا) هیرطاو. راراو ةرو راو ةو یا بقا رح ل چر
 سا یقوغر و لک ارح ییهج ردیلباقم دی راجو فما هکرونید هنوژاخ فدازآو رفع رکی ا رج ما لاقب. وونید
 باعسلا: رو زونلوا قالطاهرب جان وا كن هیوک«دنزوتقلوق (یرفذلاةرح) ةه ضیا رحه لافیءززوا
 كاره( را لیلا )ردندنیعبات عاسبتاو ییرصب هکردفو رحم تاذرب ساق اة رح وبا )رد الو اط ا ةر تک
 بقن ین راض حنو بقت ی هر هداف ز لبلادنا كب هلیلح یل داماد لتا شوپ روناوا قال تط ا هنس چکا شا |
 هلیفضو را زید ة حلب تانک هلتفاضارل ری ٥ رح ةلیلب تاب هدنفحبهلبلح لوا سیا ساناز ترکی عب |

 ادد ام تشک عن لود هاسنش هلیلب تناب هسرونلوا هلازا یرکب ته کا دتا ب ون انش رھ شل البل رخ آ کھ
 ءانشلیلب تاب لاق و اتمتضق نم امج ز نکع ماذا ةر للاب تتاب لاقت ساسالافأ لاقو« ید داوا ناس |

 کا وکن وج غد زوا دج رکی مب رخ یس بئاوذلا هم ببشتدیدشرماپ تیهداپناکضاضتقااب جنو اان بلغاذا |
 ندر هدننزو ناشطع (نآرطبا) ید لق هل ولاغخ نی هروب رم نوعغب دلواهع رک کے لوا تلذک ی دلوا بولغ |
 نداری نارو یکی شطعروئد یّرح ذو ناشطعیاناّرحوه لا شرون دهب یشکرصوصردننص |
 راقندرواینآ*رطا نشه یا ن دج ن نسخ ماما .رالیدآ دلی ی درک نا د و دق یصیضل طع دنا |
 ناژرحو رد فلت سلوا لاعفو نالعف هکر چ زانش هرزوا سا بق رمغراربد یاترخ مدنى هکرولواهاکو ۱

 هدنشدٌهطوغو هی رقرب هدنساطق بلحو -زرادیرقص نا رخو یرلنکن ا رخ ردهیزق کیاهدنساضق نیر |
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TIردندیماساهدننزوبارغ راذح رذحایانالفایراذحراذحلوقن ردنوجادیک ًاتیرارکن رد  
 راذح ی یزعلادبعتنبهبحو ردنتعاج كلامنب ناهلا راذحوذ) ردفورعمداوجرب یکم احراذح نب ةع ر

 باکو بلوق ىلع یدارار دیا کاحتاک هد هلکشم* دامرهکر دندب رع ےکح یدسالاراذح نب ةعب روردع اج هرعاشرب
 ةبرذطا) هکر "دحایاهنم ءیذحان الوقت رونید همدآیم دوقروف هکردیفداممو هدننزوریذن ریذلا ردهدننزو

 هرحر صوصح هنس هلق ملسونب و رونید هب هظلع ةع طفرب ندضراهدننزو هر ریه هل هشت كناب وی ی

 هدکد شکود هل ربیرب هکر وتید هنب وتی نوب كسورخو روند هب هبننالواتشردوظیلغو ردیدآ قلشاط هراف نعد

 هب رسک نارو نجف كاج رولکیراذح مج هتبرفعیاهتبرذح كيدلا شف لاقب راد دهب رفع رقلاق بو رابق
 رد هنسانعم هدوهبب و لطاب هدننزویرذک هلیع كن اح (یرذطا) یک اشو باد ردفوذحتو بولقم هکرولکراذحو
 (تاتراذحلا) ردیلع ك اجر یکیا هدنزوربیز "ریذح) هدننزوناعع /نارذح) لطابلایایرذ ای مقولاسقب
 كلکهبضفو مشخ كب هدننزو رارعشقا (داریذحالا )رونید هرکس و تبع اج نديارذحتو فوحیسان هزم تناح

 هیندنو ی كناح كيراذحو هلناتصقق (ءارذح) ظعغتو بضغا ذا ارارذحا لحراّراذحالاقب رد هنسانعم
 هدیمکبآ هنم هر ع تنکا ذا كيراذحو !دیزلرذحلوقت رد هنسا نعم لوا ظقبتم نقصردرما لعف مسا لیس هی
 (رذحودا)رولوالّوأء هد اک ادد هدکل هاو رد هدنکسرذحدعبارذحرد نمط می دیک ًانورا هیت

 نالوا سو هیلع هل یلص مرک | لوسرنذّوم /هروذحموبا) رولوازونحكي ردیس هک ك نی رلک ابق نعي ءابرح هلنبتحتف
 رکا سع نبا ردن دحر ذبح نب لعن دم نب رع ردن ديماسا هدنن زو ردیح (رذيح )ر دیس هنکك رعم نهر مس
 لاق رددنسانعم قمردنقفصو ققروق قر یرب ردنوحا تکراشم هدننزو هلعافم (هرذاصا) ردنلیا طض هعسروب

 لاقب ردهنسانعم بناجهلب رسک اح رافد اور هدننزو روفصع /روفذطا )رخالا امهنم دح او لکرذح یا ارذاح

 روفذحو رونید هرشکم جروفذحو روند هنن اشیذو فب رشكموقرب روفذحو بناجیفیا رافذحو روفذح یفدعق
 هریسات یا هرفاذح و هراو ذک و هروف دحء لا ذخا لا ردرفاذح يجرد هنسانعم عوتجو هل ج رافذخو

 ًاهتیا كرفاذحددشا مملوف هنمو رونید هرکسعنالوا هدامآو "یهنم هلاتقو كنج رفاذحو هیلاعاب وا هبناوجب وا
 رد هنساتعم هلجو ته هکر دبفدارمو هدننزو ریفاذح نیمانفا) روند هي هنسل هصق هدننزو حرز (سذححار

 هب یا هژیدب دشن كنار و ف كن اح ( رمخا) اثتشت هنه عد مل ہرساب یا هرماذحهزخا لاص ردرومذح یدرفع

 هرزوا سایقریغر ولکر راحاو هلیمط كن احرولکر وزح یعجج دیدش رح هیانعوپلوقت ردیلب اقم درب ردعسا هکر ونید
 احزاب رت ازکم ویا تررح لوقت هنسانعم قلوا یا رولواردص هرارحو هدننزودوعق رو رحو رخو

 ین اشاابابلا نماّرخ تررفکت ررحو لّوالا با بلا نما رح تررک تررحو عبازا با بلا نم ةرارحو ارورحو
 رونلواداربا نوا قوس هدقدشلرغآ اب بوروط نکردیکر دندنتاوصاراز آور حز صوص هنسق هود "رحو تدرتدض

 .ردرارح یغص عج که تن وولوایسنج عج ندنس هلکهّرح نحو رردبا قوس هلبتوص هبا نمف نویق هكهن
 | یدرفم رولک نی رحاو رد هرزوآیس هینب رک م عجب هکر دنرحو رد ملاش ثنّوم عج هکر د تا رخو هلبرسک ك باح
 بوب روح هدننروص شعب هدشتآ ی راشاط هک روند هضرا قلش اط هرافلوش هرحو نم هنمه وت قلو ارج ا

 هلبارداح هدنلصف شبق هکر ولوایرهصوصخحم ه رحررب لای رب ره ندب رع اقهد هر دا هلو! شعوطز و هل هراپ

 یرح هب هود ندی ارجو یر ه داروا ردقج هلواوب یرلکدیدلیقع یب حو ملس ی * رح راردبااوباو کم هباروا
 لّوالابابلانم ارح ءال ارح لاقب هنسا نعم كلبا كانمركو ساب هنسنرب رواوا یآدعتم ر حو .هلتیسن یاب زاید
 ةريرطا معبطاذا ىت اشلابابلا نم ارح لج ا رح لا قیر د هنسانعم كمروشب ماعط یراکدید هزیرحلو هتخیسازا
 را ٥) را ی یعربناک اذا یرح رعب لاق رونبدهب هو دن دیار حو یر هدربیرلکدید هرج هليا هدد شه یاب (یرخا

 هدي رک ئش رهو عطنا دبعرطاو عنق ناّرح دبعلالاقب ردیلباقم دبع روند هی هدازآو هداز یکه ليم كناخ
 رح سرف لا رونلوا قالطا ه سنج كاب و یوصو اهرایخیاذهک الا یحانلک !لوقت رونلوا قالطا هنلضفاو
 | لمزا رح كاذک و ونلواقالطا هغ اب نالوا هریک اب بویلواطلتخهبازولومو شا طو موق نیظاا رخو قیتعیا
 بیطییعب ببطیا رح لمر لاب و بیطیا رح نط لاب رونلوا قالطاهلاسموق نالواتابنلا بیطو هریک اپ
 هنتمانعم همانا خرف روتبد هنی الب نیجرکوکر حو هب مسکناحرولکرارحو ولکرارحایعججكنسه اگر حو تابتلا
 ر كنم اذه اع لوقت رد هنسانعم نسحلعف شدالزوکو ر وتد هتسزواپ نالباو روت ةنسیر وابوهآو
 ووشد هناضط یربساو روند هن اغطرقاحو روند هنس هزان كن امرخعونریرلک دید ذازاو نسح لعق ئا ۱

 هک
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 ريج الجر لا ر ړوند هپ یسک و لږوک ی باش «دنیزو جا ST دل روند هسا کو ص یلپدنه اكنشاپ زوک كلا دک
 | ينا ل باک اذا ریج ا ریعب لاق رود همود نالو ارز منا یراب رقوب بولواولط هبا ېراټل پاو او لوا یا,
 | هیولواوللب ها یرلولیوا یزانانایور نایوروونید  هولایوازوکی ناشر دین مهلردجا هدننز مارچچ ءارپخا) یعالاقیقد

 | قدنی هری 1( ءاز دجو) نی, ټعنو نسج فصو کو ؟دون. درب الو هاو لا سد قوپ ۱
 | دون دهزوک كود باهنر یک يدو واا مدنتزو مردپ (یریطا) یدیاردبا لژرغتو ویا آ هدنراپمآ |

 موضع یا یردچو ردح نوع ات روس ها : الو نظیلدیدج دوج اپ هت الواظرلعو بلص یتا یراقایق لوقلع
 توت 1 مو تزفلخ ویو ا قالطانا السرا دار لا دو دبلص ءظبثخوا

 | لج نجوا نیمی ا رداج مال لا شی رولو فصو هناوجربلبنالوآ لشروتسوکبولو اقلب وخ لوف ىلع
 | حالیبلاو چا یک تود یا.نورباجعمضاناو لاین هلوق هنگ دونم هب اوج او ورو باا دښو
 تاعآرقاذهو جراشلالاق ملل هيلع یوم نوپلاطنوجرا نویی هاهو هل وطن ات وقال اتعلا ب قادج

 نرو ارسفتدایبهداروب دل انیچناحو نوربنخ هرضوعماعآرفو ذاشوهو يرهزالاد فو د دوجبم
 | ,یس یس هلک ن ودويو ار دزني ن مفا لوط روق هکر دذوخ ام ندنسانعم طوبه م هړوک ب یو ندنسانعم تلغو

 1, هال سیرا هدر رانو هاه یر e 1 هدننز لغیص (ردیطا)ردنیمانعمرفیسلا "یهمویوقرددنسهخیصیب دوبیداا

 ۱ . هر هکنآ نودا لبا هک هلابيا هردیلباب لا امر لاقب ردلعتسعهنمانعم کلمو هکله مردیخو روند
 ما ارو ووداح پرت لا بمب رونلوا قز ةالطا هیزو راد لهسمو هنیمانچم طرقرونلوا قالب هبوکو يدنلوارکذ

 ۱ لار و هرتهرابهزوک بدو ی ا ( رد )رونیدهبنشاطلمجنالواءدننزو راس یادی ا)
 امری و )روان نا لا باوص رد لف یر دست نفطا ضابب هکید جراش ردن ج ورخ هدنفرط جا
 ۱ ندانلب) دوج دهیروس مودو عاتجداوت کیا فرد ا مذا لوقت ریهسانعمع افجاو ترک لرم كاج
 رتهبلا داجیا روا بج لجرلاعب رولواهماپزیسزممابتوف هکر هکرونید هما نالو نکسک یرمصب هدنیزو ظیالعا

 ام وډنخاو) دیو لوک .هلبجف کلا دویرسسکلاح (هرودناو) هل هت كراج درو دن بو او) ایدی
 | واو نفخ بالا دو .یرمسک باج 6و او) ہل نیک راج ( ةرا من او (ييدناو) هلی لادو یر یر مااخ
 ۱ هنیعزدنح ییچوه برملا لومت جاو هنساپنعم هعرحتر ولید, هنهارس هزز وکه لبسك ك باج (ةیبطاو و هلم
 | هاچ یا امی رونجو بعد ةریدنح نلعهلمج لوقتو اضعبهیلاغْل لع ردقبالف لوتس یا هلع هع هرودنج لغو
 ین ارد وضع هدنیزو لایفن | (یادجالا ) روتید هی هنبست ,زخلغو نوعوبهدتنزو لنع (ندحطا) ینیع بصن

 ندا لاقب ردهنسانعب نیما هاو . طخاخو مروت اداهدلجر بت الام دهنسانعم ۳ ی ضل رک بوشش نک

 عامنا هوم یھ تلاد .ردعلاو راک ندا درک لیکن بل دواحو یم کیم ) رجلا رش طا ډا لحرا

 سس سس

1 
| 

 هووشد هراد لا عضوخ.ندشملوا جايا هلاب ميم رك لبق لادو كاجو و (ریجلا و) دسرو |
 كراح یدل او نابل ا ) لایت ادا البشطانمر دن لا رب ونس اھ لر 2 هدنازو لیفت (ر خلا

 افعنض هلیس هدان زرابدخو ةرماضقایا ارپ دجو ارابدج مع اب لوقت رونید هب ب هقانبالوا ټو رو یب را لب سریک

 هئسانعم هیدخب هنسرونید لب قاروقو رونیدهب هقان شمراو دنسب رک ی قلواوحیکرو نبات دو دوخ ای ندوب رو ۱
 كمل ذو يرسينکبت تا نذلا ) رولکر باد یعج روند د بالو كی ونو مقترم نصرا لوق لع هی هسو |
 لاقي ردمنسابنعزارتح او ر یهر قمح یر درد ھم هک دنن زو ةقوبصم ( ١ هروذجاو) هی داوا وآ هلوکس |

 قع یدو هدننزو لابیعتفا (را !نیتحالا) هتمززرحاادا عبارات الا نم هر وزپحو ارنجو اونجیشلارذح

 هدننز و فتک.(ننحاو)هلپرمسک ك نارو كن اج (نایرذاوآ هروذابطا) )رذح عع هم رذتحالاقب رد هثبباپنعم ۱

 هب هت روح الص ا هکر ونید هعدا كانه ښیدناوط هتم نالو ردیازازبج | پونق اص ن متره هدننزو بدن( نذ اوا

 لاتپ یکی عاج وو عجو هار صك فلاو یضف كن اح رولکیراذحو دولک نورذح ییچ کن هلکرذح رولو ارب |
 قامت او نجوم مخا ليحقق تل« هرنه (ںاذحا نبا) رل اردیدش طقیتم یا رذجو رنجو نایرذحو ة ةروب اجرا ۱

 | هدوذحو یدنلوا رک رک هتنردردصم (هروذحم) رذحو مزج نبایارآ ذحا ناوه لا ٍروملوا !ینالطاهمدآی :>ارص

 هلاهامر لاقیروتلوا قال طا هب هیهاد ق چ هنو ار ښو .عزفیا هروذح لکنم هو لاش روید هبوقروق ||
 ارت رك (راذحزاذج) برج یا ةروذهنیب تجقولابع رونلوا قالطاهلادجو نحو رر هیهاديا ةر وذ |
 لزا لاز دک هتل تام رس ارمین کدوم ران یک بالبلقو هدنزوماطق ۱
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PET EEAیاس هل موفلح هداروو و کتبر ها چ ا  

 كغاترغ وە دزاغ و مصفر د تابا نارا ص2 نمأروداریاهدننص دم از یتعهنتلاصا كؤن هدراضن زدلسم همانا

 هک و ندارم قخت هل س فن بوز« ؟ وه یا هک رزم رع یکناهدنساّصف او هکیدلاف روید ةب یرموب یهدفشاب

 عضو «دنکوا كن هبفر یی كوب زو دولکیانهدیشزاقو یلنرغوب «هدیکرت زردی ردبصقو هرضحو موفلحو روج ۱
 ر زد موعلب و کمکی هکر دارج یب و لصاو هیمدحم هدقدناوا لوات ماعطنی رکی دور دره الناتج هکر دلو |
 هلي كيحو كلاح ةر رزاوا لاو باد ف یب وار ید خزغم یولکه دیسرافو کن وا لزق هی ۱

 ةر اک فود رده ژر رجا تخوا دولک با یعجج كب هرج رد وفل کر دون تفمروجح تووپ ۱
 ردقوطعد اکا دلبو زا طظنلهرمج یر تعجبردشلبا و وشت هلکلیا نرل راقد لز و دع جرج اتطاو | ۱

 عج الا جانان ولفلا تقلب و) ناخن هلوف راك لاق لاف زولکرحانعت كز هرصخو رخانح جج كر رجا
 لوف لعق ءاليا کاور قر هقفولو لر دصبا یآهدننزو لیعفت نیل میراخ نه نصلعلانتآر یهو ةراعنج هرجا

 قفف طخ رادنسا اب ارخ لاق ر زد ةت اتم ىل وة دنلکش هاه ددل ن هزوحت هلو صادر و دحج هتفزب | ۱

 ندهنساساعم قلعا هلغ ادیرکد ی هروخت كت راز وک كف ءودو مقلا ق هراد هوحزاضوا ظا نار نم | ۱

 نو منی هر نالوار وتو لخت مس هدنز و لاعتفا ںاھح'الا) " سم E هینیع لوخ نوا داراز لاق

 يارو رنا ناھ ی ۱[ راتماهنلع بت ضاذا ضرالار > ۲لا ردهتسانعمللباتتصاناشن یسهاوقم لاق | ۱

 ردهنسانعف كمرونک« هانسهمدآر نیز ربو هر قدعص اذاحوللار  لاقناودهتشسانعم قموقدغاجتوقو ىلا هغاجوق | |

 فولوط هل لوارکر ده هسا ك مشکی هلی دنضرامر یرانراق هوم داعتناو جلا اصلا ذاتالفه رمح ال اشن |
 هدن اذن دلحرس شادنا (هراعت طایاوا ایوطب تست ڈال ا کا ناتعنرولوا لايەن هحتردق نا وطو

 (زآتزدیعسا لاحررپ هدنزو روسف (روخ) رذنداروا "را ا نوڪ قب . جهاربا نت دم ن عاشو ت د ر دهد لباب
 ردراث د رج نب ماشهو میری رجردندب رج ردن داسا هدننزوریب ز نهج )زذ دجرعماکح هکر درعا نیاهدننزو ناک |

 || تدر هکناوكنکو دننزو رودصنودطاو مذتنزو اردغ (ردتحا) رالی دحب ادصا رم نباسءآوس نی زچ و
 لّوالاباسبلا نمارودخو اردح" * شلازدح لاقت یب ےک مردنا نداد رتو ن د غاط رد هنساتنعف كمر نا یاش شین

 لج راردح لاقت رولوا یخ دز ال رو دحو ردحو زدرادحتا یعواطق کر دخ راش لفس لا ولع ندیم اذا ناتفلاو
 ةأرقلاردح لاقب ردا طخ ندلب وطن یا لو اکر دلت هتتم هنسائعد كلتا تعرعس هدشنارب ودحو یهتناطبهاذا
 هکر دل متم نت لزتلتظلغ نوش ش یسب رد تاهدوک لوس لر داوود هبررنصو اف عرسااذا ازدح

 هدانمنول و برضلا نم ظلعو مروا ذا ارو دحواردحهدلجردخ لاقب 5 وا "طمدوحو ماوف ەل دنس قمر ابق بوشمش

 هنسانعم لک و یترالکرم وب وب ونترلقاعح كن هوم دخفهو رب و همروقاهدلحردح یخ هب رض لاقي رولو | ی اعم

 بودیا لاهسایب ورا او دل مشمو هب ده لقا ذا تول ازد لاق رونا ارت قو طح ندناوط ةاددس لوا هکر دلا تسمم
 هکر ددنساتعغم كلبا هطاخا یهنسنر و هاشعا| ذا هنظبءاو دلاردخ لاق ریال هلفسا هکر دلنعتسم هنس انعم كازوس
 ینبدلوا قصععو ولکنردو نیلا ما دناوءاضنعاو هن طاحا ذا۶ ٍشلازدخ لاقت زولوا شاپا طح هک ابوکند هلاطنسا
 ینشابزوکو قلعنع اقجاو لنلغ ق نمساذالوالابابلا نماردح لح ارذحلاقن ردل معتم هننسانخم ك مرو مس هدام |

 هب تلاساذا ینثلاولوالا بابلانماردح عهد نیلا تردح لاق ردهتسانعم قفا تور ویلاص یکی سیدنقآونص

 || لیعفت دخلا .لوخیازدح هنیعیلا نو۶! دلو ارد مدو خرب ولو قالطا هفلیش اشنالواهدزوکردحو
 یسی ردك هدوک هلبتتس هرو عرسااذاىشملاو هارقلار "دح لاقت ردهنشانعغكلبا تعرف هد تدار سد و هك ترو ||

 كنەدوک ند هر رض دوت هل رسک ك ن هزمه (رادحالا) ردح ینعع»دلجیز دح لاقب رد هنسانعم نعش ةبونلتظلغ ۱

 ۱ هبرضاذانالفدلحزدخا لاقت رولو ای" دعتم ةدانعمو و ردح ییعع ٠ هدلعبردح الا رد ةن انعم منش سا رد

 هدننزو همارک (ةزادلحا) ةیادهلتفاذا بول اردح ا لاق رد هنسانعم کوب نخاع شم هلوقمت و هروقخ
 تابلانم ةرادح لحر اردخ لانش ردهسانه»قلوازوعسقرلوا زا تقطو نالاقیمادناو ێلکنردیدوجو كمدارب

 هدننز وبولسا (رودخالاو) هدنن :زولوبق (ںودحلاو] نمف (ردطا ۱ قلخعاعج اعحاو طظلغیننعساذا سماسخا

 یکوض یشاب زوکردحو زود بشن هیساف روشی هبکلاو شین ین /رودالاو) هدننزوءارعص مارو

 هلرعف كناح (ةرودا) لاسادایاشلاو لوالا بالا نماردح عق دل اردجتلاف نولوازدصم نانڪ قاب 7

۳ 

rteمطب مست ما 1 دستت هلص تازاح  a aروسد  

 س



A1 
: 

 کید ند هسیلهاخ ءارشو ردیعسا یردبكئیزاترضح سواندباعصاو ةيهأذب ئا ضرالارڪګ یر لاقب |
 تول ز او ردهدتبزو فتکق کیاون لوق لع ردب ردیمما یزد كنبانج سنا ندنش دحو زدیدآ ی رد كرهتك انسوا |

 | اونیفل كت هننکر دنشه تق دزا (ی راو ذر زاید با تاو ر ثید حر نیان یل ندعو رجا
 نوصکیدلبا نوا تودوکواهبرآن وا یبوز هلا ساط هقشیرب و بورق كلدر <X > ةنسهود هل هلا ساطرب یزنخد

 یک رمح رود هشاط جد و هدست زو ندرا هند اا كيخو لر هزمه هزه (نعحال) یدنلوا

 لات راد خالکس هدتسراف روند هر قلشاطا(ر نت او) هدشزو هربظح (تربعاو) هدننزو اخ رف را

 وترد هک ندیا هطاحا یکه ز نس هروج تا رط و نیاز نیا ةرشک ی ا ۰ رو و هر حو هر ا

 قدنشاط ینارظا کز وشد هنلیغا هودو هنسانعف ی هغادراح هک پا نم خم ءح هدشزو کرعه رب ۱(

 عج نو ی مض لاح (تارغخاو) دلت (تارعت لا ) زدذوخ أم ندنول روشد ااا سری

 ما )ردلوقنمندبمشخز هرخاذغ ترا ی 1 هر یکر دخ هدرانول هلیئوکسم كيج( تارڪ او) رارعف

 صفع اہطسو و ةعفت رهیارحاح ضزا لاق هاواهخروعحو قحا هو روت دوش كنسکوت لوس ||

 هلوا عنام هننالبس هرشط بوتط ییوص هلفلواهبکنآ یرغوط هاتو هتعکسک وب هکروثب ده راک یاحو هرد لوشو
 هنتنم نالوا ظعمز ادامارباد كتاب یزلکدندث تبمهرو ءالا كسع لا هتفشوهو یدازلارخاحق دەفتەر لوقت

 هدهیداب رج زحاحو)یکن اسشوب اشو ناروحو راح هلم كارو لک نارع یعج رد هزوح صوصاکآ [ کر وتد

 | ردهنسانعهتم دو تنمرحو ىح ر دتغل هداه سسک ك ناخ هدننزو یدر رک یر ا اردیدآ قانوقر ندیراقانوقح اعح

 | د روھ شن عاق ما سفلادرما لیمو یوکسكیجو یمط تااحرعخهمرخو حیا یر ذح هن وات لوقت
 ۱ نسیم نیرعخوردندنافصادب زب نب رعجو نامعلنیرعحو یدع نیر عحو خازن رخو زدیراخنا یسالعادحو
 وارا ی داج اد مخو ذم ان یبع ندالعمالعاردندردن * یو هکر آه رقزب ه دنع رڪ و ردندنیعبات

 زوخن اغا ار دیدآ عض ومر هدنغ ورشو دهنسارو نام هکر دیذآعضومو هدندالب دعوت هدناروروص واد ادازوا

 هروخجامعاو] هدننزو هرونت روتا )رد هغل فون و رونید هنسلبق یاج نا غنم ندنالبتس هر یب وصیکرجاح

 قفرفج توت ندر ادیروت نم یسادعامرروطت هدنحاكنآ یا رب تو حله ادرنردیدآ ب علر ضصوصحهزابص

 تنم نیا و هدننزو شلح حا )ر ژید تن رب هلی نرو ولو هدیکرت ردنا هظاخانقارطانوحا

 لأقب در اح ج رولو عونم اك غا; عناضو رحاح هنفا رظاهتسانعمهقندحروئلوا قالطاهب دعا ر هدننزو

 نانل الا بعتتالووکبقنزوتید شخ نخ هادنجنا هکر وشدهنم وب واز وک لار عو ق ان ارج انا هامتلق

 قارن زار غ کروند دنکازوکهرزوآروک ذم هجو لناعنلوق لعردنزابعندثس هزاداان روکه م ول واندنکیلد

 | قرانروغ لرد وب هنخ وب لار دا رظنندرلن هنر تتطبو دبا كل درزب رییس هرنادزوکهدنرارب تلساکهزوک ران ان

 | ناراض هدشان رضحو اتقتلا نم اهر تح ادب و رج احل ا ءاضب ةأرهاصاتتسالاق لاق زا اراعا ہداشک تنبات یک ||
 داف روف ضوضح كب ءا خازونندهشسنل اوخا و ةرووخ تل تفیشوتازوکی رونآوا سوم

 | نوکس ( رابیتسالا الوخ اموهو رنک ی تراهبفرعح برغل ذهل لاب ردندنوب قالطاردباحم هنعوجتو ریش
 1 یهو یو نل ئار ةر ذاا ذا ليزا زت“ لاتش ردهثتنانعم كمديا هطوا نوا

 ۲۱ | ىو هدننزو لعفت هجا اتخاذ يلع ریا لاقت ردنهزالكملتب الض یک ش اط زی هی شا قمردلاض

 | دليم بل ۹ قییضتو اضاتیمتهمدآرت وب ˆ هرز دا لح ار غگ لاترد هانا كمدباهرعخ

 هتل ا است هدف وام رس لاتقن و عبا ذا نالف لر عح لاق رد هنس ان كمك یک شاطر لتا
 | اف تنزه (نانعحالا )نشین دنر کب نا دع نیرئظ»ندنش نحن هدننزو ینه ۲ یر ا) هفت للغ

 || هندن رات رعج ت ک یدیاز نهم وتلو جیو ل دنبی راما لضالاق رووا قالطا هنر نه ندمت یخ
 | یرلاود نیمه رکود قار مخ یون لو لینطارا نحو دیا تنسرف ینابتشلاف عن ماج راعحاو
 ۱ هکر دشا تناکعت نلاجتسا ادر ورم ندی دره را ج ناش نل ڑ ایا لامعتشا یدرفم کنون راب رعزا ردنا اقا نوعا ی٣لآ

 ۱ تیز راس ) ردعیض تر هدلحممان اق هدنحراخ هه مسک جم (ءارلازاعحا -> ۱۰ هر تک كرار ذر تخ یدریم ۱

 (تازیضا) :یدیدآ لنظومب دو خا كروز هدنراتو ثادحتو هدننزو مظعف( نګ ) ردغضومرب هدهنیدم لخاد
 | لات و روتند هتنش عوکهدننزو روز رونضحا " را صوصح هیسک مان ءارغم ننتوا هلیسهش رغفصم

  موقلخو زاروقراتفوفس ىش هلوفم ننوازوکه نا هکر روتشد هی شوش لولو ربفص طفس یاروص>یف یر

 حس و

 اعم



 کت
۰-۱ 

 توست

 دج انب نمؤملادبعو ردنطب رب ندنس هلیبف سقلادبع (هزوحونب) هنسانعم هفشح رونید هنشاب لرکد هدننزو |
 تفایضوببترت هیابحا نوجاان یکی هکر دیفدارمو هدننزو هرکو (ةرشطا) ردندنئدح یناجرعلا یرتوط روح ن |
 رهعلوپس هدرخ بولب رابیراقوصف كن رلکعچ كنجاغآ ام رخ هدننزو راضحا (راثحالا)روئید هماعط نایشلوا |
 هعلط قفشتاذا لنملارنح ؛لاص رولوا هل واندراسب هغروقزونه نهی كلباروهط یز هناد هدننرط ا

 رم هج وبا نس هلوقم فوفسو هبودآ هدننزو لیعفت (شه) الصحریصبنآ لہقراغصلا تام اک هبح ناکو
 كنس هلوقم نهد هلیمض كنافو كلاح (رفشلا) هببحاذا ارت ءاودلارنح لاق ردهنسانعم كلبا هناد هناد هلکمالیآ
 انلیشاو هدوجا لالا نموهذخا لوقت رونبد هتنالوارنکبویمارپ ها كلامو رونید هنسهصو و هنسیدنکوچ
 ۱ ربفانص تذخا لوقت ردهنسانعم عیجو هلجج یکرفاذح ربفاتحو رولکرفانح یعج هلاذرو هطقسیا هرفثح
 هي یطروطو هلفتنالوا شلاق هدنرل د كني رلینسد لابو غادننزو هذفنق (ةرفنا) هعومبیتعب هرخ بیارمالا
 لینوکس كي>و ینالثتاکرح كناح (ربطا ) اهلفساف قبب یذقو ةرونحیا ةرفنح ةَرجلاف قیدق لاقیونید
 هعنماذا لّوالا با بلا نمانارعحوارعح هرج لاقب رد هنسسانعم كلا منم هل رسکو یمن كناح (ناری او
 هنغاجوق كناسنا هلبرمسکو يتخف كناح رعحو هلام ف فصتلا نم هعنماذا یضا فلاربغصلا لعرعج لافبو

 یز رعت هنا طح ر حح كناهّقف هنضح یف یا نالفرحقاشن لاش ردهنسانعم شوغاو راکو نضح روند
 مارح یا كيلع ج اذه لاش ردنراسع ند هنسن نالوا مرح اعیشز دعما هکرد هنسآ نعم مارحو ردندنوب

 رونی د هغلموق هریک ابو ضابب هلق نامه(رعحو) رسکاآو حفلا ۍرقوام ر عاما رح یا (اروعحا رک لز تنا قو
 ردیدآ لرهش نالوا یکنملآةدعاق نع یسهبصق كنتلالا هماع رححو هنسانعم نیعلارګرونید هنس هناخ لزوکو

 | هیلسونبو ردیدآیداورپ هدنبب یدالب نا فطغ هلیدالب یس هلیبق هرذعو ردیسا مضومر هدنرابد لیقعونبو
 ردیعآ عضومربهدنع و رددآ كخاطرهدن دالب نامطغو رددزابژ هددلب سک اح هدنون ردیدآ هب رقرب صوص

 هکرواوا یسنج مج ندنظل هرڪح ر عج و ردشلواهعقورپ هدننایم هناک هلرس هلق سود هداروا هکر دیدآ عضومرب و ۱

 دیلخ ن سابع ندنیعبات ردسقل كنب رد هلیبقرب ( نیعریذر وج ) هيحانیاهرعجی یخ لا شر دهسانعم هیجان |[
 ؛دزالارعح) ردند هلسبسق لوا یراتیّرذ كنو و دیج نماشهو دیزییا ن سبقو لقاب ن ليقع ندنیت دو
 رج هدننزو ردصم (رجکا) ردندنآ یواععلا رفعج وا ماماوظفاجو یغلادبع طفاح ردنطب رپ ندتس هلبقدزا

 یاچ لوشو همرحاذا اریتو اريح هیلع هریج لافب رارولواردصمر جو ربخو رد هنبسانعم مارح یک
 رج هلی رسک اح (جا) هیلبا كانیماو منع ندنالیسو فشن هی هرمشط ی وص هلغلوا بوکسک وب هکر وند هنیشیق

 ییحاص ندروما اسان ردهتسانعم سوهو لقعرعحو یدنلوارکد هک دتن ردفدارم هنلوا يانعم هلیاروکد |[

 طح عقاو هدنسبلام بناج كفیرش تبب (هبعکلارعحو) لقعلایارج | یوذدنموه لامپ .نوعکیدلیاعنم
 یخ دلو طاح هی یح دوش ابو دیغاجوق كفب مش تب هک ایوکر دندغب رش تیک دن راپع ندعطوم نالوارادم لب
 بذکی اعتهلوق هیفو ردیعما یدالب دوخا یراد كنموق دومتهدنبرق یررقلایداو رو :ددیبم هنسهظجبالم

 ندبارض یککرا رونلوا قالطا هنآقارصقرححو ردیموق خاص ترضح هروب زم هفئاظ :نیلسرلارعخ | با
 قلصخ رحو ردرا جاو هلعصرد هروعحو روح ییججرد نل كعد هرج هاه هدنول نوعکیدلیامتع

 هب ول نالوا هدنکوااب هدنغاجوق كم درو ةبارق یارعح هنوني لوقت .ردعنام نبهناکیکردهنسانعم تبارق ||
 ردیدآ هیرقربهدنردلسخ رجحو رونلواقالطاهنب رب مرجان كتدوعو را هآرلارخحو لجزارجحو :دوتبد ||

 هرعح فو نالفر عج ن نالف شن لاقب ردلمتسمهنسانعم تناچو فنکو ظفحو زدراج/هد هلصتف مد هدامیکیاب

 عنم تلآ ر ونید هشاط هلنېتغف (رصا ) ردندرصم ءالع ۍ رج اد شار ن بهوو هرو هظفخیف یا تقلا

۳۳ 

 ےک

 زسساه رولکراعحو هلباه هدرخآو هلی رسک ناحرو لکه راجو ر درجا یلقمجو راجا یعچچ نوعغلدلوا ||
 رونلوار عناق هکر وند هجظع رج ور حصارپ ز رد صخالاب سفت هکر دشا سفت هل هرم یر هداروب فلو

 هشموکشماهلوا تغایصو بوذزونه بوقج ندندعم روحو :ردنابا نا هلبا بلص هو چ فو غم هدژاصب و ||
 رعظعم یک دوسارعحو یک ل مررونلوا قالطا هموقرعجو ردشموک لب نوتلا.نارجح رونلوا قالطاهنوتاو |
 هکر دیمسا منظعرهشرب هدسادنارعحو رونلوا قالطا درس هکلأ یتیم, هنلاکردییعسا كني فورعم هدنرادخ, 1
 هدتشمد بهذلارع>و ردیدآ عضوم هقشب ربو ردنداروا یر عطا یی ندم ندنیتتحردعقاو هدنرزوا بجز ||

 رونو قالطا هیدیها دو تفآر عحو ردیدآنصحر هدنب رق هبکاطنا هل كن هم نیش نالغشتریحو ردیدآ هل | ]



Kia. 

 مو هللا هر وصقم فلا ( یرکوبطاز رولکرکابحیعجج روند هنمد [ نان 7 یه نقی نرم تولوا نو زو

 کندو فرز كنجیرکوبحو رونلواقالطا هب هیهادو تفآ هدرانوب نارکوبحماو یرکوبخ م اورکو لح
 روید هفجوج ریلج هدرخیسهثحو زملوا قالطاهدنماکنه كنج رونید هپ هکر عمو نادیم نالواعقاو كنج
 هجرحد ةرکیطا رونی همدا جاب وط یلکنرید یهاضعاوولتماهط ید وب هدننزو یطب الع(یرک ابارولوامویو
 لاقت رده تسانعم قوا نازح هدنن زوج رخدن(یکیهلا )هعچج اذا یشلارکبح لاقب رد هنسانعمكلمردکرب هدننزو

 ندهنسانعم كلی دنب نیتموریکح ییهنسنرب هلننوکس كن هبقوف یانو یعف كن اح (زیحار ربکاذا لنخزاركح |

 هجا اذاهزبح لاقب رد هنسانعم قمعبیق هیقهششر و همکحاوهدشاذااقلاو ل والا بابلا نم ارتحیشلاتح لاقب

 هدننزو روصق رد هیانعموب یخدروتح ردهنسانعم كلیاروصعتو تسخ هدنقافناو قزر كلابعو لهاو رضنلا
 ادیدشلک اذا لجراززح لاقب ردهنسانعم كامهنسن كب كپو ةقفلا هيلعزاذا اروتحو انح هلها نالفرتح لاقب
 زقققناأذا نالف لاقب ساسالاف لاق هلقاوا هاطعااذا هزمح لاقبردهنسانعم كمرب و زآ لوق للع كمربو هنسنو
 روند هضرا كي نالوا نالوطرحو ےعطاا ذأ هژیح لاق رد هنسانهم كلتا ماعطاو رح یطعااذاو

 قوذقغادو روند هب یکات كکراو الیلقاثشیااّزبح > یناطعالوعترونید ةرەنسنزاو ردزناج هد هلب رسک ك اح

 كلیادن مکح ییدتسنرب یتدول هلب رسک ن همه (رانحالا) تقذامیا اتشموبلا تزتحام لوقت ردهنسانعم
 ةفرغ رفا ) همعطااذاانالفتحا لاشي ردهتسانعم كلبا ماعطاو  همکحاو «دشاذا هرتخا لاسق زدهتسا ن
 یرفوب نادرب تولواهصقیرلکبا ارداحو الیلقاتشیا هزیح هاطعا اه لاش روند هلیلق ۶ےس س یدو هدتزو

 كمدآ ندیا دات دبات کیو روند زی تیدشواف هكدروا آیاهدزوو روند هن هردعش ی رلکهلبالصو هدفقدلوا

 (ما) رونشد هشیرب قج هلقرق كف هد هرهج و هنسانعم هرکو روثید هماخط یکیدلباراضحاو بیئتهببحا |
 ادق نوتید هششخ و روثید هپ هلاصو نالب روا هنکنآرداح هکر دفدا رخ هات یانعم هلاهزتح- هل رنک اخ
 لج زارت لا ردردطم هدنوب کیدا كمن دنا هقش نوا لضو دن رلکنارداحو ةبطع یا ارتعن هاطعا
 ووبشد هب هح زاب ی رلکدلنالضو هنر لکنارداح یکرج هدتنزو تاس مراتلکا) اواستح تسللذخا اذا ارح

 نننرطویززاوو كني دقشوداحو هز نالواهدنسهروج كغلوق رولیذ هثېش هش نیلباةطاحارا داماد ییهنسرو
 ۱ یآزلعا هلغلارا لبق بارد لوقیلع روشد هسدقلحرد راتخو یکی راقانصق كلاو روتلقو تاندیادطاحا

 ۱ نوک هکر وئیدهنهز رادامارنادكغابق ندنفرط جیالزوکو نوید هر ر نک جت نو زوا ىکەز نالواهدنغلارار هراخ

 هکر وشد هسا لوشو شو روشد هنس هرابتا نالوا ه دنشیهیشید یزانالوا هدنساهن كن رغا كودو رادنا ةطاحا

 ۰ دبشنزو ه هک ( هتل ) رونلغبیزلبانطاکآ هکر ر دیاددش . یک ت برش هنن هروح یروقرا هل داح لبق
 أ ةرکولایا ةرن او هتل ااغ طا وقت روني هنماعطز ای نالوا شست هزاراد اب نوگااس يک یک رنج هکر دنفدا محو

 | هرمءانب هزبح بولواودصم هتشانعف كمازح سپ رد هتسانعم هدحاو هعضر كما هرکرهدننزو هیت (ةرلسا)
 | هجزآتدنغیدلوا زا ی دوس كاتضانهییس طقن هکروسشید هب یروانو هغجوجرمادونن لوش (روتعفا) زولوا
 | لنها هدتتنزو نسحم /رنحا) لا هلقو بدل الیلقاششعضرب یزلاوهواروتح بش لاش هنوا رولت زب ما
 | زبتهلآ)تفم یا رح لجر لابن روشذ هسک انندیازصتتو تسیح هدنصوصخ قاصاو قیزرتهنلابعو

 ۱ .نالفزحخ لاقت ردهنتسانعم كليا تفابضؤ ر ; ییاعطزاش نوا با ختا مدآ نر دناناث یک ةد زو لئعفت |

 |( قلنا) اخل لعحباذا قليلا لاضب ندتتشانعم كاكا هلاصو هستی رلکنا رداحو کو مماذختااذا بابحالل
 | ر نام دلعل ارح لاق زد هنشنانعم قفچردعلوی :هدرخل هدرخ هدندر هلرعف كيهثلثم ئانو كاح

 | تنوشخ بوتلنظلخراقاقیشان ندرغآ لوق|لع قلو اا دن راهن وبنت لزق لزق تانک« دنخامقازوکو رتماذا
 ۱ .تونلظلغدنسنریو دعرنماهناقخ تظلغوا رج تحااهنافحاق خیرخ ادانیعلا تح لا ندبنسانعم قالون
 | ها ,لغوطزوب هخلوازغتم ىس لوم رکو لانو مططو ظاغاذا یشلارتح لاقي رد هنس انعم كل اد تمانعط
 او - .غشپااذا شل ازا :لافب ردەنساتەم قمل و. دف ثبکاذآ لشعلارمح لاشرذهنسانعم قلزاهلاد

 یکویزبرونید نشو اهلنخباغآ كاونمو 4 هرکعیا تب ازت کا املا زوشد هتسوطروطو اهن رکع لنهنسفر

 | عولر و دوشد هنس هناد ندناروهط چک كلاس: ر وشد هنخزوق مزوا نالوا یشک و كيرونه بنعلارتحو
 ۱ هدنلآ [قلموق هدقدلجآ ولی زاق رونلوا نطیسوک ی قازبط ندوربکرتبهدرارپ لاسموق هکر وشد هژراشم یرمرق
 هعفوض (ةاروطا) نایت ادب وند ی تک تع 5 تناح (ةراتلعا) هلناهرد هرمح یدرفم رون روک 1

 سپس

 هی

 هدئنزو ۱



۹ 

 روس (نوبطاور هدتنزوروفعی /روبلاو) هلنبتعض نوبربخاور هدسننزو رفنض/ربربطاو) ہل رسک اح 5
 O REN O GE هنسروابكنشوقیوط هدننزو "
 ر ردبدا كغاطزب هدنارت ی رد و لد (لمرس) رو دوی .٠ كنشوق یوط لرم لعديد | ۱

 ET یسرف كن هسک مانرو زالا نب را رض نالوا یلناق كهرب ون ن كلام هدننزو طعم

 هراقو یا هدنازوکه کر وند هنویفلوشو و هب ربدیج ادقناک اذاربحدقلاش رونیدهقواش و نوزومو لزوکو

 نالواشرافو رعاشهدشزوندحم (سعفا) ضاب وداوس نمر تاه نبع یف ناکا ذاة ةاش لاق هلوایرهحالا

 نوککیدلبا ظن ل ز وکی رش ردیبقل كثب ونغفوع نی لیفط ندهبلهاج یارعشو ردیبقل كنابفس نفر
 كنکحوب شت | هکردقحهل وا بحاسطاران هدشن زو رسک اراک (ریبحاران >اران) ردیدا یداور هدنن زو یکمز (یّربخب

 دشارولاندنیعبات ردیفسا كنرد ,هلبقر هدنءهدننزوناعع (ناربح) ردنراس عندنسهلعشندبانانع) نکراعوا

 ردیعسا ددا ن كلام نا نالوا یررددارم هلق هد زو لتا قب اے )ردند رانا [تعاجر ن ندنر دو

 تبصااملوقت ردضوص#دیفن ما قمر لبه ا ی هدنشزو لجرفس(ښ ربل او اور هدشب :زو ربنق سنار

 ەنسانغمةرجشەسأر یلعامرارید ةرب ربخ هسأز لعام ا دردقوب یوتر هدنشاو وا شش یا ار رب > الو ارن هم

 مادنا تشزوهرهحدنهلاه هربخو روند هيمو د كکر اكجوکی سدجر دو ردراذوخ من ندربح نالواهتسانمرنا

 نارع ینامطاناربحوآ ردیدآ عضومرب هدنتنزو راف را هنسا نعمت رهروشد هب یراقراوخ هژوک

 هغ هربجوبا) زد هلبقرب هلب دیدشت كيو یرسک ك اح ناج یادبا هسکرب فوصوم هللاجو نسح هدننژو
 ولاناوار 3 ا ردا ارارکنوفلوم هکربد حراش ردندنیعبات هکر دیس هبنک هللادبع ن هش هدننزو

 رابح ضرا لاقى رونی دهری ن دیا تابنارمتیتابن هلسغلو هریک ابو یوص یعارط هدنن زو دن ذو بارخ زابل )لول هرج

 من هنسانعمرورمس ر دنرمشع مزبدآ رغ هکر وشد هتسلجتامفسو هقسف (روناطا) تابنالا ةع رتس هبنطیا

 ج هرغاح نوجا قعاص یف نوبق هلبط دل زاحار رکم(ربجربح) یقاسشلا سل ی از روباطا یر لاقیید لوعاف |
 م ورعش ردهنساننعم كم لا زار فبطاو بوخ ییدنسلو هدتنزولیعفت (رییعلا) ردهیاکح نیو

 رسا هک نامو هد هثیذم هلن رسک كياح ( ( هرج هنتحا دا ةربعو طلو رعشلاربح لاتش نوسلوا یرباسو

 زابحالا ةروس ی دندنیتدح هي ورخ نت ثيل ردندیماسا هدننزو هرودج (هیوربح) ردهرعاش ممنمنباه تن هزبختو ۱

 نوضعلدلوا ل2 ەنس ەم کیا ارابخالاونوینا زا لا ارونلوا قاللطا هدام ۶ هروسندهن آر قروس هاك زه

 هدنزونوتب ز نوربجو وربجو هدننزویرکس (یربح) ٍردیدآ رعاشرب نوربخ نیدجسا ردندیماسسا هلسیف كناح (نوریخب
 هما هنقوف ىا( زتبطا)ردیعسا ۳۶ هتشدم كن اترضح مالتنلا دیلعو انن ییعیچ ها هدنن رقس دمت

 هدنزو نعیص نتیلا) ردتدنیماا حم شبقو :روشکم برود و ؟بلعت نوخیدهر یکلتهدبتزو زفعجت |
 هما هجي عطاق یارتاحوه لاقیرونیدهیسک ن دنا جبر ممد هدعشزو و طبالغ (رتانغا) روند همدا زودوب

 سس تی دیس

 نالوا طنیلغو نيل هدنزورکبس ( رجصلو ) هدشزو طب الع (رحاسطاو) هدننزو رطبس هیچ مخازن

 جرج دن( ا) روتد هنککر ا كنشوق یوط هدننزو طبالغ(رجاتبطاو) هدننزودفنق ب1 ) روند هر

 زین اذا لحرا رجش>ا لاشرد هنسانعع قمرابق فن وتش یک م ولط نهقلراط دور منا ارج او

 هبا رار ججا هدشنزو ماجترحا (راعبحالار ظاغاذا * ملا رصجا لاق رد هنسانعم سانعم قعشلنوعوب هتسنر وابضغ

ویفریص دجرکردهدلنزو للع هک لید دیش كنارو یک كفاقو یتف كح ( رقح) ردفدا یه هدل وا یاضعم
 ن

 کر دیکر م ندنراظفل رق بحم لضالا هموق رع هکر لبدلفارب تفت ننساتعم نکل تو دیا رکن هنس هلن ةف ی ود ۱

 .هللادنا هع ییاحرایدلا ع هدنس هرادولط تیک زنا دعا هل تغلوا هنسانعم قوعوضص قو هزادبح رولوا توصتم

 العلا نو ره وا لیلد هم ج و توب راردیا ترمض وب د زقتعو ربح نم دربا هد سن دواب كر اربد مد عع |

 ربّصم (یکو ببار نوید هولطزکر دما در طل ةع دشا یارک هل بنا ونع رف بع نما در یروب نملثه ۱

 هارک ندنرادوصتمدمجو كالسو رفا هژغمافوا یزنا او ل وب هد آ هکرو شید هزب لاسموق لوش هدننزوب
 فیعض قد و زود همدا هزاننقطلیمر شود یس ةدوکو لاح تزاوز وكلف هردهادو تف "اوز هژوارولوا

 ربا ارس فی هدلخ ثیغارهلا لک ادقراصاذاربحملحر لاق هواش لاو یرلکن هرن اعاج هلکلب ءا لک از رب

 ۱ ییلکلا ضیا ی رعاع هدننزو یردیج (یرتبطا) رود هفلوا بفیعو رغالو نوب زند هدشزو هت رګ اد

 توتلااذاءاعمالا تره لاصه ردهتسانعم قل رو تولت نوق هلّتیس هضرامرر اتسرغبا .هرگآ نراق هدننزو

۱ 
 ترسم

 سست



AA 
 یخ —  - eسسس

 | فول یارب ندب لانش" اردهنساتغهزتظاو لو ردرورح نیعجتاربح در نعم وبه فص یاربع هزاتسا ضا

 نت ول که دو هشت ی وق بکر م ردناکم مبا ندروک نبت هلی كابو كجم (ةربحتا)ودیدآهدلبزربح و

 هد یزو هرج دخل هلی كاناباو یتحف لیمو یدلبادنتفت لر سسکل يمتو دنا طلغیرهوخردلکد راج ی رسک
 راند ل۲ نم اکحت ید ی مو یکا ناخ وباوت ثالامیا کر دج راش ل رداد دشم یار نوچ عا تورم هکر ولوا هاک و

 فلات ردة دز ەن داسو عح رد وب یو هکرادهلیصف كابو تایم ی زب ردراو تغل حوا هدنوب هدحابصمتح

 اراللکد ناد مدا راتح ن ونلوارتبعف ن نی هو اکران اه کیلا سک اخ (یرنطا) زد هلی رتسک كم

 ن وصاثلالد دعدانصو تفرخ و ناوجنا تږلبن نک یکی دلک ن وا غلام روت رمنزو هک دحرابش هد شنزو رابح

 کد دل ھف كلاس (ربطا) یهنارابدلبا مرمت اوفا ر رنک !ییقالطا هلذهچ وب یک اضخفتو زاخو زا رہ رولک

 توتسنو رونی ده رفصنالوا ضراعهنضایب هاراشبد و یک« زوسکمرذهنشانعم غایصدوخابماعهرزوا یتیدنلو
 داف تزاح (هرمطا )زد ع انعم هافرو شیعنعسوو ٹین رک زیساکیک+ راحو روح نداهنسانهم روس و حرف
 هاتفرو تنعلو رک یسک رولو ارد صم هس انعم تّرسموحرفورونبد هب رفصنالوا ضراع «یاشند د یدو

 نوّرتشبیا نه راهور قوهف یلاعت هلوقهنمو ونیدهرهنازو ۀ ځنو ع اعمنالواهدتنجو زد ردضم رکن دهنسانعم

 یاةربخ تعمس لو رونی دهن رتو همت شکل دو بوخره هربحو فن ین عامل اب جاج زار سفو نومرک و نون لبقو
 كنا تر لا رکانومز :یانورص لاقت هنمورد هتسانعم كمي هخلامم دلی فص و ق ةن ارو نسج هما

 ةدنرا تد قا دب یک ق هو ط لو شه دراج ا غا لوب ضدبو رونید هت رقص نالوا ض رابع هراشود یجد وب هلیعط
 نا رزودراب اسق عب سوم قا نحو نیس رکو هسطاوق بو دیا عسطق کر وند هب هپ هدقع ی رم وب نالوا
 یف ٤ رشا نواب ایرعصنالوا ضراع هرلسشدد هدرراتوب هژیاته د مهر او او) ۰ هلیست ونسک. 1 رلا)

 تامتاشو رو رنو تی دامل الا تاتسلا نماربحبهن انس تربح لافت ندهندنساسعم قمرارضیراشفدكمدآ رب

 ناب للعهدلخر محل اقب زدهنسانعم قل اق هناشنو رئاو رد هنسانعم راو ناذا لج ر ارح لات ردهنتسانعمقلوا
 هدنات زان ر د دنس اگ عم ی للو کو ا ن ر هاغه دع هدنکک لوضع نالوا ج و رو هرنا قف برضاذا ل وهما
 نکا اراتعلا نضرالا ترضبلاقیردهنسانخم قلو ا ناو ارق نایت. ز تدنمو یظحلا ن ةدقج نع تن رپاذالوهحا ىلع

 رحت لاقرد هننانعم قاق یزاهلاشنو رنا هدنربولوکوا |ل وق ىلع رد هتسناتم قغ ابفیرغآ بؤ دیا سکت هرابواهنابن
 | ریحلاقت د هسا تععقلوا نام داش یکه ربح وربح هدننزو رورس (روبطا)رانآ تیمور وارفغو سکتا ذا حرجا
 ها ارج لاتلقن ردآةنبسماسنعم كا داب شلیک ن هرمه (زاسجالا) مساذاادوبحو ةبحو اربح لجراا

 هزنایالمعلار ا هنو و نیزدشناوابخم دلم لوعت رونی هنا شورت هدزلنوبهدننزو باک(ابطاو)هدننزو باضس(رابطا)
 رکو دیدحب عانا راحو ربح س  لاشزوسنید همش دیدحو هزات هدننز ورا سلاو هدننزو فتک < رللا)

 هش أق شقننو هح الا و رونیروک لیوا ندنترنک تن ارومغکهلوا هجال العاج O .,نالتق هکر وند هر اصسلوش

 ةع كز اح زولك رخن یجب كنس ەگ ربح دیدجیارییح بوث لاقب ږونید هب و کو یوم یار جدر یاب نو ېد

 ىئزەشفتوب در ؤم شد هد هکوکنالواهدنرغآ كن هود بج-یرهوج ندیممارعانشب و ردیدآ ن نطب رند زع ر حو
 بویلبا جب رض یدکی هدنس نا نا کرد حراش هللا چم یاخردنفمل واربخ دن .نالوا تاوصردطاغ

 دن دن 2 نهرو ردن دنیجبات (هربح وا) ردندیماسا هد زو هبنع (ةربطا) ردشلیا حجر ئاچا. تیام

 نت از ةفرولک ت اربح یکبنعرولکربح یعجج "رد اش هد هاب لااح هدنوب لدبیعسا نم سام عونرب همحو

 هلتفاضا زر دفربح درو قر هوا فصور رب دةربح در رد هچالا ططخحت ندناتکو ند هد روي زم ساق هکرد ح راش

 شاسی لک دیادرمح هدننزو یینع ( "یربطا) هلتماضا رد نمرقبوآ کهن ردهننسانعف زوک نم یو ەز هداروب
 ی یک و ربط انف "رطنجر دندساسا هد زو رمز (ومبح) یل ولاا راج كعد رابح دراز ونهد هام دآ نابتصیروک دم

 هشودو رکذ مرزو شید هشوق یرلکدید یوط هلیرمصق كفلاو مط كااح (یراطلا) زد راث در تلسا, نب رغظملا
 ردشلنا ظاغ هلکع در دلک د نزا تد انی ره وخ ردن و عا ٹن افلانالواهدنرخ آو رونلوا یقالظا هع چ ودرفمو

 قوافل نب رهو ج بآهش کود ميز دلکد نقرب چنا و رواوا فرتهت دن هیازلوا نزچمانینأت ارز
 كن ما جو ةاشرونلوآقالطا هدهرکذ مار زرذلکد س سنت كعد ردلک د هشت لآ هکر دنا یز هنوکب
 ةارانع هدنس هلک ی رابح نکل وا قحالءاسهاک | E PANT FR E رام نجر رواوا یکی رای
 (یزبطاوا ۰ نوروز دور | دولکتایرابح یجب كنس هلی رابو یهشآ وا ه هان لایا اا چوک ۱

 سس

 كناح



4 ۸۷ 
 جرصص سس

 ایعیک رج رولوا مسا هدننزو باک راهجو مهملاغا ذاة رهاجتو اراھج رمالابےھرھاج لاب ردهنیمانعمهبلاغمه دننزو
 لجرروردیدآ عضومرهدنزورفعج مزوهج) انایع یا ارامجو ار امج هیقل لاقبر دراج هد هل یتف وج هنسانعمهراکشآو

 هدننزو روبص ( روپ ا )روند هکتېس ندیا دانفاو هابن بونوق هنا هدننزوروفیط(روهبطاو)هدننزور دیح مرهطازردیدآ
 بویمتچ ندنرککی زاوآو بولو ازاوآ ذنلب هکزونلوا قالطا هنآ ل وش توصلا روهج هلتبسانموب ردهغلابم ندرهج
 سبل یا توصلا روهج سرف لاقب هل وا زد کز اردو ر ودو ولنا دیه بولوا دتشمو ډنلپ هک دیک هدّییح یکی نیک
 یخ كيح (ریج)ردیعسا كص رم دنس لف نزاوه هدننزو باک اوج )دعابنب تح وص دتنب عن نغاالو شا
 برعلادنعرولوا بم هرزوا تفکر دتفلهدننزو ناو رولوا نّونم هکر ولو هاکو هلن مرزو ارمسک كنارو نو کس لابو
 فورح ربج لوق ىلع اقحالیا لعفاال مجالو امحیا لغفاال رج لاع رولوا یا هک ه نضانعم امح ر د نیم هلک
 ند معن لجا هدقدصت نکل ردیاوج لکی کم عن هجرکل جا رد هسانعم لجا یا یلچ ردهنسانعم معنر لند هیاوج
 تیاور ندعپ ریان مداتساو ردشلب ارمهح هب یان لوق ماشهنا هکر د حراشرد س کعلا ىلع هدماهنتساو ن سچا
 ۱ ضعب هلنبتعف (سقنا)یهتنا ردشل وا لفاغ ندنوب ما شه ناو هنسانعم فرعا زد لغو میا یت هلکربح هکر دیآ ۱

 هدننزو ناک (رایطا) ءءاقو مصق یا رج هل لاقت ر وند هکله نا نقح و هغلما دنا دو هغل رودوب نالو هدنیدآ
 یشان ندقلج دوخاب ندقلنغ راطو ردقح هوا هرون هکر دهمزرخ دا رع نکسلهنسانعم حورابصرونید هب لپا
 اک او ردتلاج لینک ا ر قر هقابنبهدعمغو یزاغوب هک ونیدهغل زس داد یسقن اب نالوا ضراعهیددعم متعب هردبص
 ردیدآ عضومرهدنیبحاوت نر را بجوهرازح یا عوط اوا بضلا نمراجو رادیج ینذخالوقت رونیدی دراج
 رذبدآ عضومرهدند روډ یس هلی هناک هد زا هدننزو هسې ک (هرج) ردیدآ تااضقرب هدیصم هدننزو مقب (ربح)
 رونیددضوحلوشهدننزو مظعم (راجم ا ) ردندننآ دح هیورج نفس ول ردندیماسا مدننزو هب وطفن (هیوریچ)
 ضوح لاقن هل وا شلرو هند بوناوص هلبناسا رخو یلپآ ی آر لع شفلن رد بولبژاتلوقیبع شیلکچوک
 میهارا نیدنح ندنیندحر د هیر قره دنساضق نام فصا هلب رسک یج (نآربج) _صصحتوارهقموارغصمیا ريج
 (نورج) ردیدآاضقرب هدنیناعهلبا فارس و ردنداروا نویناربط اهلا دبع نب لیذه و لهس ن دي ن ډچاو
 د وخ اب ردیلوق ی زر طم وو ردیدآ ك نسوبف نالوا هدنبرق یرذکم ماج ل وق لع ی رهش قشم د هدننزو نوچ
 ولما ش نکل ردلئاسهو بیپمردیقاالاح نصح ا باب و یدیا نصح لا هدننامز کر دب وسنم هرم مان نوریچ
 هکر دیجما تر فعل وش نوربج هکر دح راش ردف امت هلکءدنوریج باب وبق نالوا هدنسبق رش كعماچهدنتب
 عماجهدعب واسبلک نصح لوا هرکصیدلبا نیرو رم نصح هاب رما كثيرات طح مالسلهیلعو این ی عنایلس
 یز اب هلیعف كنازویسسکاح(ربذنا) ملا ءاسلنا لس نصف عرکلا نيعم ا لا نوعب ملا تمت یدلوا
 لاج رذعوضوسهنماضعم نستسهرربح هروکهتنابهدٌناصبلفلم نسا شەم شن روند هنکرم قچهزا
 كلذکرد نیم هتفیدلاق قابی و لعزنا هدسانبولق قالطاریخمهینادو مامو ردعشنم ندنآ یناعمریاسو یمانماهرو
 مهن ايعا رهدلا نيام نوقاب ءا علا هکرایدرویب هجو هللا مرک ىلع ماما کد تن رد نسج رانا *وسا یزالایمقا
 رونلوا قالطا همدآراکر هر و اص لوق ییعهمد نادو مل اعرب و یهتنا ةدوج وف بولقلاق مهراب او هدوقتم
 فا ومندنه رفت هلغلوا نل ر ابح الا تعک نر ددززاپ زهد هلرارمسک ر دن دنوب ربما بعک رد اچ هد هلت تزاعهدانعموب
 همالسا هدننامزلّو هفیلخ ىدا باک لهاءالعحا رد یر ا منام نا هک ب عکم وح هکر د حراش ږد شابا یهن
 تفالتخنامز رد راویس همکح ت باور فاو یق هلغمل وا قفحم ییقولومو قغتمىظەحو لعردندنیعبات هلکلک
 نّونم یظفل بمک هلغل وا هنسانعم ماع ید دنر وص نکی ا یس هلکر بح هدنونورایدلوا نانج ی وس مزاع هدنیرونلایذ
 تزاکت فاضا هج و زولوا فاضع هکرولوا ن ونتالب هسرولوادارمیماضعم بکر م بولو اروسکمو رواوا فوصونو
 یعجج كربح رابحا نکلی دلیا یمن ندنقالطا رابحالبمکه چ رک ف لو رد هلیسهسبالم بتکت رکو تباک
 ییج كنس هکر بخ و یهتناراددل وا بهاذ هنقالطا هبنتقنیاو هدیبغ وبا ردغ و قالطا ءا لا بعک هلغل وا
 زدیعج كز هح وتفعرومح و یک ل اشاو لتمر دیعج ك هزوشکمرابحا هروکه نایب جراش رولک روبحو رولکرابحا

 هزائا هلع زیخیلا رظنا ل وقت ردیعوضوم یانعمهکر دهنسانعمهناشنورا هار نىك ر بحو یک س ولفو سلف |
 تهذدقزانلانه لحر جرح ثیدطاهتموخراشلالاقردهتسانعم لاجو نسحو روند هناماسو هافرو تم زا

 هبفد رز لاق رد هلبخف تااحیردصم زدعسا هنسانعم ئو روید هیفجالآربخو هنځېهو هنسح یا هربسو هربخ
 باش لانش روند هفلبراصنالوا طلتخو ضراعهنضایل راشیدریحوهاشواذا دربلارربح لاشن و یسویاربچ
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 قهنسفریو ةأ لا مظهر اذا هترهنجا لوفت ردنرابکندکمنر وک وب هزوک هکر دهنسانعع قلوالوین یشنوروک
 التتعتف /رهطا) هنب و كس باح الب هتأراذا هترهتچالوقت ردهنسانعم كم روک: راکشآ ق ر هیل وا لئاح هدقلارا
 ابلا نمارمج نیعلا تّرهج لاق رد هنسانعمقلوالیلکندکمر وک یهنسن ینیدقاهدشن وک غشا زوک
 :ندهنسانعم او ارونروکلوسهزوک یی نوا مف هسکرب هدننزوهمارک(ةراهخآ) سعشنا قرصبت م اذا عبار

 نهج لاق ردهنسانعم قلوادنلب توصویقارلاییعنیب نعي فاذا سما ا بابلا نم ةرامج لجرلارمج لاقب
 لجر لاقب روند هغلواشکادو بوخ یادناو تفانیقو تماق كمدآرب رولوا مسا هرامجو عفترا اذا توصلا
 هلتتسسنیاب (یروهمطاو) هدننزو مرکم نهجلاو) .«دبنزوربما (مهشا) دنخاو دقلا نسح یا ةراهجوذ

 یروهج هکر دعراشلاع یا یروهحو رهحو نهج مالک لاقب رونیدهزوسنلبوس هلبازاوآدنلب رولو!فصو همالک
 قالطا هناسن هرهج بوخوالشوخرمح و یہا یروهج لجرلاق رولوا فصو ید هدنلب زاوآبحاص
 ۱ لا رود هفدآ نالوا راوابس هزاسحاوفطاو رظنم ود هرامطاو هر وهطا نیبیا مهح لحرلاشه رونلوا

 نیل لاقب روند هدوسصااخ شمایرافوصو هدشزو ءارما رولکءارهج یمج فورعلل قیلخیاریهج لج ر
 هزوهجوذ لج ر لاق روضدهغل رظنسوخ هکردهنسانعم هراهج لبعد لیج (ةروہحا) ءالا ق وذم ر غیا رج
 نودا هدا لاچج ېخناص و رظنعفوخ هکر د هنسسانعم ر هج دنزو فت لک: رها نظنلا نسحیا ةراهجو
 ن دفرحزکسنوا نییفرصلادنع هروم فورحو هروم یا هزوهمجخ رب لاقى روند هب یزوقنالواروم* (هروهعا)

 هثنایت كحراش رونید هسوب(*فورح هنلب قهر دبا مچ یعالک # عبطم دنج ارغانآ ضی رّوق ل ظر وبشا هکر دترابع

 عنهن دنا رج هلباراب د نکی فن که لب وش راردیا ع ابشایدا عا هنیراچرخ هدنلاح دنفلت هزوکذم فورج هروک
 یراداګا هن راج رخ ارز ر دیا نا رج با ران ول سفن هد هنو ۶ ام ا یدل واق الطا هرو ندتمجو راردیا
 دوناوا ریبحت شر وتسوکه درج ال طصا هک رونید هنیرظنمنسجو هنتلیهكمدآرپ هلع كيج هبا )ردفیعص
 تنساتمیماضعا تفاسبق بوخو رظنشوخ «دننزورجا (رهجالا) هرظنمنسحو هتهیاهرهجب نسحااملاقب
 ولتجالم بویلوا د یجایشاشو هه الا عسطاو رظنلا نسخ یار مج ا مالغلاقب روند هب وب نوزومو "مانیادناو
 هدنوتزپ شیزوکه کد ونید هندآولزوکق شاخ و لولا جلع لوح!یا رج ا لچر لاسفب زوتید هب شاش نال وا
 یر حایصنالوا هدننلآ هکر ود هنآ ل وشو سا ف شہ ال ناک اذا رهجا لجر لاقنهوا نه هروک ی یهنسنزب
 رک د د دزو مارجتمارهطار هجو هتّرغ تبشغ دق ناک اذا زها س رف لاقب هوا شلوا لماش هنیزوب نوت
 هلوا دود: ود یکی س هلال ا هلسخمالواراریدبکاو هردو هبتو جاغا,هدنآهکرونید هرب لوشو ردینن قم لرهج !نانلوا
 بولوا لوس یس هظزوع ورد هنسانعف تعاجو هورکو ماکاالواهف رجال هب وتسم تاک ادا ءارهبج نضزا لاقب
 ءارمچو هبسظخاج یا ءارهجنینع لاق رونلوا عز ز وک مقل هنیحاص هکر ولو تفصو هزوکش ما رغوا هرنشط
 لول اهاطم د تنزو تروج (هوطبا) جلاعافایا:یبطا ءارهج یزاذه لاقب رونلوا ق الطوب هایقلضافا یمطا
 دن فکر دراخا نالوا هبندع هره اوج داره هلوارونلوا جارا هنس قجبهنلوا عافتنا ندننسپدنکه کر وتید هرج
 کن هنن لوا نعي ژ ونلوا قالطا هتهنسن نالوا عوض وم هرزوا یمیدنکق یلبج كل هنسن وا *یشلارهوجوردنرابع
 جاو اغو وشن کو هتیلج هام ینانسنارهوج الو لوصحریذینروصندنآهنننلوا هکر دین هداموهیاملصا
 :روکهفاومو ردذوخ امندل وا یانعمالطارهوج بدفورعفر اجا کر ید جرم زدیهنلع عوضومكنیراوط او عاضوا
 « دنخالطصا تمطجتلهاور دبنر هم یسرافزهوکنالوافرامتمنکآ یذنلوارکذیک هتنردذوخ ًامندرهچرددزعرهوح

 ضرعور دض رغ ی ماتمژدناذ لاره دن دن دغ نینلکتعو رددوجوم نغنبم ندموقم عوضومو أف هتف رهوج
 یدنلوا دهل یس هظح المم ناف یس هو ظنم ین قت وتش ا كنیراترضح هرس سدق یر ش دیس هل سان موبر د رهو اباق

 |, بادوحولانکمابو دوج ولا بناوام ۱. لقع دن تب و دن لقت د وجو م اه هم د

 تب هوهعرظایادشمنقهپهنهاوج ۱  ,ضرعورهوجنیقبتنکم سقودنکآ ,
 دوزرپکدابار همه نیا لفجو سفن سچن, ۰ ,تسنزوصو لویهدکو الص اوو سج :

 ما دوم یھ لقع نم منو ل ایج ردنا سا: ار ہقیقم نیا ضرع ںینج زاب تشک 7
 7 ۰ ۲ دوجوردتلدولمفتو تسال اغ سپ [١ عضوو فاض و یم نیو فیکو ت ساک
 دوزف یرکید نور نازک تسکین . ۰,۰. ادش رمشع تال وفم تائاک ساسزجا
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 هراجا لا رده نسانعم كلبا تیا یتروتک هانب وهذقنااذانالفراجا لاش رد هنسانعم قمرتروق هسک
 لاعب ردم راتسم یظفح هک ردلبهتسمهنسانعم قموق هرم فرظ یعاتمو هراجا هللا راحتسا نم لاقبهنمو هذاعااذا

 ردلهعتسهدنماعهردص رد ردصم سا هک هرزوا سایقربغ زس هزمه هراجو هراجاو ءاعولا ین هل عجاذا عاتملاراجا

 قلاچ هر هدست زو لیعفت (ریوعبآ) هرفخاذا ةراجو ةراجا ان الف راجا لا فیرد هنساضعم كما قلیخاسپ
 ردهشسانعمكع درکیسوراج هدنفح عب كلیا تسن هتسوروج یدآرب و هعرصاذا هرّوج لاق ردهنسانعم

 روج لاق ردلمتسم هنسانعم كمر وح هنسرت عوهنتسوا یا كن هنسنر و روطایلا هبسناذا هرّوجلاش

 مومو * لدل ا هنو بولقمیا روح بوت لاقی» دننزو یظعمرونبد روج هئش نالی رب وج هنسرتو هبلعاذا ءانیلا
 لدم اشنمرونید هشاوناواو هرداج لبق هلنبتحتف ضقح ردیل د كنن وکر وجم ضفح نوکوب ینعب # روج ضفا
 هدفدلولاهتتیعلاتر واولوخد هنسهطوالنسهحوج هاکب هاک یدباراو یسهداز ردارب رغصرب كمدآرببر هکر دو

 هنیعبهدقدراو هنب کی ع یسهحوع ید یسیدنکه دمدعب یدیار ردنود هنتسوا لآ ییایشاوهعتما ناسلوب هدنا |
 مالک هدکد روکی لاح ون بورک هرداح رايد ردل وب هنسیدنکی یکیدتا هنسهجوع بولو الوتس خد یزاهدازردارږاک |

 لعفت (روجلا )روناوا برض هدعقوم تتامس هیهنسک بوک ناملوا تازا هلیلعف ءوس یدلباداریایروبنم
 ىلع دی زرّوجم لا رد هنسانعم قفا هرزوا نابو طقساذا لجر ارّوجت لاش ردهنسانعم كم ود هدتنزو
 هلیعف كلادو كناهویع كيج (ردنهطا) مدهناذا ءانبلا روج لاقب رد هنسانعم قلعبانبو ععطضا اذا هشارف

 لاعت هلوق هنمور وند هثش نالوا راکشآو رهاظ ردعسا هلن وکس تناهویضفليخ (هرهطا)ردیدآ امرخ عونرب
 یس «دامرهج هر وکه نناس هدّیاصن كفل وم لبق ترا هج هراکشآ رسلناح عم رتتسمرغانایع یا ةرهح هللاترا
 هر الثمنالوا هلبا ر صب هساح ردع وضوم هنن روهظ لاک ك ئبشر هلیبسیطار فا كععم هست احدوخاب رم صب س اح
 رهج نالوا هلیععم ساحو ردعرفتم ندنوبراہتجاو رب رهج ردکعد مدروکا اع ین آهک یک اراهجو ةرهج
 هیدس احرولوا لطاب سد ل وج هحل وا لطاب یسیدنکه کر ونید هنیعلوش رد لعوف ندن آیس لک هوجو رد بک ل وقلاب

 قلواراکشآو نابعهنننرهدننزو باک (راهمطاو) هدننزورهق /رهطا) یهتناردشهلوا بعسل یان ن دنر وظل اک
 او هنن رد هنسانعمتلبوس هج هراکشآ یزوسر و نلعاذا ثل املا باملا نمار امج و اره جز مال ارهج ل ام ود هتسانطق
 هالعااذا توصلارهحلاقب رد هنسابنعم كلبا توص عف رو نلعاادامالکناب و مالکلارهجلاق رولو ای دعا

 هکر دل مس هان كل كولس هضرارو ےهڑ کسا اذا شبا رهج ل اقب ردل متسع هنس انعمققلافوچ یرکسعو
 لوقیلع كمروکه ج هراکشآل ثاحیب یدآر واهککسا ذا ضرالار هج لاقی ردم زاتسم یراهظاهدارواتسیدنیک
 هنیعقق یظعو هيلا رظنوا باجحالب هأراذا لح رار هج لاقن رد نسانعم كم روک ویب ھ: نوکه دکد لبارظن همدارب
 ردلعتسمهنسانءد كلك یو عید هرطاخیسارالد لاججو اببز تشه ك هنسدر اسو كياس !اهلشوخو هرج بوخو
 هضاذا ءافسلارهح لاق ردهنسانعم قمل اج اب نوا قمعجغاب و هتنیهو هلاج هعاراذا یشااهرهج لابش
 بویلترآ ینوقوم رغ لع مهصصاذاموقلا موقلارهحلابق ردهنسانعم كلبا نوش هتعاجرب هلفغلا ی عو
 اهاقناذاژبلارپج لا ردهنسا نعمیاوشنیهوص نکرازاف نوقد وخان ك کچ ین وضع :و غ ل وغ لغكلیا لا
 شنوکو هفشک ادا ؛وشلارهجلاش رد هنس اتنععقعرفحهرهاسظتودبا فشک,یهنسترب و ءاما غلبوااهحازوا
 هیسکر و هنیعنردسا اذا رفاسلا سما ترج لاق ردهتساننخم قمردشابق بوردنلهربخ یتزوک ك مادار
 نهخ لا قىردهنساعم كلبا نیمخ و ودقن یذتسنر و همطعاذا ات الفهج لاش رد هنساتعم كلبا عظعت

 یطم لاس هنسانعق هنسروتمد هل ورونندهكبنکو بو هپ هت نالوا تشردو ظیلعیعارمطرهعیو هروحاذا < لا
 (راهخالا) رهدلا نم هعطقیا رهجذمادصسع هتم تع لوقت روند هزادقهر ندنامزو ر هد قهنسیا رهچةیلع ۱

 رهح وف هنلعااذا مالکلآبومالکلازهجا لاقب رد هنسا نعم كلب وس «راکشآ ی زو جد وب هدشنزو راهظا
 ق وا یرالغواافلشوخو تروص بوخو دقنوزوملوف لع ق[ و | لیغ وا یشاشكمداربوهارلابرهجا لاعبو

 هدننزو بارع (رامعاو) هدننزو منم (رهصا) ةراهح یوذنیس والوحا ناب ءاجاذا لج لاره خج ال اع ردهنسانعم |

 (راهتچالا) مالکلا رهجتنا هتداع تناک اذا راهمح و رهخلحر لا روشدهمدآ نالوایتداغ تالنوس,ا رمح یزوس

 تروصشوخو قلب وخو مه رتکتسااذآ شې ارهتج الاب ودهنما نعم قق غوبیرکسعیدوبهدننزو لاعتف
 هتتیهو هلاج هعاراذا * لا هرهتحا لاق رد هنسنانعم كم زب و بج هرطاخیئیهاو نش جتك هنن راس و ناسا

 كتشروا هحزوااهاقناذا لا رهتجا لاقب ردهنسانعم كنکچینوص هاب ل وق لع كلا اب بویلترآیییوقو ||
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 لایت رد هنسانعم قعنلوشموق رد وا تک ر اشم هک «دننزو لاعتفا (راوتجالاور هدتنزو لعافت/روایعلآ)

 دا

 دنا میدن هلدتعم * داج هکر دیلباقم دصق روحو لدعد لو لظاذا اروج روب هیلعراجلاعب رولوا
 ِروحولاماذا قي رطلا نعراج لاق ودصقلا نج لام یا دصق دض نالفراح لاهنوساوا يونعم لر کو یسح

 ياروج لجر لار در دصل اب بفصو ذغل ابموبو رونیدءراهسک ی رح ندم ناجو لا دتعاو راکم هکر ولکنیماعمزاج

 سا هکر رواک راجو دهرزو سابقرغ هک هلرخف لواوو یم كيحرولکهروجو هلنبنغفرر اک روج ییچج كل اجو راج
 رواج رون دهي وشموق والا نوز ایا !ةراجو هروحو هروج موق لار دل راتعا تعاجردهراج لصادوخ ابردعج
 ۱ هنیدادما وداد ینیربننکردنا ظاک لار وندها لوشو رویای تییراجوهلوت هتسانعم هامه و

 هنسانعممخرونید همدآ نشب هدادماو عظب نا نم هرجایذلاوهو + راجوه لاق هلوا شلیا نيم أنو صیلحت بوشنب
 روند هنعاتروا تر ا كمدار و معسلا یاراار چ لوقت روند همدا ندا دادجساو یرحیایراحوه لوقت

 ا رونیهراج نون كجوز هک هترونلوا یا هنحوز كنوناخو ةراسحلا ین یکی رش یا یراجوهلوقت
 رونلوا قالطا هغانوق نالوا يب رقیسهفاسمو روناوا قالطا هنجرف كيروعو هنجوزو (مجوزیا هیراجیهو هراس
 هدلالنلوا بولواض" اح یتروعكنارعارب هکربد چرم روید سد هراح ۸4 د ات تسازوتوا قالطا هرات

 هی یناتعت لر هب دراج ا دب راخاذخۇي و#هدکدلیا هدهاشم یهروزم تلاع هلکعشود هنسهیعاد كابانأابرف

 هرکبدکب هکر ونلوا قالطا هفیلحورونلو (قالطا هکن رش تالو مساق دراقعو تالمراجو ردلوقنمیکیدلب| ترشابم
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 نیعجو رصانو رده اضتم هدهروکذ س "یاعمردتراع ندنرب ره راما ندیانعودهع هرزوا كلبا ثناعاودادما ۱

 هرزوا مزار راجو رولکراوجاو هدننزو هنع رولک هربجو هرسکكيج رولک ن ارج یعجج ردلممتسم هنسانعم
 دوخاب ردن دارو یراطاییاعصلاد وس ن ها دبع رد هفاسم هلحرمرب ییاپم هدم هلکنآردیدآ هدلب رهدنلج اس عی

 نوراطادجم ی یحمودشارنرعودعس نرو نسح نب تللادعو رب سم او! فیععت هل لوا نرالا وب
 ردندارواناب راطا دم نرکاذول اڪن رات ادع نن دحب ردىدآ هب برقربهدنس ضطق ناهنصاراجو ردرلندحم

 هدنس هکلو زاریشهدنن زورون (دوج رردیدآ كعابطرپ هدنببقرش لصومو ردیدآ هی قر هدنساضقن رگ تلذک

 رولو ت سناك 1 یزوحدرو لوا یلک العا ردیدآ كل رهش نالوا یکلل|:دبعاق نب یب هسدم لتتلابادانآزورف

 یروطا یاهصالادیلولا دج اند ندمالعا ردبدآ هجر هدروباسی روجو رد وسنم هنکب او دنداعاک او

 رواوا فرصنمو رک ذم اضعب و هلبراتعا همعو هلحو هدلب ربفرصنمرغ هل خلوا ثنّوم لب مر ردنداروا
 کل یععسا ندو روج ی عایهنندم ردندلاجر ETA RS هک ږد خره

 هار كيج نوا )ڈر ةر هدنساضق ناهفصا هدننززو رفز (ںوچ) ردرلت دح رد روهشم هلکغ دروج نا

 در لا دیدش یا ر وچ يغ لات هنمو رولوا زو اتمی دج هکر ونلوا قالطا هشش نالوازاوآ دن ك هذ نزو فوه

 مرا ی لاقیرونید هیوص نالوانیرد یدو قوج هدننزو باخ ماوجا) توصلا دیبشیاروج لزا لاو
 مل وعم هناخو هصرعنالوا ع ةاوهدنساذحو هرودو دتم هدنرونسو دح كن هناخر را دلار اوج وز عق رشک ءامیاراوج

 ]| ددی رعو لوقنم ندب وغلدعاصو و هنسانعمنفس رو دورلبک هک ردتعا م هدنظفل یراوجراوجو یکراوط روند
 یدلهمدارب هدعب روید هفاوسموق لصا هد زو باک (راوخا) رد بو عاطرب هدن رق هتندم راو اتم

 دوب نم هک هل وش یدنلوا لامعتسا هدکمربو ناماودهع هرزوا كلبا تبا جو ظفحو تاو دادناًاضنقالا
 ارو دمیحوزاوج ارز یدلیا ها دنوب فل وعدك ر دج راش رولوا نومأم هدیراهمزونامارب زل هسک لوا مدا لوا

 نناماوید مغ فی ایراوجو یراوج فوه برعلا لوقت ر در اجهد هل یه دن ون رو د هرامنزو نامانالواهرزوا
 هدتزو ناک (راوطا )رانا بلطاذا اراوج لجرااراجلاش هنسانچم كلي بلط ناما رولوا ردصمراوجو يهتا

 نالوا معسا هک لب رسک البلقو یعف كج (راوخاور هدش زو هلعاقم هر ةرواحا) هتسانعمراکار روید هب ییعفچ
 هرواحتو هراج راصاذا اراوحو هرواخ هرواج لاش ردهتسانعم قلوا وموق همد ار ردبوجا سالا م مدع هراوخ

 ردندابنعمو ننمرح ترواح هبق فکتعا اذا )وام لار رل عت هن هاتف كما یفاکتعا هد دیجسم

 سی مس

 نوه دلوا | هنس انعمروا مت ی دلو ا لالعا یسهلکرونجا مس دا ER او روتحاواو رواج

 هنسانععرخآ (هدجایذباربد ارواح اوروتحاو اراوتحا اورواحهبوبسیتح یدقلو | لالعا هدیسهلکر و تاریز

 هراتسالا رد نل وادراو ید راتجا هرزوا لالعا ارداتو ندنادلواتولسم زخآ لاعحا هلو روهشمیییدلوا

 ك هر (هراحالا) راشنابلط اذانالفراصتسال ات رد هنسانعمكلبازان یل وا تنابجوظءجو كلر و ناما

 هاب رمسک



 ہہ
PROFIT Pauمهمججابیا اراجویراج اواح  

 شاروا هدشزو هابقس (ةرجلا) معن یا موقلارجاذه لاقب رونیدهنبراهاکتیعجچ كسان ەدننزو ربما( ربا

 رارید رعسانبا هکه تن نو راقدلوا عقوم رونلوا قالطا هراهنو لا رچچاتبا) هتسأنعم هرمفضرونید هحاص

 ردیفیلح كراصتاردندردب لهارجنانلجراخ ردندیماساهدننزور بز ا نوسعبدلوا عقاو تاکاحو هرماسه

 یکی رفصمككرا جردربج دوخ اب یکر بج نالوا یعسا هلسقرب ردملرا همهم یاحدوخاب ردهلبا هج یاخ لوفلع

 a /رهکا) ردهحراخوبا دوخابرد هب راح یاد اب ردرممطا ن رج دوخاب رد هنراح یعسا دوخاب

 نیتمو باص هدننزو مرکم (رماو) هدست زو نسح رب ١ ردهدلب رب هدننزو نا فع(نارج) ردیدآ كعاطر

 هللا یضر و راف هدننزو نسح مایع ) بلص یاره و رم رفاح لاق رولو! ف صو هنفنرطراوطنالوا
 | یدنلوابیقلتنوصکم د_شو دم را شاطل عح نی وبن دعسم تم لوا معن نالوا یس لوک ك نیرلت مضح هنع

 یررجو هکر ید جرت هند عو گن ارروند ةن هم قاربط شلعب دنت هدننزو هرومج هلا هثلثم یان (هروثجلا ۱

 قووق هکرونید هثشزفج وب ش ول یا هدننزو روج هلا هبجمیاخ (روع روت ا) ردظوملم قلوا توم ندنر هلک

 هلا هج یاز رونی د هکک نالوا شوب یا یک ماق هدننزورفعجب ( ریمل ا) هنسانممفوجا رونلواربعت
 لحرلارز ج لاقب ردهنسانعم قجاق توود 2 یزپا بوم هدیامادقا هلکلت افوخ ندهنسنر هدننزوهحرحد

 نالوادنلب وتو ظرلع هرعجو یدنلوارکذ هکر رد هنسأنعم هرج هدننزو هحرحد ۰ هرعا) برهوضکتأذا |

 هتسانعم لتیمرکد نسب روقدرغول شعب هموکرولواردصم هرعجورونید هغل اط ك کو بلوق ییعرونیدهیابقهایس

 روند هفطابیراصناقح نکرولب زاق یوقو ردیدآ هژبقرب هبقرب هدننزو رقعج (رعج) اهرودادا ةروعارعمج لاقت

 هوا ا كحاغا هکر وند و هتنسانعم مظع عج هدننزو روهج (روعطا)

 رواق( روهجا)زونید هنسهعوک نسب روقدرغوب یرلکدید شکو یکی شرغا نالوا هدنس هبنلنکرید زداچ
 ا سانلاروهجو هلوا فرشمو هلاوح هنفارطا هلغلوا كسکوب كب کروند هننغد موق لوش هدننزو

 شر هو سانلا لج یا رهام ا كلذدمشو ریه لوقاذه لاقب ز زده عجب یکی سانلا لج روتندهعظع
 روند هزوتاح نالوادازت لاو £a : رکوردندآ قلشاط هراقر هدندروب عاج دعس رو ججو روند هتناو ار فو مظعم

 هتنرزو ا ناتهنویلنا اوصیراز هورقوهعجاذا یسلارهجب لاق ردهنسانعمكمرذگرتهدننزو هجرخ د رها

 ثیدح هنمو حراشلا لاق هنیطب لو بارلا هيلع عج ا اقلام لاق زدات خلقت وا بو ردکر ق اربط

 لبخرب هرج وهووستالوهونیطنالو باژلا هیلعاوهج ایا هرقاو رېج لاقف لجر نفد دهش هن اذعلطنب یتسوُم
 منکدف ر طب هربا ادارا هیلعرهج لاقب رد هسانعم كم لا نک فرطنالوا دوص مو دیفم ةع ماس بويل وس يقر ظر
 ات روهج هاقس لاقب روند هنبارش مزوا تللهتسحوا لوق یلعردیدآر کسم ب تا ارش عونر هلتتست یاب یزو جا ارا

 هنانلوا رت بولبدانیق هلا ییصن یم هرتش مزواهدنادرفم نینس ثالث هیلع ¿تدا شلات واكل ا بارشا وهو

 صع“ ییکرو هبذب یکی غی موق 2 روند هز هقان لوش هلیسهش لعافمس ۱ اره ) ردموسرم هد روتلوا قالطا

 هدننزوحرحدن ( مرهمجلا) لمراروهجابن کمد قلا تاخادم E هره عدقالاسهلوا یلکنردونووو

 كيج هرانج) لواطتاذااتیلع نالفر هستم لاب ردهنسانعم شلواهلاوح تداخل زاو رال هلکلریکستش هیسنکرت

 قر نفر هکر وند ِ كکود هب راویادغبهد-تنزو رونت (رونخا )رد هدلب رب هدنشناج رج لبا داما رسا میک

 1 رونیدهیسک هماقلارصقرودو و روند هب هودكکرانامزیدو یرباهدننزودعةم هللا دحوم یاب نا رونلوا رتبعد

 هدننژو رانج هلیسهدش كلاب رانا )ردیعسا یسرف كسادرم ن ةدعخ رنجو رونیدهنسب زوابكنشوف یوطو یوطو

 رانا ن ی لبتشردندیماسا هدننزو راتو روند هنسد روان كنشوقیوط هدر هدننزو راسم ناتا

 جج رونید هب هود كکرا زوجس ولتمانعط « دننزو زفنق نا او هدننزو رفعح هلا هنلثم یا ED ردرعاشر

 یدنلوارکذ هدنش هدام ردح ( (هردنلا) یدنلوارا 3 رف دارمو ه هدننزو هرولجج (ةروشملا) رد رثا ج

 كهاش مات رافصلا ن بوقعی ردیدآ هدلب رب هدنب رقهدلب مانزتسن هدنتلابازاوها هلبقف كلا دو یمه كبح /روباسیدنح)
 نی رواش ردهوسرم هرزوا قوا ێكللاةدعاق كىال ناتسزوخو ییرعم رو اشد لک هداف انج بن تتکردهداروا یربق

 نذرلحافا راس یسهویم هکر دیجاعاامر > هزوکرب صوصج هر هرصن هلص لر ( ی جاوا حر

 هنسانعم هب داعروق رولوا شلاق ندفالسا هکر وندرة یکسا تادنتزو بها ج لاف (رفانخآ)ردیاروهظمک كب
 یدعتم با ىلع ه دنوب رد هنساضم سو الت هکر دیضیقت لدعء دننزورود /روجا)هدننزو رومجج ردرّوفنح یدرفَم
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 !نوتید هنشاطلمحس هدرخ هزجبو رو ناو اق الطاهي هلق نالوا! یو اح یییزاوسزونجوا لوق لعرارولوا خت
 كنب یز ند هرجج جوا هکر یدرفم كنارج نالوا نن كساسنمهر رج و روند هزار کښ سزات هک هاصح

 بی رق نه هيم هجو رونلو ارت هبقعلاةر چیو نط سو رخو وا هرج رولیآر اشاظ هدرخ می راج هععبقع
 تبان رولکراتجنو تازج یعجب كن هرج هزازاوا روکذم هحوار زردشلبا هام هذاروب فلوم ونؤكد

 ثراط اونم یربو- "دا نهبضونب یرب ردنرابعندهورکج وا (برحلا تارج+ )زدبلاغهدکسانم صوضخ ل عف تارجج
 امن نقم ر دراز دار مالزانوب ردب زا هلیبق هیضو راحو سع لوق لع رداع نربتولب یسیربو بک
 هننکمانن لا نب نمک« هرکصندت دمر یدلنازولهط هرج هنادج واندنحزف هکر ديا هدهاشم هدنشا ور یزهدلاو
 هدا مان تنرنضیغب هدتتعب ردیفا ارتشا كن تعران وهکیدانآدل وتتیراخ ندنشارف بودنا جو زت نهرو زم

 نادنآ بو دیا جوز 7 هتسک مان "نا هرکصْندن ندیزایدنبروشوفس كن رعرانوب هکی دلی ادلوت نسع ندنآتوراو

 زدهنناص هفاعق ییاتفهرجو رولواهدنم هرچرب و هدرشضمردهض ها سع هک هرج کیا سد یدلبا ع ولطبض

 ی یسادنالاةرچجنبا نیکی وباو هرجج نب قیقش نب یعاعو زد نازسعن لصن یعما هک یعبضلاةرچوباو
 ر تكکرت تولک هیارارب سانو هعجاذا ۍشلارجی لاخر ددا كداذکو هدننزو لیعفت محل ا) ردندننت دح و

 NSH هتسهنکا ۱ نحاص نوتاخو اوضناو اوعمحاذا صالا نیع موقل ارج لا رد هتسانعم

 لاج زار ج لاق رذ هسابنعم لمس نسنامرخ ندنجاغاامرخو اها فف قاهر دش تعج اذا ار لا ترج
 راد هتسانعم قنوقیلآهدنلبغم بویمرویلاصو بکن دنسهکلو | نمش قارکسع غوشابو لختارأ اع عطقاذا

 || نن یخدو هلینوکس كيو شف ليج(یقبا) م هلق لوودعلا ضراق مختل ناتمام لا
 اوهمجاذا ناثلا تاسلانم ارج نمالا لغ موقلارج لاش ردهتسانعم كك تولک هیارارپ هدنتعصوصحخرب
 شنا هعدارو دبقلا ی تتوادا سرفلارجب لاش ردهتسانعم كعرو قر هیارڪ+ تآ یغافو یعااو اوعضناو

 كلبافرطرو هقرالاآ ی دارو ارج هاطعااداهزچ لا ردهنساننفم كمر و یشاط لقح هدرجا دوخاب یزوک

 ندذوخًامندنو را هرج نانلوایچ ر هدانم ندج كانم عي یتع راج هنعو هاگاذاانالفرجم لافت زدهنسانغم

 نالوا هنسانعم عارتسا دوخا یدلبا دیعبنو درظ هل ارلنآ یناذعیش میاسلاهیلعو اتیدن ییع مهار ترضحار ز

 ) راجنالا) یدلنارا زف هلتعرسندنکو وا ميهاربا ترضح نوعلم هدنراقذنآ شاط هناطبشازب ز ردذوخ ام ندراسجا
 ییحاص نوناخو او رج ییعع موعلارجب لاقب ردهتسانعم كکرب بولک هیارارب سان یدو هأب سن كن همه

 لا دەس انقر وپ لتعز مسو اهاففقاهرعش تعج اذا ةآرملا تزججا لاق ندهنسانعم قلب وط هنس هسکآ
 | تئواذا نرفلارججا لاش زد هتسانعم كم رو قر هیارصص ناولیغاقوب و رسلایف عرسااذا لجرارچا

 رد ةسانعم قموقیباغا دوع هشنآو هرضیاذا هبوئرججا لاق ودهنسانعم قمل روخت یی هنسنر و دیقلاق
 تولوا طوطخ «دنزلارا یرلکسک نالوا هدنرب قمی هلبنابط كنمسقهودو اهیهاذا ارم نانلارجا لاقت
 دلزاع رخ هزات نالوا هدنرزواجناغاو هییمالسنیب طخ الف هفخ یوتسا اداریعیلارجا لاقب ردهنس انغقلوازود ود

 اتهضرخأذا لنهلارجبا لانقع زد هنبسانعم كلا باسحو عج نيم هرکصندکد لیاربدقتو نینضت ینرادقم
 لالنهلا اهرنسا ادا لیللا ترجنا ل اقير د هنس انعم ق لوا ناهن بويمن r رعا هک ی ا یکیو اهص رخ ممجف بسح م
 یرانآرندیکهویاخژوهاننفلاو و معاف نالفیب رمالارجا لاشرد هنسانعمقلوا لماشو ماع هب هلج تلاحرب و

 نوک هیارارب ساب یدو (نامخسالا) اهعج واھ صا اذا لیطار جا لافیرد هنسأاتعم قمردنار بو رذکرب

 تونلواقوع هدننبعمرکتسعرس هدننبهکاواادعارکسعوآوهطن او اوعتجا ادموقارمتسا لقب ردهنسانعم لکرب
 ردهتتبنانعم كما اهتسا ه,رلش اطلقحو اول لو ودعلا ضرا یناوسحاذآ ی شا رمعتسا لات ردهنسانعمقلاق

 هذادخآ نکلوا نوین تعجز تب را رابدرکسعیندوب هدننزو لعفت رم )اسباب یبتسا اذا لجرلا مس لاق
 ثلآ زونید هنادروض تور ربا ) اوزما عع شب ارج لا فیردهنسانعم قمل اق هدنتیعهرکسعرمت

 قالطاهدنج اخ ادوع هو هلیراتعا ران دوخت انهنخ دمو هرنههرولوا ید ثنّومود ذرکذ موی هلبزابتعا قلوا رو |
 دو هدننزو مزکم (نلا) ردناکم مساروئید هزا دروخ دوب هرجف دارای ةرمکلا) رد رو تلا هکرونلوا

 | اپ رتا ذاز ملا رغجا لاقع ردهناسانعم قل روخهلبارمج هدننزو لاعتفا (راغجالا)روئید هنج اغا دوغوهناد رو

 هد ثامن یر دنا رخو ی وک امرخ دوم هنن زون ابتر ناسا

 ردةنسأنعم خاو ورکس زز باخ رات ناسا )اردد لنعلا مش ردن فهدوس یه نو ناو قآرواوا

 یراج

 ۰ منسجم

 م
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 .هلکلیادلوت هدمروب زم هنس عي ەد ەرە |ماع یرفبا یدراطعلا نان رغ مج نده رص ءارق رکا و ردشلوا
 یا رذحشسرف لا ش روند هناوبح راسو هنآ نالوا عساوو ق وج ینلاترواهدننزو مرکم رقما ) یدنلوا تیسناکا
 ل وق ىلع هیلوا اغا هدنآ ب ولو اندیر دزکلبهکرونید هنسنکر قوا ل وش هد نزور با (ریفطا) ةرفطا عساو
 (رودج اده رقرهدنساضق ن رګ هدننزوربز فج ) ردیدآ عضومر دنس هیخان هبرضریذجو اپ ذ دولجال بشخ نموا | امف بثخالدولج نمنبعج وهو رفنلا عقب نالقریغ | الع ل وقت رولید هایم وا ئہی ود بولوا ندجاغآ |

 اروفج لعقلا رفج لاقیردهنستعمقاوآ عطقنمو تس بولکروتفیشانندقعشآق وجهی هقانزوغپ هدننزو دوق
 رب مدارو عسنا اذا ىشلارفج لاقي ردهنسانعم قلالوب و هتك نعي بارضلا نهعظقنا اذا لوالا باتسلانم

 قوح هب ینید روغپ ه درانو هدسنزو لیعفت (ممعلاو) هدننزو لاعفا (رافخالاو )هدننزو لاعتفا (رابضتچاا]
 بارضلا نم عطقنااذا رفح ورفجاو لعتل ارفتجا لاش ردهنسافعم قلوا عطقنم بولوا تسس ندقیمآ
 لاقي رد هنسانعم للسکن دعا و باغاذا*وشلارفجا لاق ردهنساضعم قلوا دیدبانو بثاغ راجو
 هرحاصرذجا لاقب ردلنعتسه هنسا نعم كلبا كرت ىتراز بوسکینلتسود ندباسحاو عذطعقنااذا الا نعرا
 رش ةزرشروشد هنالسرازواب ه دننزو ردیح Fk ردیفدا سو هدننزو رهوج (نفوملبا) هت رابز رتو هعطقاذا
 اباعلا لطفا هیلع ءابدنالاناطلس رک ز دریما كنکلم ناع تكلم یدل ا ن رفبجا نندندیماتارفیج و :هنسانیام
 هب ورالب هدلاخیراقدلوا هدناع هدندن هنع هللا یضر صانعلا نب ورع ندیک هلت رافشو همان ندنفرط یرلیربضج
 ردندهیاحصرفیج تن ةر مط و یدناوارب رقتدرایدنکی رلتلابا هغی بولوا مالتا هتفايق مث هللادبع ی ردارب و غوقرح

 یدسج دار هدننزو ظعم (رذجلا].جاكنللة رفح موصلا مهلوقهنمو . عام نع عطقي ناکاذاةرفحمو رنجماعط
 یخ كج (لرفج نم) هدسج ةحار تریغت دقراصا ذارفحب لجر لاقب رونید هب یک الوا یوبدب هلغلو زیغتم
 یروتوا ندنشیو نونه رکود هنس انه لج! نم کنرفع نو دانت الزج نمو اینو اش اف
 3 دکید قة یسوق (فطا مدهنم) كلخا نم یا كيرفج نمو كرفج نمو هلرقج نم هلعف لاصب ږد کیو

 هد زو یزرفک,(یرفخلا) هل لقعالیارفلنا مدهنم لجر لات یدنلوا قالطادمدآ لقعلا مودعم هلتتیننیوب
 هل همشاو هاب وق هدننزو باک (ناضعلا) رونلواریبعت ق وچق هکرونید هناف یکچچ كج اغآردزناج هلب دم كفلاو
 - جا (شجالا) رونلوا ق الطا هز هقانولدوس كبو ردیدآوصر هدندروب متی رافجو , ردیعجج كرفجروتیډر
 هکر د هنسانعم هجاعل هاف کر دی رغصم كنظفل هرکج ,(ةرکعلا ) ردیدآوصرپ هدننایم دیف هلی هیع رخ هدننزو |

 لاق .رددنشانعم قلواوکنوامدارب هل تعق کا هجا ایا ةرکعلاهزهام لا ردنرانع ندکلوکتوا

 هدا ر لب رسک ك زهربه (راکجالآ)ردیدآ لجررپ هدننزو باتک راکج اذا مبارابا بلا نمارکج لجرارکج
 جا هیج هداروب میبلان دا اذاهرکحا لاقب ردهنسانعم كليا حالا ماربا هدننععیبلنا عیب لام نالواهدندپ
 یراکدلیا عضو هلتاوداراسو قالغ یملق نمی هناق كیلقهببدیدشتو نیتبض (رابلعلا) ردطلغ یره |

 هلحشرب هدناهفصا هدننزو نانطب (رایلح) روند هن رغآ كف لوق ىلع هنسانعم فیسلا بارقرو ید منا
 ولسکو کل کردی فمر لکو ردروصمنادنآر فلج دیذآ ةیرقرب هدنسایضقو رم هدننزو ناننطب بام نادال مکر
 نالوا ه درم هرس ءاشا یس هوقمرذ و عا هکر دیدآ دلبر هدنسحاونناع هدشزو راشلخ (راعلح) ردکید

 هکر دی رعم یبرافرانلک هلیف كن هد دشم مالو یمض كيج (نانلعلا)روتلوالقنو بلج ندنآ هنسهرپ زج نپبق
 یي رغازوکر دق هپ هنسرب هستوب بورب وق نس هناد ج وا نکیآرغصازونه مدارب هکرادلوقنم روند هنکچران
 مدقهندیاتفآ عولط یوکه بنشزاهج هسک ی رغ دوخاب دمر بحاص هدفیبط بتکن کل .ردندنصاوخ كروک,
 ويد ر دیر و نمروکی سد رغآزوکلد هیهنسما-تخ هسن وب بور وق هاب رغآ ی نس هناد جاقرب ندنس هغ شمالچآ
 | ۰ د فرا رو ناواریعت خدزوکهکر ورد هب روق شذا نادر هلن وک كيمو یخ كيج ( هری )ردموسرع
 ریل | قلا لاب هلی رمسکتوجرولکراجو تارج یییصعج هروک نان كخراش درج: یسنج عج هنسانعم
 دوخا نوع رلکدتا نازوس یک شنا ییاذعا رونلوا قالطا هب یزاوسرفنكيب هرچبو ةدقتلارانلایا رجلا یلع

 قالدطا هی هلس لوش و هدماارابلاک سراف فلایا هر اک هرچ لاب ند ا
 - دمع صه

 | لاش یکهوهق برش تزکروشد هش قجمهلوا ثعاب هنعطق كعاج هل صف تنافو كم (ةرغحل او يفعل ار

 ی ات 7۳

 ۱ هنعیجنو أرب نعي جرخاذا ضرلا نم نالفرفج ل ارد هنسانعم قلوب تعسو هلق اروق عب ن مچ ن دض رمو تلعر

 أ نديرها یان دیرلتماهشو تادشر هلو ارىس دوح هدح ىلع بویلوا عضنم هبهلبقر و هدرفر الصا هکر ونلوا



 هنسسننایلوا هدنسهدهع کر وندهن ىش رودو لوش و رونید شارت نالوا ظیلغو لوک ا وق لعهيسکهډنکو
 هدنع سل ام یف رق یا یرظبع لجرر لاعب هل وارافوب یاوه یک روک هلفاذکو فال بودیا رخاغتهلبا
 راظنچلا) رونیدهمدآ | نکس و لقعلا لیلق وردفدا ی هدر ایا نعمل ا یرظعج هل نیسک ی(« راظقل ا
 هریشیا راظنفج لج ر لای روند هصخعت نالوام :وطیکرنص بولوا ضن رح ههامنطینکكي وکهلنبت سبک
 رد هنسانعمرا یظنعج هدننزو جر فس (یظنعخا)ونیدهبنک نایهتیاو نوک !نالوا نام زیدویریا یسهثجو مهن
 .وفمح لافب رد هّسانغم كلب رغآ را پک نال ؤا کيا "یطب یکم داناش هدننزو هج رحد (5 رظعلعا)

 .لاتق رد هتتب انعم یچ اف بور و هقراهرظعج و هبه س ن لقانا ذا هرطعطا یعس لاع و اعطب یس اذا لج زا

 نامارق نکررزو لخوا ویي ك یجق هکر وند ههدا لوش هد زو رفع (رظعلبا) اربدم و وفاذ لجرارظعج
 تسالا من یاارظدج تیر لوقتهو | زدی كيزخت ننراق ابیقیخد وب یکی عیدلاسصهنوا شرب یغریوق ین ویق
 هک یاران ید لاهروند هزودزب نالوانوع زپیدوک هل ےک كيج يزاظعجلا] اب هک رخ یشماذا
 ین دا دیبا سیو تورج تمام زغص نه رونهفم ربا كج وک هلا :رمعطخا) الغ

 ]وقهتنمو حراشلا لاقردنیهسا كردە هلق بالک ناضج ندن دیماسا رففحت و“ :وونل وا قالطا

 ۱) یدینبا ای هت نبرق هبصقا ا مانی أد نمینم هفیلخ لک وت هکر بیعما سضقزب هلتتسن یاب ) ۍرفحجلا

 خا مر ذوا شا یشیډ بو نوشوبد تووط رد یکی رک یتسیدنکی دنلک ك شا كکرا هدننزو هج رحد( ةر ۱

 ۱ لوبیا قوفوا نالا او عساولا ربیکلاذکو ریغسلا رهن ةريبرغ ةف یلغیارفعجایف نفهج لیعارفعج

 یوبل و تشردیعیظیلعو ظف هدننزو یر هیچیان ی یرظعلنا) بدهی سکن اپنیاول وک |هدنیزو
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aman sanenara saran row مدایزندیالبچ كج وکی رک دید لو دج ل وق یلچ هن را نالو اول طب وطلب اوص و ê RES۱  

 دمی زف یاد هاب یدرمصم م دیاجدابلامن تر ععجو هژیعص تار هججم نشو ین كلاد قشیدهم رشعجو ردهلحرب هددادغب

 ]| من ج ادا ر اینا هج لاضب ند,هتسنعم قلاص بولبتآهرزوا شا واس یکیدلبا دصق سماق بو رشا
 ۱ لکه هبنکشا بوب نیر و دهپیدوخ لو هننزوزنح (رفچ )همدک را اذااهروا الا عع لج مه: هرهارحو

 .نولکرالفچ و دافجا یخ روید هی زوق نالواعلا هغلناترد لوفیبع هیلبادایسع اغوا! فولسکن دهم

 ۱ لری دارا هاپتزابعارج)!دالوا نه قرهوخو مال ادالوا نام هک د حر اشک فتو سمک حج

 .ةيت نکن انل ار دی زوفزولواردصمرنخو یهتنا زادقفاومهنلوقینرهوحب یرنک آر لیدلبا قاللتخاتغل لها ارز
 ]| كنیم دوك فجو ها برا لب واش ر رکتساو ےظعاذال والا باي ما| نم ارفچ ءاسلا دل ورفخلاشهنسانع»قمراو

 هبنزوقنالوا شدوا یرادفیب ل وف لغ شما یو با شاطیبی کا رو ةع اة نعال ا یهوقرفعب عن

 حلا ر فج ردشلبا رومظ تسردو هدنزرو زنرف ه هرکصذدکد کا بول او ص ندنآ بولوافقاو هینکر

 عماجو زفج هزنوا ینیدلوا م ورم هدرا وت بنک کد ج مرد وص رب ة دند روب ليقع ون .لبوخ ی ةرفج

 1 یاب یلاقرونیدهرفج ههدنراتن وممدکنننکیآر وستوا قالطا ةریصنالوا ردبالک !ماعط توراقیرانا ۱

 | مس عبار ندننپحا ول هنیدمرفجو ایهضعبیوطوا وطن ملاببیاارفچ او رفج لابا ونلوا قالبنطا
 ,زدشلوا تقلم ها یرفچندنچ و رخ هیاروا ین زنک | هلغل وا یک لتفچ تناسيلس نی دیعس هباروا E وهرب

 || تاسفطع ورد جم ك: وصرب هدندر وډار ضن ون و ردیدآ ی وقر صوصخب دنتعاجج هان یبمد را

 دل علاقهدنآن وکج اف بوش ودسرفرر اکہ هکراتیدآ وصر (ضریضلارفخم] ددا لح كل ربا وص رب هدندالب

 هربح ( هلالمالارفچ) ردوصرهدندزول بالکن یکی یاونب (فیلارفج) سدیدآوصرب هدندروب عاج ساع و

 نلیدنلوالتف هم ذح هلا لج نالوایزادنزره كنراز قرادبهدنآ ا نکن ةه ومر (ةابهلارفچم) 7

 3 نه دهپمست عابیراک لپا بتکمرفج دلج رلبد روس فيلا دیهج ول مرکل مااکن دیمسا باک ی کیا باک یا

 یفچ نعم رفجنو ماشلا دلورفجسا لای ند منا نعم فجر هد ران وب هدننزو لعفت نفت او)(رافکسال)

 تملطثیدح هنمو حجراشلا لاق رد رابفج عج رولت دهضزانالوایجرکد تولوا عساوهدنلکشزوقحو روتندهرب

 انیمه نآسرفلاةرفجو + هز دنيبملا ةع ساولا مربا یا ةرقج غم چب یهو رابغ ا نالت صعد یوا دج وف

 راتښجو ېک فرغز و لک ج یعجج هیطس ویا هرفطامظع :سرف لانه نوسنلوا قالطا هالا

 نربدشواقیزن اب یکی اهلبانراف لوق یلص نهب تعم ر دتصلا ضوچ روید هنس ا سکو کم دیسنزو هضح ردا

 - بس ara حج سس

 ربشلوا

 عفاو میظعكنچرب رد دمج هتوما هک دنر شکم هکر دیدآ ع طوب هد هصب هرقج وهل رسک بج رول
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 رعنا لاض رد هنسا نع كس رتروناجیجترب یکرمج هدو لافقنا (زاععالا) هنفیطسب رنک اذاراعحم

 !:ربنعلا یتندنس هلیبق مغ یییربنعلب ءارعجو هنسانعم تسا روسنید هنوک «دننزو ءادونس (نارعطا)رعج نع بذل
 هدل الخ لو تو دبا لولح لج عضو نآمز تن تاغ مایه تن هغدندراتآ کرد وب قلت سس ردایمقل لنتفا |
 یکی بو دنا دوعق هروقچزرو تعرس هیارح هل تط یساضا فت لاهس| نسير وب تدالو هلفمارغوایحدهلا ما افون
 رخفیلههاتنهاب هنسهّرض بولکهرداجو مایقهلیسابق مد لبا یطعفد نیمه هک یا ارج | کج ند زب ئوپ
 ینزغآ یب بودبا لاسفتن هم دام هلغطوا هلقاع یس همضهدکد لباهانتکتسا وید ی راح آ یترغآ طناغ نعد هاف علا

 هبهرونز :تعاج نبماکآیدروتکب ولآ ی نج وج ندروقج ل وا بوقلاق وید ر رغاخ لہ تردی هکلب لکد ق چا
 تسا روند هتوک یجدوب هدنزو یکمز (یرعطا) رذلثم ب رض هدنهالب:هغد هموقزم و راپ دلبا قالسطا ءار هج
 هلافطاو ړو لوا هّوفتهیسک نانلوا تبسنهب یکیاعورذو مولر دن دنتالک م انشد و بش ازعل نود ئر عج و هنسانعم

 هلیس هين هن (ناترعاسجا) راردیکب ورتوکهرزوا یزللاولفرلط یکی نر ق ج وج ییا هکر دیدآ بغاز ص وصح
 كنمسق تاو ر ونلوا ربع جناب یکیاهدنمسق ثآ هکر وید نعوم ل رلکک و لف رطیکیا نالوا هدنزبد له ك شا

 وافرط یکیالوقییع ردقج هلوا قاب هکر وتد هزار ید روا یغربوق هټ وائ رب ندنشاب یولفلن وا ولف زط یکیا
 لاق ردنلتخمرییعتو دن ل ًامرولوا فمش» هرزوا یرلفلب وا ولوا كسم قت هکر وید :ننرلجپ وا كدب رلکهک ق
 رکذ كن هکر دپعسا اففو غاد هن وکر هدننزو باک زاما ) هبنذ اب نضعامهو هبتزعاجیدج اد یوکس اساالاق
 یجوارب راردبادنبهنلب نوجا ك ما سو دتلمدآ ن کجوص ندنیو هکر ونید بنا ل وغ و رولان: هنز هزعاج ناتو
 یی دید راعج هنلب مدآ نکحوصندیبوف هدننزو لعفت (یعتجا] :رولوا هدنلا نامدار :دونخاب ط ورم هد هزي
 هدشنزو هدع (ةرعط بلا عقلك راسطاب همس و دادا قتل رفیق لاتشردهنسانعه ىل یتا رونما
 هدننزو ردیح (نعیج)زولواقآ كب و یزبا ینا هکرونید هبهرآ عونرب و ووند هزنا یکیدتمارب هدهړوک ر اعجباروپ رم
 ریشکیرع> رونلوا قاالسطا هنالت :رسصیشید هدننزو رفغح /نروعح-"ماوا(رایعحماو) هدننزو ماطق (نابخمنو)]|

 هدنضرعم كليا لاطب | یمالکو بیذکتیمدآ رب لثموب راعج ییعدوخ اب ×رامج یسن #لاشمالانمو  نوهیفلوا |
 دولوا نجا كب یم هکنارز ردکعد عیضاب هقج ی سبتلکینوکردهبطاد خرما کن لوق راع غیبت رونلوا بر |
 رد مضاح رما ندنیهنال وا هنسانعم داسفا یسهلک ی عو ردلا دهنتفاج لماکتهمالک نسل وا نیدض ا لباق |
 هکر دندلاثما تلذکن ولوا هدنل هال دانسفرب نیش م هروک هلی ززو نالن: حب اسهدنیفا"انآ معلا بلا تاعلاقب |

 | برضهدکدلیارادت هرارفو للذت هبسکققروق ږد هبطا خرما یدو هک لبایع ور مار مص نارید راج یوو |
 هللادبع ون كل ذک هنشعاسج یلشهن ون هدننزو روض /روعا) رفلا نیا یرظناو راعجب یع ور لاق و نوللوا |

 نویق هدقدردل وطب وصرومغب یرلنآ هکر دیعسا ل رب یکه عنصم كرلکر با وصر ص وصخ هنشعاسجج مواد اا
 زا ددیدآكجوب كجوکرب هدننزو روبنز (رورعآ) رارولوا لاسنلا خراف و نیما ندنص وصخ یزاوصلنمق نیکو
 كنشوفلانرق (نارعج ما) ردیس هبنکك نکجون قوب هلبمنک كيج (نآرمجوبا) :روننند هیاف رخ رکو شؤکو
 ]| یدیدشتیعفاش مامانکسل زردیا دادشه ییارو روسکمنیع هکر ولوا هاکو هلی رسک حج (ةنارعطا) ردیسهینک
 دامس هلل دعس تن ةتطیر نالوا هبتلمهلب هنارعج ردیدآ عض وعرب هدننیب فتانط هلی هکم ردشلیا هلطقت |
 ۱ بو رک" یکلیّماد ردفطبر هروپرم دا رم ندنتس هم رک لا اهلرغ تضقیلاکاونوکالو هاب بەتتىن ۱

 ندیدآ عضوم ر هقشب ندنس هیحان هیدابهد بل وا قارع ضرا هنارعجو یدیششل وا لشق هلتقا يت لکل عا ضقت دعب |
 هد سن زورفعچ (ریعطا) ردیغل كلم رب قعد لبق رب ندنع لایقا نال وار نعت ءاو ذا هدننننزو ناخ (نارعجونال

 یوب واو بولواهصق یراراوبد و نیلاق هکرونیدهیهطاوقل وشو رده رېعج ى وم نوتند هی یشکه مال اربصق دود وب ۱
 || ددش و تیسنهنسددنتک هلغلوا یلوتسمهربعج ةعلقهدنناروتارف هکر دیدآ لجرر ندزننییربفجو هیلوایکحم ۱

 رولوا مسا كلذکهرمهج و هع نمضاذاهربععت هب زض لاق ردهننانعم قلا هرب یدارب هدننژو هج رحتد ( هرجا

 هلی تشم یا (ءتعما)زونیدهوناخنا ناوارک د ید وب (تیربحطآ روند هنوتاخ رود وپ نالوا مادنا دیو تقلخ دب

 كنم ربح> هدننزو رب اض> (رجاخ) هعج اذاعات تم لاقب رد هاتفا كم دکرب هدننزو هجترحد
 ج نسل وغم ر وهربش بوزود هلراتروص ن وک ان وکن دربجخ هکرونید هال هنن لوشردهدننزو هبطرطکن دیعج |
 .دونید هيیشکد ق هات وک و دوب هدننزو رفعج (ردعلا) نا ردا لک رکتصندقدنلو اج طز باز ب وقار هنا نکردبا |
 | :یرفعج لبا لاذ ى رذعطا )رونلوا قالطا هذعاج شوالا ن الاخ نده ونن هدننزو هرداش ةر دا قاعار |
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 ۱ ؛اضعلنالفل ار سا لات ودهشنانعم قعانیوا بودید هنوایرت یکنکد هلیدصق قنروآةمدآ نوا دمدارت و انج (ا۵اهّیلط
 راکت مان هنش نالو ایس هقوشعم تفورمم ضمن یردسعلیج هدننزورسز یتا آ :) هل لر دا

 نسحو هنلاوق نالوا وتعلن هل ن ندنفرظاهقزا كناتسن |هدتنزوروفصع ومس ی یٌادنرفرف

 [قنلالتوآ یراوط هدننزو شن /سنخحا) هتنحو هزهظ ماوقیا هرومس نسح ام لاقت زود هنلادتعاو تيه
 أ عسلوروتن تاو عزا انچ حا! ذال والات اتل نمار مج تاودلازتشج لاقت ردهنس اعم یهر ج هخرابوانوصا

 || اهاغرفاهازناذا لینلارشعب لافت ردهنسانعیتقالتوا هدقلاروا نامه تو رج هنکوا كب هبوآ" ی هقناط ودب

 یال انتاج «دننزو لیعفت نیش ا) ارادا فازت شب لاب ردهنشانعم كلا كرت ن هتسنر و هتیمامآ
 | لاتتملاںد هتساعم قلا وت ینافو نفخ قع "یشلارشخ و تاوذلارشچ لاتش ردفدام هدکل نو لوا

 ۱ هنو اڑ هک نونالتوا هدناتت هکر حک هب یشاوتفو "تاود یعل لام لوش در رف سشلتا) هع رفاذإ هتالارهّشج

 || نیل وا بویلماشخا هدا هلن هودو "لب هه لا خج رال هناکمیف"یعرب راضاذامشج لام لای هی
 || درع [لخاسو تبا نوغجرال يغ لبالا نوتناوناکاذا ارشح اوکصا لات رونید هنغاجو موق
 ]| كان كد خر اتن زالوا شابا ادیب دونغ وو تنوشنن بودبارتح یک شاط کرو تد هرات نالوا ۱

 ]| افقي رولواردضن هدر ورم یان عمر تشو یهتنارولوا یتدتنا لوک قباب زا رد راق ی رصف هردصن
 | نمای بزض لدنر رونی ددسآ ن کر ارشجوا راک سو هنیبطنشخاذا عب ارلا تالا نمار تش ل حاس لارج
 | قوغوض ننکو که ولوا ردهم رش جوا بلوق ی اع لار شجر ضن اا لات قب رو دهام رش شتم دنیمومرا مو
 | تانا نارضج راز تشن لاق هس احن یفلقوعوت نوت طاغ شو بوللت و شخ هی هضراع یک ی روات
 نالواهتسوزبا ننلماا تویلحاشخ ا١ دنانت فطار هود یدو هدنزورا ریش )هتوص زاخو هرد ص نخ اذا عبار

 اهدا

 هغلنوغ و نالواهدتسوآ ةعنو شخ نالو | ضراغ هست هض زاع نصب هسکو ک ردنا هدننزو هدع (درشا) ر وئید ۱

 | زدصم یکروک رتن هدا عمو و قوص فظل غو یردص ی ذنوشخ یناهرمشحدربلا نت ینباصالوفت روند |
 | نادروبرعیانعم (زونَلآ) هوذا ةو هزدنض نشخاذا زوشخم ۇل ومما ءانب علت رار شج لاقبرولوا
 ۱ اوا .نسشحالا) فاجلاغسشهبرانصاذا زوشحم رتعب لاق روده هود یلکرتنکو انوغو لو ردلوعفتمبا

 1 هدنشوم روند هبیشکنالوا تظلغ هنتسسلو تن وشخ هدنردلض ردتفص نان ظ لرش ج ناتنوآرکذ هدئنزوآ

 ]| ما ارشجج لاق ند ةن سانقمقاچآ یرب كط ف وکو س قش هدننزو د وعق ؟وعق نوش یک ءا ارج روید ءار
 ۱ هدنمدحاصد اونم هود هصاخل وف لع كمع ةو حابصا فلطع ê) ا رشاخا) ) علطاذال قالابانلا نماروشح

 1 دنبسا نوتاخرو ردیمآ هلق زە شاخ رلوا رخصت ل غف نا نکلا ردردصم هج رکن د هنسانعم کما

 +نلماشخسا هدناس :هدننزو را (رتشعا) راندا ماعط هتوکروزونلوا قالظا هنو رسو هتفو راه فصن هیرشاجو

 ۱ یفلب تآهدنزو ناک اش )زوده هلو و روت دهشکر نالواندنردشحو یدنلوارکد هکر وند همدا

 ۱ نشت لحجر لائق د زونند امدا سلفا ذب :ندنلها هدننزو 5 e (یتشجتا) روندهبخاصقلرب :قل رب اخقحهلنوا

 || بتمن ).یعرم یا ةرمشتخملبخ لقب روند تسي روس تان الی رفح راج هدننزو همظعم (جرمشحلا) برفمیا
 1 یتا ن دیس هتک رسک یا هدننروزتشح سنا ۋا )زدنا كتر يح ارا وس ن دن هرو ن دجحم ۰

 وانا وا یکی ولت دون هلن زوزعشح رنج كل رهو و هلو رلراونضناویح هدنآ هکر وئید هضوح لوشهدننزورمنم

 زذقل والا هلمهم یاس نالوا تاو زدن وف موی | فنکک سنج بطو لا قبهنمو زد هنسانعم قلوا
 تیب یوق سا تفل غا التم و ینا دیم دعنا دبل ی ننام تصالا ه رچنا ون فل وم کرد حراش |

 امنو مف لزا هربهو دهه یاش ( رضا یهتنارلت دلا صیضنت وتد ردعلو اهلیخ نالوا باوض و طیلخ و

 ادق كلملوقت دلو ارروط بیک دنوجصا تل ریال انو ک کروند هتسکنالوا هداما هل وار رش جم ا

 قادلفخهکرونید هن دشب روف سچن الق ةد راد ةا و كس كنتعۇ ىف كيج( سلا ) تبضانم كاك ك رشا دعم يا

 زذ راو ی هج رر د شال به وب و روند لر وناج ی ره یخ اتص بلو هخنب لوف ىلع رو وارن |
 ردح لاش هب نانغا سرت رونامت ىج رز دلتضا هکرولوا ردصم رفجو رفحو هو یا هرهکشذلاو هرعب لج جای لات
 هتشتجت روکد لا قّالتخالا یلع هکر دانم بیند (هرعافعآ) رخ اذا تلاصلابابلانم ارغجعضلا |
 رافحا) هقخفعیاه هر فتا لاتشس رونیدهقننزودعقم حنا نون دهنشهعلح رد لوفلع هردو رود

 | لج نلاقي لين اغ بىلو جلخ نال ضف رونلوآقالطاهندآنالوا رثگو بلاغ یبط تس وب هدننزوحاسصم
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 مت لها کر دنرابع ند هر زج قلاهبنس را تام رود ا کو اولا ا
 سانچ بالا هس رو هیقرش هلغلو لدعا یباوهو تیطاتیاغب یارت رابدلیارابیعا نداروا ,یدالبلوطآ بم

 هراس الاح هطاوب رولوا تبات ي سرو عر: زال هداروآ تابوبح هلو راهزاو نیحایر عاوفاو راسیناو هک اون اوف
 E هبرانق  ردکب ونلوص هداروارلناوا ر رفس هطبح رع هد یلدا یزبیطآ
 را زارجوردعساهکرونید هنیس ام رخ هدننزو باک (رارطا)ردهدلب رب م دب ضد یایغرم ین راز چ ر ویانا

 اغ اشناذا ارزاوت لاش رد اید کشک وسر وس هد زو ,لعافت نزابملا) . هعریصاذإ لّوالاو یناثلا بابلانم

 ًاررح ےھوکرا ذا او ررختو لاتفاق اؤر زج ا لات را دالر نوح تفایض هرویطو ی سوچتو, هدبادب هدنادیم را هشیالا

 هیلباتبشعو هراداو تیر ینراتامدخو تام دلرلنایمراسو راندا دو رو ندنزافرط ی رااعآیوکو.یلاو

 نوسلوا كسکو لرکو زود رکو ندهتجقو ندشاط ٤ هکر دقلطم هدلامهتسا مچ نکلا ۱

 اعوضومن درجاو رو سجا هنالوا ىه هل هلعذرو عضوود ناجا نیحاولاو ب بشڃن هان یرعو ندشلیاریلنفت |
 هن ن هود EE هد واده یا هوا تا هوا |

 ادا تا E و ییبخو رونلوا قالطا ۹ نابینا ولنا اشلدعیو زز |

 كيج هدرلنوت نالوا تاوص رق دحم صوپ هک ه تن رد هاب تسک رایج یدارلاهلادبع نب سچو

۱ 
 تراسجهکرونید همذآ مادقمو رلدو لیوطعابصتیاروتخلحر لاعب روند هرداچم دلار ییکسنچ هدنبژو |

 نویعقاص قزوکندهتسنر هلغلو اولکر وب هکر هنسانعمقلواریلدو ذفات مدآ ابو بارضلاكارتاذا لّوالاباسلانم
 ف یکی رکی ابا ینعب كم با هزافم عطقو دقنو یضماذالجر ارسج لاق ردنا بر بدلوا ر ربات

 ل اوس عمیتروف یرکهر رو اهتیعاذاةزاغملا باكرا ٹر میچ لاقپ ردل منسم هان

 تاک زا ترتساجالاقب ردهتسانعم لک نوک < نکی رکی ابا سدو هیشنزو لاتقا (راسنخالا):ارشچ دعا زا
 ار O كنك ب ونلاص یک ې رېکهدنز وبیرد یکو اهن رسج نعم ةزافللا

 ردحو شم دیر نآرقیس هصق رک هتن هکر دموسرچ هرزواقلوا یم“ مالع یدلیالثف دربضخ ترضح

 لجراارمساجملاق ردهنسانعمقوطیرقوب ر یشابندکلتب دوخ اب ندکلشکرس هدننزو لعافت سساهتا) یهتا

 اراجو ؛رازجو ارج لار رج لاب هنبما نمم لومکامرخ هدنچسک امر رو لو اردصم یکررچ هلی

 / 5 وشزودتسانهم كلبا لاتفو كنج هرژوا تّدش تیاغب هدننزو لعفت (رزچلاو او)رهدننزو لاتقا ںازتچالاآ

 ک6 زرو لت ریتم هکرونید دیک ل وش هدنتښلقارععب داوس لها هدننزوربما یی زا) جاشتا

 |( دزج) ردبب رعمیتراف ر زکر زجورد فو رعم یرب زکه لو یی نک وکر ردناږپعنرب رب هدیراتبالو فوضاناالاح 1
 1 هیام هنواندنر زوا هل مسکو یف كبج (سیبطآ)ردیدآهردر هدوندپ كيف هبا هفوکو موج هددماع : نوت هفزغ |

 | لارج یدیهرطنف فلّومهج رکدروسخو ردرمبجا چی روپلواوبعت یر ہک دونید هثبشقج هنلواروبع |

 ۱ "دیوط رم الثم ردضوصخح هشالوأ كس سولر کند اط هلن واربتعم عافتراو ماکجا هدنموهفم گی هرطتقو |

 ]| للا یرنک كوبب یب هرطنقو جوک ی رسج یرشخزو نمد هرطنق بونید مج هپ یرکی رافدروق هز نوا |

 ۱ كيج يس هاج زدند رع لاجر کمي تربیجو براح نیرسجو هللا عیش ننرسجو ۰ هلع نترمسخ و

 نس >نرتسخو دقرف نرسجو نارهز نن رسج یدبنجو پهو نیرسحو :یب راحارسحوباو رد هلیصف |

 ۱ روض وسلا شاسلما تندخن ثیاوز ندهشیام ترضح ردندام هن دحر هچاجد تن هنج و رد هلبف |

 ۱ ذوعف ویا ٍدیمج كنس هلکز وسج هلنبتضو هل نوک نسو یم كيج نیس )رد ذوخ ام نان هنآ 1

 ۱ هراسحو اروسج ل اڪ لا مسح لاقت رددنسانعم كلبا رت یتا: هبهقانروغت هدننزوهمارک(ةراسطاو) هدنشزو

 | تلشبا(هرساعتاو) لبن وكس كنبسو ىف كيج( ةرسجلا) هتربعاذا ساسالایف.لاقههتنواضو هکر ادارصلا
 بلقتّوقهمذآ رهدننزو لیعقت (ریسجلآ) ةيش ةضام یا ةرسا حمو هریبجهقان لاق زولوا فو هب هر هّقان هدنو نو

 || هدنساضق قشمد هل ر رسک یخ (نیرمسج) هیعصناذا انالفریسج لاپ ردهنسانعم كيردنلرلد هلکمربو
 | لوقیلع ردیعسا لمالغ یکیدلبالتق مالسلا هیلعو ابنیننییع ییسوم هدشنزوروفیط (یوسبج)بدیدآهبرقرب

 "| هدلوصا عیجارپ نرد نیس یظعل یسوم هکر بد حراش ردروتبنح دوخاب ردروتبلج دوخاب رد هلا هله م یا
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 رسا لابقت ردهنسانعم كلبام ادقاو ترج هب هتسندندشرر راپ فاما که فرو لواطتاذا
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 :هیلکر لوق یلعردهنسانعم كمردنروس بودازوا نقحكمدآربهدننزو هلعافم (ةراعلا) اکرادتماعرج هعرجاذا ءاما
 .هدقمرياوهدابرد هلبنوکس تاندمجیازو یف كيج (رزطا) هاناجوا هلطاماذاةز ا هراج لاقیردهنسانعمكلبا تیانج
 ۱ یادم ضفل|بابلا نمارزحرعل ارج لاقب ردیلب اتف"دم هکر د هنسانعكملکجو رک رکصت دکد لکه حاسوص
 نوک انوکهدانفارغح بنک رز د شلو اربح جرتمدومشم هدمزاق رع ردمولعم یدمور زج كنا رد فلخ اذاعجر

 هکر دهنسانعمسکر نحو زدطوب رم هنتکرح فاس ونایقواهلبارق لخادمیرهظاو یوقا نکآرردرلشلیا طب رهباسا
 قق وشب وس هریوصو هعطقاذا لّوالا نم یتایدقو یناقلا بانلا نماررج ۍشلاررج لاقب ردیعوضوم یانعم
 هئسانعم لغافرونلوا قالطا هنا ردررحو بضناذا اضیانیروت نلا نیبابلانم اررجءالاررح لاش ردهتسانعم
 عضومرب هدفی دایرزحو هتیلخ نمراشاذا لسعل ارج لاق ر دل عت سم هن انعم قمعاصلاب ندنناوقیزاو ردهغلام
 هکر وشد هضرا لوش هلنیتختف (ر رطا) هدننزو باک ر ولک هنسانمرارجرزجو ردیدآ هیحانرب هدنساضق بلحوردیدآ
 هکر وند دهر رج رولسکی دم كن رد هدنآهکر دضرا نالوا هر ګار دارمرولوا عطقنمور رجه یم كی وص ندنآ

 ژوکرونلواربنعت ج واه هدیکزت هکر دیعما لوکی ابنویناتسب فو رع ر زجو رونلوا بیعت هظآه دیکر ر درو هشم هلکنآ
 كج هنود وردعفان هر هزاب شلو وا یداعضكنقرو ر د یطیح مدو ی وغم اجو ردم نل و زد زعم یسراف
 یدرفسكنعومج زدیم هنظوصلم قلوا نابسج هغ رغ وب روناوا قالسطا هنویق زوم رزجو ردتخل هدول رسک
 لشوحتو هکر وئید هن ل هرا تا لونش رز جو ردیبقل یدادغیلا دمت نب ماض ندظافح هررجو هاه ر دهر رخ

 شوحو هعسروب تول ر غو هود صوص رانلوا نادناخو فایضم هد هیلهاج رر دیا عضو هرق نوح كع رویطو
 ودصوص هب هزو زۀ فان لوق ېه هنسانعمر ب رونید هب هود هدننزو روبص(رو زا )ی دیا را ردا تفایض هرویطو
 ةهلکیلبا مس ةلتراع ةرورحلا.ةقالا صاخوا رمعبلا رورطا فلّوم هیت رولك تارزجو ر نحو ارج یعج
 ا واسه یتاوزکذ روئید هل هودقج هنلرغوب رو رج هر زوا نان كټ هراس تاهتءاهکیدلایدنلوا هجرتهزوکل وا
 هبلا لو ولانراضعب و ر دبل شابا صیصخت هبهقانقح هنلرغویراضعب رربدزو را تعر ردشنوم رو زج ظفل نکل
 هدورلنوبف قج نوا مز رورجو ردلقح هدهنننکبآ یلوق كفلومرایدلبا قالطا رو نج هپ هود اقلطمهل راتعا
 كرا و نوبیف قح هنلرغ وب فمدارپ هل رک ك همه (رارجالا) هدننزو هر ردهر رخ یدزرفم رونلوا قالطا

 نزرجا لاقت رد ەنتسانغم ق اج بولکیقوقج هنلارغوب كن هودواهح ذب اش هاطعا اداانالفزرج الاقب رد هنسانعم
 توع نا هلناحا ذا ج شلا ررجا لاق ردلمتسمهنسانعمتالب |لولحیرلهدقافو كمدآ رت و عج ذبناهلناحاذاربعبلا

 (ریرطاو) هدننزودا دش (نا ر أ) همارصیا هرارجناحاذا ل علاج لاقب رد هنسانعم قغاج قو يسکلامرخو
 هدنتزو سج «(نزجنا) نونبد هنتفرح یغلباصف هود هد تنژو هباک (هرازطا)رونیدهناصق هود هدننزو تیکت
 هنندرکو دنیرلفاناو هتنزللا نلیسک كن هود نالرغوبهلیعص كيج (هرازمطا) زونید هری نج هنازغو هود ردناکم مسا
 هر نلعا) نوحه دلرباو هیاصق یلباقم ترحاردذوخ ًندنولّوایانعمروئید هترجا نلب رب و هناضقورونلوا قالطا
 کر دیس تكضرارب «دنساضف هرصب هررحو ردتزابع ندضرا عطقنم ند هراق هکر وند هنهطآ هدننزو هتیفس

 ]| هرهدلبكویب هت هکر دردم ضومر هدنفلارا تارفهلبا هلج د هدننزو رون نب رخ (روق هریرج) رد هديته هللا رتب
 | روند یر ه دنیبناکاو رد شما فبات یناّرطا ذب ورعولا هکر دراو ینّودم ع. رات صوص كا ردلقشم
 | ندنفارطا هلته تزاضفو تفاطل نکاردلکد طاح لاو ص هج کرد هدلب رب هدنسهکاوا سلدنا /ءارضتط نر ها
 | در اوهاشیکیهدنآ هکر دازپ زجر هقشب هدرابکتز بار خ هرب رجورونید یر رج هدنتیسن كوبر دهیم ثعابیزابتما
 | ندهاج هدنسفرش سا دنا هسلبا قالطا هری زج قلخ سلدناو ردراهاشالقتسم یربرهردلکد داقنم هرکیدکت |
 | تادا هدننزو رفز کش هرب رح ردحضؤع یکیا هدرصم ضرا بهذلا ةر زج راردیآدام یدالب هلادبع ||

 | ندیشلیا هطاجا هدنتئبه لاله هلخد بن قساضق هکرد هدلبرب هدنسلامن لصوم رع نباهر زج رد هدلبرب ۱
 | هیودنکسا هلیارصم اسینسوق هریزج ردنلابارب هدرمصمراید رص یب هر زج ردتلبابهدیرفم "كرش رب زج

 . هطاخا عفارطا هدقذشاطلبت ندندآ هلحرب هدرصم طاطسفو ردیدآ عضومرب هد هما رت خو ندهیخ ابر هدننبب ۱

 قیا هطاحا تارفو هلج در ندفرطرب و ماشر های ادنهرح . برعلا ةر نج رولا هدنزرط هطآ هدنس تروا هلکلیا
 ۱ ندضرا نالوادودشردق ةقارع هرو ند هدحاضرعو ردقهماش فارطا ند نییاندع الوط دوخ اب ردهکلوا

 دنهرگ اب ونجو نددنهرخ یس هوا هک هرهرح ارش هدایفارغح ټکو ود رم ندر دحت هکر دج نرش ردنراتع
 زان شلو! فاسضم رانا هلغلوا برع یناکس هل جرذ هدنلکش هر زج هکر دضرا نالوا طاح للا راقرص ابرو
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 هدینانوب یجرتم هفت ح رار دبا نایب لپا یاب نیان وب یرابح اص تا در هراز لک | ینا یس هفئاط دوه رولو از سا ویو
 ردشلیا نایب یفلاپنالب ییعب یهامرام حراشور دش با لیص فت وید زرد سیلکهدناردنزامو رول هد رص مو سرولس

 هبي علا نم عون اوهو دو ما هم رح یشوه ام الاقف یر للا لک !نع لس هنا سابعنبا ثی دح نوبات ا ف لاقو |

 لاقیرون,د هغسروقهلباهرمهو نیتر سک( بر حاو) هلایدیدشنو نیترسک( هب رخ ا) یهامرامةيسرافلابیمسی و ةي ا
 هب رارالوب هکر وليد هرا هودلوشهدننزو هراح (ةَرالا) رد زوم هم هلا هزه هتلصوح یاهنئب نج فو هت رج یفماقلا

 ندنلببق نفاد ءاموةیضارةشبع هلغلوا هنس انعم هړورح هاج کر د راش اپت زاب ر چت یا ةاجلبالاقبهلوارولیکح

 ناراو هب وص «زاجواهنمزابرجناه ال ةراج ٽيم“ لماوعلا یهو ةةدص راجا لبالا ف سېل ثیدخا هنمو رولوا
 هنشابكزدود هکر وتد هبا لوش هدننزور رح (رب را )املا لا قیر طلا یا راج لا تیهنالوقترونلوا قالطا هلوب

 هباعصا | نا ثیدحلا فو حراشلالاق رونلوا قالطا هرالوب و رد هدنس هلزم هت ادراذع رارروک هج هقشب ندرالوب

 ضب بار رجو همام زهلاوعدیا رب راو رب رج نیباولخ مالسلا هیلع ۍنلا لا قف همامز هللادبع ن ر رج اوعزان
 یر ا هلادبع نبرب رجو ۍلجلاراج نیهللادبعن رب رجو .طقالاریرجو ریرجوبا ردشقلوا هيم هدرا یک
 یریانانلوارببعت قو ایرلکدی در اج هدنعطس ران رکر اک«دننزو درم علا )ردن دمار کب اخص ا هنراح نب سوا ن رب رخو
 هلباه( ةر ا)رار دبا عضو یروقرآ هنن رزوا كنآ ی رلکرید نانل واریت لطاهو هشت رکی تع ضراوع هکرونیدنکرید

 هض اس یرلکدیدیسب رغوا ناعصهدیکزو ناشکهکه دیسراف نعد جب رش لوق ىلع روند هنسوبق كوکی عی ءاعسلا باب
 نوبهک دلکچ یرغوطهفر طرردض ان روک دنلکش ل وب ندنعاقجا هیاحېک اوکه درخهدککذرا هک هکر وند
 یدنکه کر ونید هج وص عی تیانجو بنذهدنن زو هنیفس (ةرب رخ ا )ردیدآ عضومر هدانم شیلا رحم یدنلواقالطا

 ینعع هلبعفذبانجوابنذیا هرغ یلعاذکو هر رج هسفن لع رج لاشردبا بذجو رج هن رزواربغ دوخاب یمقن
 لبا هزمهو قیفختو د دشت كنار كلذك(ك ارج نمو) هلیفیقضتو یدیدشت كنارو ىع كبج لارج نم رد هلوعفم
 لا رج نم كلذ تلعف لوقت ردکعد یروتوا ندنسونوهکبس هکر د هنسانعم كلج | نم هلبقف كبج كتر رج نمو
 هنظفل راح (راخبا ١ رد ذوخ اه ندنسانعم بذ حو رج كلجا نم یا كتر رچ نمو ناق ف و كن ارج نمو

 ردیدآ تابن عونرب هدننزو راقرق اجرب ) راج زاح *یشلا اذه لاقب رد هلبا مهم یاح هکر ونلوا دارا ابتا
 رونید هتمرکد هاه (هراج ربا ) روئد هنیزاوآ دعرو توصلارشکی اراج رج لبا لای رونید هب هود ناغرغاحو

 یریا هلبعقف كيج مرجارملا) رک ذ یس اکر ددنسانعمربج ر جو رونید هی هود ناغرغاچ دوبل ب رسک رایج (رج ربا
 یوصو ردهنسانعم هورکو تعاجروج رجوردروج رج یدرفم ماخط یارجارج لبالاعب روند هراهودولتماحشطو

 یجروکوب ك هدننزو طبالع(رج ارج ا)هلماکی اروج رج هاملافب رد هنس انعم لماکو منورونید ه هود اب یمنجو ۱
 ءام لاقت روید هب وصناغلغاحو روند هب هود نالوارګا قوحیی وصو نأفص یارجارجریعب لاعب رونیدهب هود

 یلکلرکت شیدشیدیک یګ یرغآو ندرومد هکر ونده یلکفلوش هدننزو رعرع (رجرطا) تّوصمیارجارج

 هددلب رسک كيجرونب دهيم ربسیریکدید هل ورونلوارببعت یه رع نهرخررکو د نمرخ هلکنآ بوشوقهزوکوا هلغلوا
 نالواادپندنقرخ كنب وصلیس ںوراخا) یک نالقثرونلوا قالطاهنجو سنا هلبسهین هين (نارجالا) ریزی
 هتسهاو رغآیراتکر حو رس هلغلواناوارف كپ هکر ولو فصو هرکسعلوش هلیس هینبهغلابم (مرارما) رود هلج
 اه نکا ریس لیفت یا ةرّرج ةبتکلاقب رارزوکب وک هل وعصیدانعو ٠ دع قوج كب هک بوک هواهتسهآ
 ردیکب ورو "لر هب روس غر وق هکر دیدآب رفع سنجرب هراّرجو برطا داتع رج راّرج شبجساسالایفلاق
 رولوا قوج هدنسهکلوازاوها هدمت برقعو ردلخګ هریثکنو رغصت هلک ایا دارا هدنناونع بربقع لیاری غصت فلم
 یمهروص هکر دید هربس فو رحم هلی رسک رایج (ربجرط او)رجرطا)ردیدآ هیحانر هدههطب هرارجو ردلاتق كب
 ردیعما یمق كنهسک مانمشعج نی كلام نب ةقارس نب نج رلادبع هدننزو مپ جا )رونلواریبعتیم همدرکوصو

 ینزاوآ یمصق هود هدننزو هرغرغ (ةرجرطا) ردیدآ یممق كياهشنب ثراطا نب ةببتع هدننزو طح هنت( رم اوذ |

 ردشم بار سفت هرزوادماسم فلوم هیرصح یف هوصد دراذارعبلارجرح لاقب ردهنسانعم كليا دیدرت 1

 هزاغوب وصو هقلح ین هبصاذ ءام ارج رج لاقر دبجوم یک اسس ر جرج هکر دهنسانعم تك کو دوص هزاغوب هرجرجو
 كمروجاوص هعسروبهمدآرب و هقاح ین عیب توصاذا بارمشلارج رج لاقب رد هنسانعكهاسسریجربج نکر دیا لوزن |

 ردقدارم هدل وایانعمیکیا هلباهرحرح هدننزو لرازت جر غل ا) هفصلا كلت یلعهاقسا ذاهرجزجلامی ردهنسانعم

 | رچ رجت لاقبردهنسانعم كە اوص كار هر دناس.دنوق دنوق هلصافالب ورج رج نعم ءامارجر تو ربعبلارجر ت لاقت
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 رتو ولو روت د رخ ةس رکن دنآر دیرا د قم یارب نوا لج تدنلنعسف ت آکر یدحر اش آر هشرشعدح ا دعب اھ دلو ۱

 رج لاشفب رد هتسانعم مرک ییآزوفط ندلج تدع یعسق ناوسنتاذکر جو رولوا ولتوق تیاخغب نواوق |
 لقب ردترابع ندهاکو هنتف رج هکر دلبعتسم هتسانعم كلا تیانحو رهشا ةعست یلعاهتدالو تزاجاذا ةأرما

 دما هرب رجویجاذا عبارلاو لوالابابلا نم ارج خعلاب رجح و قلاب جم هرب رج هربنغ یلعو هن ىلع نالف رج
 زا رد هتسانعم لیکجورب ی هنسنرب هدرانو هلنلق هلادیاتنآردح الاو) هدننزولانعتفا (زارتحالا )رکن یساک

 | رجا لاتغ ردهنساتعم كەر ونک شیوکناویح نروتکش ی وکر ارج او٥ رج عع هردجاو"یشلا جا لاقب
 | ةتسانعع بازیبآ كا فكجو هرج نعم رسا لاقبردهنسانعم بذجو رج دوب (ںارجسالا) ةا قتااذاربعبلا
 | روناواریت هی كه رب یکی دکس ندنوبروئاوا لا تما هنسانعمقلوا ربناهرف هلباداشبقنا مام لست همدآر هلکلک
 | زدهنانعم بذحو رج یوو هدتنزو لبعفت (رب رصهلا) هلتدقناف یسفن نم هتنکما یا نالقلتر رصتسا لوقت

 | وب شلباب ندقاریط هلعف كيج ( ةا )ر دید هدلب ربهدعاش هلصف (رطا نیع) هرج ینعع "یشلارّرجلاف
 | هلی رنک بج ردارارج یخبصمجوز سا هردّرج یسنج عج رولوا لباق یسمرتوکب وکج هلی لا هکر وتد هبیتسد
 | دەنا ا هکچهدننزو لاسعفنا (زارجنالا ) رونی هکعا شعشپ هدلوک ةصاخ ل وق لع یکم خزوند هک هرو

 | كنک بوب روب قزاتوا بویلشوبنرالوب یکار لوق لع كتک یر هیلتوا هود یکر جو بذجتااذا یشلا نا لاق
 | قوهنوشما قسانا كنسب رواب هود یندوف هر رسک هزه /رارعبالا) ترج مع لبالا تن لاقب زدهنشاتتنعم
 | زدهتسا تەخ كسروتکش ب وكن اویحو عضترالثل هناسل قشاذا لیصفلا را لاقب رد هنسا نعم كلبا ىش ىأد
 | هبصسااذا نس هرجا لاسفب رد هنسانعع كنردتروس بوریدکجهمدارب یبهنسنرو ةا یااذا ریعبلارجالاتقب
 | یو دا نان قلطم نی هسکن الف نی هنسابنعم ءاشام نص هکر زرد هنسر تالا هکر دندلاناهلتبسانموب
 | توا ندهنویدمرارجاو ردکع د نوسی روب بوزکكلر هیو روس شبا نوسلشیا براش هنیدلیارتهنشاب یدناک
 | تاوصاهدنناوخو هلهرخت |اذآ نیدلاه رجا لاقب ردلعتسع هسا« كمر دتر وش ه زا تفواتورب و تلهمزادنقع 7

 الف رجا لاقرذترابع ندکلیارارجا یی ردیب بویمسک کر دلیعتسههنساضعم كلبادورتسو هلن هعب اتم
 كليذآ ینیکروا قارزمو ةعباتتم اناوصا هفدرا انوص كانغاذا اغا فرجا سابسالا فلا :اهعباتاذاهیناغا

 ةښطاذا االغ رج | لپ رلبعتس هنر اندم لادر دروس هلکرت قرهاوا شملصتاس نویمکچو رکی غار نافنوزوا ||
 هم هچ رت بس دامرارجاوبشا مورخ یلوقناویدلوا رردنروس یسیدنکی غاررسمدآل وادک اب وکه رم حرا رو
 دوخا کاو رک من دم انخور ید تتت لک ل وخ هد کتار بط نور ) نوا نهان
 لجو سرف لاتتیردیلباصقم دووق هکر وضید هناوبح شکمس نالوا لک کد نوهاوا شمک هدا ز سد نوک قرق
 ژیبلاتی ردیا بذجو رج هنسیدنکی ل ندنکلنبرداک ا وکر وید هبی وق نر رد كب ودابقلا عنع ناک ادا رورجب
 هلن رنک كيج (هترطا) هانعقم یارورحب َأ نها لا ةر دیک كر ەش روس هکرونشد هنوناخ مزتوکو ةدنعب یاروزچ
 هکر وسشی دهثبشیزاک دید شب وکه رنو هج ره یا هت رج نسحااهلاقن ردیا تلالددتناحو تشبه هکر ذه ون ءاش
 هد هلیتف كيج هدنوب ردبا ما هن بوینبج یک قاس بورقحو رکی هنس یکیدلیالک !ناویخ نالوا یسهبنکشا
 یقالطانو ګاز اکذنا رجب ورمک ندنرانطب ےل اذکو بنات هلک ابف ربا ب ضیفنام یهو هت حج عبلا یظکل اقیر دراج
 بوینیج هنوایرب هدنرغآیاردق هجخاک فلعیمسق هود هکونلوا قالسطاهب هتلو هب یتفیچلوشهّرجو ردشعلوا
 نالوا ر جوكب ونوق+رجوهفلع تقوى ااه اعتب أا ةنعا يهوه ر ابر ىلا ع لاق ر د هقشب ند شي وکو برونو آ
 هکر د هسک ل وش رای نب بانو نونعظ, و نون دعا یا رج ىلع تيتا لوقترونید هنس هوا نیشن مشح
 2 هتع نام لا هدنصوصخ صف كتهدلب مان هشت ر هد هل خلوا ندنناحصا هت عا ها طر نامت رطح

 | ودل هلیصفو هلم كيج (ةرطا) رد هبلازعارم رج تنی م وسو ردشلبا لتق یدبا رکسعرس هکی ی اسطب مان
 | للا هتمو حراتنشلالاق را ردباراکشوهآ هاکن ارولوا بیارب هلن هتزواو غه دنحو اک دح اغآرب هدنرادقم عارذرب
 هلا اؤ با قازوذک هک ایوکر ولوا نکس ةر کلنو ا بط طم هدکد شودهغازو د وهآ حب * املا ةرظنا صوان
 كخوا لوش هّرجو یهتنا رونلوا برض هدنفخ ندیادایقنا یزاجان هدعب بودیا تاتو بصعتراد قمررلبا
 مد كن آی عسق یک آه فلوایرلک د یک زوسا اب هدندو بولواندرومد هکر وند هات هنوکرپ هدنز یط
 ڼي بېح نب سنخالاندیزب و رداقرب یک یس هیاقس ناوجتغاب دبااقلا مت هیات هدر یکیدقکه نوا یرب بوریدلوط
 زود یکن الی یعلسلماونو زوا هکر ذیمسا قلا غ ونوب هل اہک ك: هددشم ءارو ليج ( یر از ردندیاه اهر
 ۱ حس سس سس سس سس سس

 نسلوو

۱ 



 یییار"ذحتو ردندباهصاهدیسیکیآ ینانکلار ذجلا نب ة قلعو ردیبقل یولبلادابز نیهلادبع هدننزو یظعم (رّذجا)]|

 س
۳۳ 

 شايق هلکنا هکر ونید هلا نانلوا ر بعت لاخر هدیسراف هردنجمقاولاقرولوا نظبّرعمندیس راقهداءموب

 ردبب رغرغ كلا فرصت و بب رعتب رع ردنملوا قالطا هد هنس هردنجدلحم هلتتسانم وب راردیاتخادرپ |

 لاش ردهنسانعم كمسک هلن وکسك هبج-لاذ و یف كيج نجلا )رداع هنشبخ نة ردنج هفاصرق واو
 لوق یلع هنسانعملصا روند هن دایی و هن کوک كنهنسنرب رذج و هعطقاذالوالابا بلا نم ارذج ءیشلارذچ

 تلزتلاقر دموسرم هلمیمعته دساسا رولواصاخ هدران وب هکر وند دنساسس او لصا كياسحو رکذ و كناببل
 یلعردتنلهبرسکل يجهد رانوبو روثلا اذه ن رق رذج ظاغااموهناسل رذج طاغو هلصا یاهبلق رذح ینّببحملا
 برسض هنسه یدن کی ددعن واالثم یکی دد بایسحلصا كفل ومهکندلاق ردهلبا ریسک دنسا نعم لص ال وق

 یددعجوا كاذکر بد یخد ءادج و روذح هزوب نالوا لصاحرد رذج ردیوضملصا هک ن وا رولو زوپكسلپا
 هلصا یاهو دجو هروذحوددعل !اذه رنج املا ردءادجو روذح زوتطو رذج حوارولوا زوقط هلی ب رض هنسفن
 زرفم روند هنکوک ك وس رذج و هلصأتسا اذا هرذج لاش ردهنسانع,لمسک ندنکوکی ی هنسنر رذجوهغلبمو
 ردهنساتعم لسکن دنکو که ماش ییهنسنرب ید وبهلپ مسکن همه (راذجالا )رد روذج یعچج هنسانعمنعلا
 (رذوطاو)هدننزو ر دبح (رذیطاو)ردتغل هلیتف كلاذو هدننزوذفنقهلباهربهرذ وا ) هلصأتسا اذا هرذجا لاب

 ینهیهنیدلو هیشحورفب هلي رسک لاذو یضفتایج (ںذ واوا هدننزوبکوکرذوطاو) هدننزو لف وف هلباواو
 تاذیا رذح ةرشلاش رونیدهنغص یییرواب هدننزو نسحم /رذحلا) رونید هنسی روا كناویح نالو اربع نفص
 زا رعشا (راریذجالا) عطقناف هعطقیا رذجناف هرذج لاشردهنسانعم كلسک دننزو لاعفنا /راذجالا رذّوج
 لجر ار ذجالاقب ردهنسانعم كملکید یکد وع هنسوشرق نوجا كلبا همص اخت بوشوکوس هلبا هسکرب مدار هدننزو
 لطب لو تناذاتابنلازآ ذجالاقب رد هنسا نعم قم اق رود وب بويل ب و نکسل بوت ت اینو باہسلل بصعتا اذا
 ردن دنرلقلابهغردق كس ونایقوارولوا هايس هدنلکشیراب رع یکنزیراهکر دیمسا قلاب عونربهدننزو هردیح( هرذیخا)

 بولوازآهدنفرط جا كنب رلککۍ رانا كنس هدوکو رونیدهرودوب زانقط نالوا نام زید یاب رهو نوغوب یک ق رموط
 یلعرونید همدآ یربا ینبرهونوغوب یسدوکی حد وبهدننزوردیح (رذیلطا اروند هم و دنالواهدن رام يجو هدنفارطا
 ر د مقتسم راع ےھوت هدهدام نالوا د درم همسزوب نکلر دشا تس دارون هل مهو یره و جرد هلبا 42ل ادو لوق

 هدنکد زوا جاغا هرکصن دکد لسکه کر وید هند قادبو روند هنل وا لوق لع هنلصا كشر هدشنزو روفصع (رومذچا)

 هدوم ذج هذخ الاب رونلوالاهتسا دنسانع» میچجو هلج هلبا هقالع لوا ردربماذح عج رولاق یک و تکه جا رموب
 هد ښنزو طبالع (رماذطا )ردفدارم هدنناث یاننعم هلا رومذج هل رسک ك يج (رامذطا) .هعیمک یا هربماذجتو

 هلیدیدشت كنارو یضف كج ( رل ا) دهعللعاطقیارماذج لجر لاش رونید هیسکندیا عطق كب قوقحودهغ
 یم هلیبق مه هدزاعح جو هب ذجاذا لّوالاباللانماّرج ءمشلا ر چ لا ردهنشانعم لرکچهورندهنوأ ی هنیسذزر

 دونیدفنبد كخاصط رج و رونیدهراینسد كوب هکر ولوا یسنجعج ندنظفل هرج رج و ردیدآ عضومربب رقهنراید
 هلترابع لببا لصارملا هدنفل بک ی عیردقلوا للا لصارغا نالوا باوص دوخاب هنسانعم ليلا لصا
 لبطا لصا رج ءان هب یمسرسابتلا ردهنسانعم لبج هدننزو طب الغ کس هلک ل صارطا ءا رف ماما هلغلوا موم

 عبضلارج روند هننیا نالترصو روند «ریهبکناو روقج رجو ردشایا ثیاورو تبث انهکهلکلبا یهف هرزوا قلوا
 عونصم ندنستش وص كنب ریکسهودو ردفورعم فرظهکرونید هلبئزو روند هنيا یک تو هننسابتعم
 را ردیا قیلعت هنسور کالا بوب وقتا شعثباکار نوت اخ نالوارب رس هکرونید هقرظ هنوکرهدنزرط ناسیمه
 تالآ یسهلوقم قردنویهلکنار لپمتفج هکرونید هسا لوش و ردنا تکرح بونلاص هنوا یرب هدرب یدک
 لبالارجلاش هنسانعمكمزوس هجهتسهآ یراوط رولوا ندصمرح و راردنادشب بو راصیاوداو
 | رد هنسسانعمكت قردراتوا هلکعنا راهم یاخرایکار ل وق ىلع كمك قرالتواهود و ادیورا هفابس اذا اّرج

 اهها وفا لعل بالا ر نالف ساسالایقلاقیعرت پک آرا هکرتاذاوا ست یهوتعراذا لبالاتّرج لاق

 لاش ردهنسانعم كلبا قش یتناسلن وصانوسما نسا یکشوک« ودو لکا: یهو ابنیلارس اے راساذا
 ید نوک رفا یآ یکیاابر هرکصن دنما ت یسهنس یتدلو هدننراقهقان هک مضنرپ الئ هقشاذا لیصفلا ناسا رج
 نیمدراوا نب رهشوا ارهشهنسلا مات دعباهدلو متت ملاذا ةقانلا ترج لاّقترد هنس انعم كمر وك ت وکج بوبا عضو

 ا

 چت م اذا سرفلا ترج لاقب ردهنسانعم كمرتوک ب وکح هلکمالبا عضو بورک دا ندنآرنوا قارصق هبکو اموپ



 ۷۹؟

 راویدمریربودیلا ارد هلعح اذا هللجر لا ربچ لاقي ردهنسانعم قلف نابسجو قیالهبشرب ی دارو تلحاذادیل
 ندهنسابنعململ رک «دنس,هقرا ب ون ایسیراویدهسکرب وهطّوح اذا رادلا ردجلاش رد هنسانعم كمروچ

 قلواروکذ م تبابنی رلکدیدردح هدر رب هلی ښکته زمه (رادجالا)رادجاب یراوتاذالچ لا ردنج لافب
 كليا رومظیکد ون یشعكجاغآو ردطا هیف راضاذا ناکلا ردجا لاقب ردنوحا تروریصهزبم ردهنسانعم

 لابقی ردهنسانع+قمعچ یکی ردجیراجوا كتابن ند ربو ص اکہ رم ج رخاذا رجشلاردجا لا قی ردهنسانعم
 كچ تف ین ددد ر وص یکیا كلا دو یضفو یم كيج (یئردجا) یردجلا هن اک هس ور تعلطاذا تسلا ردجا
 روند هغج وچ شهرفج ل چچ هب تنزو عظعم(ندجماو] نودج ) رقچهدرافجوچ هکر ون د هغچرابق نانلوا بیعت
 ناچچهدننزو هبغلم (ردجلل )رک د اکر دج و رود ومف ر دجو یصلاردچ لا قیر دندلیعفت یرب وندنالیرب
 قمرفج كيج نج وجهدننزو لیعفت (رد جل ا) ی ردا ةرثک یا ةردحم ضرا لا قی رون دهری نالوا قوچ قلع
 ازال چ لاق ردفدا مه هدربخ ایانعم یکیا هلبارادجاو رکن اک یبصلا ر دج لاب رد نمط تی رشکت رد هل انعم
 ومب ك يج دما )هديشاذازا دج ار دج لاترد هنسانع م قع اینپ یراو یدو ردج | عی تینلا ردجو رجلا |

 ندتحارچ رباب ندبرض دوخاپ قاخ هدندب هکرونید هيو سوب هلنبتهف (ردطا) ردهردج یدرفم ردیدآ تابنرب
 هزونلوا قالبطا یندهرو وهمروندیا روهظهدزاغوب و رد رادجا یعمج هلباهرد هردج یدجاو رواوا ثداخ
 دقعنم و رهاطادتبا هدنکعچكجاغ و روئید هنرن ید ربصاو هغراسق نالوا ثداح هدننوی نربسفكشاو

 اددج لجرلازدجلاش هنسانعم قنعچیرم وبایروا هدنندب كناسنا رولوا ردصمردجو رونید هی هبح نالوا
 (سسلطا) ارالاپ مهاذا مرکل اردج لاقي ردهنسانعم قعوطزوپ هغنلقاریبهعصاو ردچهب حرخاذا عی ارلابابلا نم
 || هدتنزو5ومق (رودلبا ] یکفرغو هفرخ ردهردجیدج او رون دهپ یره و ندیاروهظهدهدوک یخدوب هدننزودرص
 ندجهبنع ین راصاذلوال) بابلا نمارو دج رام اردج لاقیردهنیمانعم قوا یر قبرصادوخابرواهدننویب كکشا
 ناوازسنو قیلخو قیالور ادج هیلوح ی دقراصا داریدج ناکملاقیرونیدءرین الو اولراوبد فرط یکیاهدننزورپماریددجا )
 هرادنیا )قیا ئال ذکبیندجوهلاتیهدننزو ءاهرکر رولک ءار دچورد نوړدچ یعجج یدنلوارک د یسهقاللعرد هنسانعم
 معوالالاق هیاقیلخ ناکاذا سم انطابابلانم ةرادجاذکیردچ لاق رد هنس انعم ق لوا راو از مسو قيال هدنښزو ة مارک
 تقلازدج لاقب رم دنسانهم قاش کم روک و دنلکش یردج یراجوا ناب هرادجو هبردجاوهوریخ ایهردجاام لاقبو
 لعق قا ةر داما لاقیر کی د تقابل له ارو دج او هلیغف كلادو كم مر دج ا )یر دج ا امناک هسور تعلطاذا:رادج
 چاو داهل هلاکو هنښچ هنج الثمر دعوضوم هنس انعم هډام ادو ثعاب هغیصوب لصا َملحیارودحو
 ةتخلراواسو یاد یقابل هنلعف كموقرملع نیسیدنکهکدراودا دعتساو تلصخر هدنآ هقلختو هربج سپ ردکمد
 هد زور طخ ق ودا) ن دل وعفم ندیددعتم لعف هداروب رودحو ردکعد تقايللهای ام هکر دکمید ردنعاب
 ةفيبطیا رک هزبدج هب لابقب ردهنسأنعع تعیبطو تش رسو - رونآوا قالطا هیر دنام و هلرغآ هکر دیفدا مو
 ناذیدآهیرفروند نت لس هلبا صج هلتبتخف (ردج) دلت بارة هنت کر دیدآهردرپ هدزاجح هدننزو هک رادجلا
 ندنیس هلسع دزآ هلن صف ردحا) نک یردسیح روید ی ر دیچ هرزوا سا یقربعو روند یردج هدیتییس

 هردجتو ران دناوا هوس هلا هردج هل ر اا اتپ رانا ییطحو رخ لوق یل عی ر اود نهم عم ةپعکر دیدآ تعاتجرب
 ياذا ءانیلا ربثچا لاب زد هنسانعم قمعانراویدهدننزو لاتقا (رادتجالا) ردییقل یس هدلاو كبالک نی مق

 رواد هبیشکه مالا رص ة زود وب هدننزو نارقیش (ناردیطاو)(یردیطاو) هدنزوربیح (ردیطا) رادطا |
 رونلوا قالطا هب ونک سچ ملا لیلقن دیو یدنلوارکد مکریکعد شمل رد قاب و شف قیالههنسنرب (رودجا)
 هیلپتنزو بارخ(زادجا) ردیدآ هاکارجر,هدننارق هنیدم هدننزو رب (ردجوذ) ےل الیلقیا رودحملجر لاش
 هنعو رونلوا رنع:قوب وا هکر وندهلکیه هلباندشاطناسلوابصن نوصسهفاخاوعنم سوحو هد راللرت ولنیکآ

 نقی رع طخ لوا اهنا (مردج نرماع) عابسلل ةرجزم عرنزا ق بص ام وهو ادعم ها سيل رادج اکنالف
 ددشلوا فاضماغلو رای رموو دنس هدوکر دیردپ تعا جر هیکف لا ریه رادجالایماغ اده یکن دبا بک
 هدوترذو ه.دزبآ دوخابقیتع شازاپ هددنزو  هچ رج د (ة ردنا ر دبیا رکرذم رتس نا هلی بج (هردچ)
 نیر دام لع قلا ما اذا با نکن ردنجلاقب ردةتسانعم كلبا حالصاو دیدجت ب ورید رکو هنرزواطخ یش ا وقم
 نوساوا هلتخادرل کو هاح الضا یشن رک ر د ەنسانعف ك اپا هداعاینراکنو شعینالواهد وسرف كش فو هم

 یم هلک ردنج کر د حرا شه اه ذدعب هیشوداعا اذا ب ونلاردنج لا قبر وناوا قالطا خد هکسنوټوا هتسابښموب ||
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 رونىدەىشكرودو هل كلا دو كيج دا )روند هنوناخرودو هلنبتقفآهرینخا)ردتخا هد هل ءا هع ج دهدنسیکیا

 لاقبردهنسانععقلراویو هعرصاذاهردعج لاقب ردهنسانعم قلا هر هدننزو هجر حد (هردا )ردیدا لجررردعجو
 رتاطا ارد لاق ردهنسانعمقجوا بونریدندنرب یس شوف هدننزوجرح دن (ردع۱) هحرح داداهردع

 هدننزو طر العرا هیچ نیش ((رشاحعا ) رونبد هناوبحو ناسنا لکیهلا مظع هلی لمج (یرداغا)راطذ لذا

 یره فروبقو رونبدهناویحوناسنا تنه ل بف مظعیس هینب یربا یرالصفمو یلکن رد و زا نقطیم هد وک
 (یشعج) ردەنبزانعمرشا ج هدننزورفعج (سنحا) هلباه رد هرش اعج یت مز وند هنآ قا راوب نالوا هصق

 رج لا قرد نسا نعم قل زون یس هار لا هلبحف كن همه یاخ و كيج (رخا )ردیدآ لحررب هدننزو ذغنق
 روند هب ههورکم هحار نالکن دنح رفلنعسف تروع صع» رو هتحار ترغناذا عبارا تابلا نم ارج ملا

 فوج رج لاق ردهنسانع»قلوا شیککی س رګا كند وق رو رواوا یخدردصم هدانعمو هکر د حد اسش
 یعص راوطوالخاذا نط لارج لا قب رد هنسانعم قلو ا شوبندماعطنراقوعسنااذاروب نا بالا نمار ج ربا
 بارطضابونلقلاح هتوا یرهدنرانراقوصو بولو ار ختم یب ازم هلک ګا وص نکا هننراق جآ نعد نکا شوی ۍلیږرچیا
 تب رشاذا منغلا تر لاق ردهنسانعم ك روک دنتروص لوزهسو نویز هلغلوا لاح هتسکشیش ان ندنکیدلیا
 هنوتاخ نالوایودب یبرف هدننزو ءارج /ءارحا) هفساخ ةرفخ اهازف اهن و طب ىف ءالا صنعت نطب الخلع
 هدلب ر صوصخ هنس هلق هنهشیب ءارخجوةهورکم ةحاریارخج اهلبقق تناکاذاءارضجدآرحا لاقب زونید
 ل رج امنادبولوا راطو تفت هعساویاءارضجةأمعالاقبزونیدهنوناخ نالوا یویدب یندب مساوقوجو ردیدآ

 مم ھڪ ج

 هد زو فتکرا) صمرو صغا-هفو ةفیض تناکاذا ءارغجنیعلا رولوا فصو هزوکنالواولقاسبچو

 همدآ زمسجج هجزآ یا كتاب واو نابج یارغج جبر لاق روند هبسک قروقو رو ضد همدآ لک لاک
 همدآ تفایقدیو هرهحد و نیکرحو هل وا مضاق و رجاع ندهنساره هکر وند همدآرفم هابتلقعلادساف و روتید

 لوب (رخامحا) عولجا عن رسیارغجلجر لاقب رو شد هعدآ نا فحآ رنو مسیا رطخ لجر لاسقب دوئید
 لج را رجلاقبردهنسانعمكلبا عبس وتنشابكنیبوق هدننزو رضف (رخا) عساویا رخاج داو لا-قیرونیدهن هود

 هلیرسک زمه ر اجالا) ردندآ هی رقرب هدنساضق دنق رس رخجو هژب سار عنتواذآ ثلاقلا بالا نم ارج

 نایلوا ییوق راذجاو رنج یعع رج و لجرارغجا لاقبزد هنسانغم رج هد ران وب هدسننزو لیعفت نختار
 مدآ رو رب عضوم رغ نمارشکءامعنا اذا لج را رجا لاقت ردهتساضم كلباادس وص قوح بو زاق هعشا تدار |

 رخجا لاق ردەنسانعم قلو ای ودب نیغ اق هرذقدحار هاهتس | عضوم زونه هلکم الی | سینتسا بونتان یک( کرک

 ءارضج اما ج وزن اذا لحر ارضا لا قبر د هنا تنعم قمل ا ن وتاخ نالو ءارجو هنن قف ق لو هر د لسغا ذال ختا

 رطح لاقب رد هنسنس»تافکبولیکح وص بول هل غمر وق یز روماخ نالوا دنا ل ضوحهدتنزو لعفت فج 1
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 س
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 فنا اذا ضوطا "طب لاقت زد هنا ققآ ت زوایق یونص كوخ وم واع تهذ و نیا قاتا ذا: زو فنا

 ولتمانهطو یربا تبا غب هد شنو طبالع (نداطاو) هدننزو ئ ردبخ (ئرداو) هدانننزو رفج (ردم) هام
 یی هنسانعم طداخروشد هراوب اد هدننزو باک ر ادجاو] هلن وکسكلاد و ف كيج (ردلمآ) روشدهلذآ

 هروک هنن اب كحراش هل كيج ر ولک ناردجو هلنیتضرولکر دجو ردففحم هلنوکس كلا دو ىع كي>رولکز دخت

 هروک ننایهد یاصب كال و میکنانطب و نطب ردیعج لرد ناردجویکب تکو باک ر دیهجل راد زد
 وتنیانعم ندنسهدام رادحو زدهلب راتعا هطاحا طاح و عافت راو ون راذح ا بوند هزاولد طیاحو زات

 قالطا ردج هتابنالوایتان ندضرا تالذکهدکد لبا ر وېظی رغ هد رخن (کد وز رد رهشلاردعم نم هن زابتعا
 رد قتشهندزادج رونندهمصق ردیحو ردشمل وا هیشت هر هش رعت هلا روکذ م راتعا یتدناینضلا ی ردجو زوناوا
 زداهننمیخدلوا هک اب وکی کی ساهتناهرادج كئرش رب ردا ہھتسم هشننانعها تتم رردجو ردشلوهدایز فرحرب ایک

 ردجو ردرودج ییجردیدآ تاب صوصح هلاسموق هدننزو ردب ریجو یهشارد قش هکو نیمانغمقیقخو قال

 هدنندبكفجوح رولوا ردصردجو رونیدهنناح را وبدورونید هتبد كلراویدو رونلوا قاللطا هیهبمک میطح
 ددشب و لو مما ءان ىلع یبصلا ردجوهیف یردنطبا ردج لاشهنب رانعع قمرفج عج قجوحو یھ ج كچ

 | فلا ردج لاق ردلمعتس هسا نعم قم عج ب و رو شاب یکد وینم كجاعآردحوراذحو رود وهف

 ردلعتسمهنسانعم قلشب هفمعچهدنزرط یردج یرلحو كتابن ند رو صج اکہ رن جر خاذا لو الا تاسلا نمار تخ
 تزدج لاشر دلعتسم هنسانعمقمراقندلعت زرکل او ی ردي لاهن اک هس ور تعلطاذا تسلا ردح لاتقب

 ` حح ت
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 نیاروبنید ناز هرزوا سابق ربع هدتسن رد هررف رب هدنس هبحازازعا هدننزو نیل, ںیربج ردندزانآب ۱

 | قبرقهد ننزو نادح نب ا) ردنداروا یرقطا یوصلا هلا ةه نب دج ار دنیا طرض هلرعف كيج هطن
 | بق كاب بچو دی ماقل نی یدو نری خا ندید ون بت ی چچ هکرونید هندآ نازاتص ققچو |
 یتاضعا ضب بوشود ندلح کوب هدنتواسبصهروک ناب, خراش رد قل باطلا ن: رع نب نخ ادبع
 | تقلمهلکنا دعبنم هلکعدرتعلا لبال افت هدنزلکدید یسک ا كپخا نیا لای ر ظنا هیهصفخ یسهع هلغموا هتسکش

 | قالطا هنالس را هدننزو ربکت حملا )ر دیبقل ینافصالا ماضع نیدحخندنندح هدننزو ےقب ںیچ) یدلوآ ||
 ۱ رادفورعمده از .ناباح نند ردن دنماسا (ںاباج)رد در رقرب هدنسابص ن ګه دننزو دا دش (رابخ باب) رونلوا

 | فو زەم وخبهدنیدج عر د دحج رب (یږیالیا)ز دندنیدح راباج نر: یکمو ردنا تبع هلررات مضح یلبش
 | هدننزو هبو رع یسلابطلا هب و رج نب فقس ونو ر دیسی وار ضایع یضاق ی ریاسطا نسطا. نب د چو رد خاض ||

 | دییعس نب نوربجو یولیلایسېع نباهدننزونوعج (نوربجر ردرعاش رپ هدننزو نام (ناربخ) ردندنیث دح
 عی كن هبیط (هراجو)(عروبجعآ) ردراتدحم نورپج ن نايف س ن ثر اولا دبعو رابط ا دبع نر نوربجو ی رضا
 | هراّضعندنا ردنابن عا فنرپ فورعم هلعساوب ءابطالا نیب هلیصت» كوز ۵ ناال )ر دن دس ا ا كتهرّونم هنیدم
 یان( ین اج) ربصقیازنیجلسجر لاق روند هیشکر ود وب هدننزو ردیح هلباهیق وف یان (تی ا )ز ونلوا ذاا
 | ەتغار طك رود هناکملوشەدننزو فن کجا )ردد ومن وبا هکردمالسلا هبلعح ون ن ماس نب م را نب اهلی هثلشم
 | ناهس ليج (راعخ) ةزاحوإ بس هطلاخ بارت هیفیارنجناکم لاقب هل وا طانحم قلشاط ل وق یلعقاقاروج
 | رایادعتارکپ اراک د یاعلاث دا یراا تیعش زنا اص نب دمع نبع اض ر دی دآ هبرقربهدنس اضق را ضبهدننزو
 | نوا قاب یزایدنکه رار واج سا وقمع ابسو تارشح هلبن وکس كز هلن یاحو یم كېچ (رحبا) ردنداروا
 ار رد را او م دنن زو هبنع رد هرج یعجج رونلوارنبعت نیا هکرونید هرب یه نجی هثبش ره یراکدناذااورفخ |

 | اهنعهللا یضرذشیاع لروق نمو حر اشلا لاق هنارعجو هرحچ بضلا لخد لاقب ږونید هنبا ځد وب هدننزو ناعع
 | دعب ةم را ىن ناننالا مقجا یتعیربدلاو جارفلا ديرب هیت ىلع نونلا سكب یورب نارا مرخ ةأرلا تضاحاذا

 كمك هن ارولاجهانوکسیلاجوو یف يج (رحبا) ج رفلادیربنونلا مطب یوریو امهدحایف دم رخاتناک ام ||
 روذتنانعم قق وص ما بورح اف یزوناجورحلبا لخداذا ثل احمل اب اسلا نمارسچ "بضلارحج لابقب ردهتسانعم ||
 دز وچ کای وکر هلعتنسم هان, تلسکی ب یرغوطهیاعهطسو شن وکو رجا ق هلخدا اذا بضلانالف رج لاعب ||

 عدرا رج لا قب ردلمعتس# ونس انعم لوا سبح بویمعاب روغ و ت عفت را اذا سعشلا ترحجلاقیردیکب وج اق
 بوناروفح زوکو فلختا دا رینط رج لاقپ رد لمعتسم هنسانعم قل وا فلخخمتعفنم و ربخو هرطمانیصب لیا

 اردد اب تفصو رونلوا قالطا هب هر افمنیردرعخوتراغاذانیعلاترعخ لاعب رد ل تب هنس انعم ق ابی را |[
 ردزاعو بطهدننزو لعفت (رسحصاو)هدننزولاسعفنا (راعجتالا)رعقلا دیعب رایا رج ف رطل ا نمانلخ د لوقت ||
 بوزح اه یز زناج یخ ږوب هل مک هزه (ناهجالا) دف لڅ دف هلخادا یا رکو رساف بضلا نالفر مج لاق |[
 اطاو رظضم هکر داوخ اب هب هغسنزپ یدآریو رج نت هلخدا اذا بضاار جالا قب رد هنسانغءقق وص هنيا |
 ندللمتسم هشی انما كلبا هل ايما بک اوکن دبا ٹ نال د هرویغپ و هنأ ا یاذتر جا لوقت رډل دبع دنسا م كلا |
 ذيع یقاولخ داد موملاز عج لاقي ردل ممه دتما بنعم ك مزكه الضو طخ سانورط# ملاذا م وجل ا ترعحا لاعب |

 هلط (نرحبا) هنظالذا ارجل بضلار جا لاقی رد هنسانعم ك دیا نیا روناج هبدنزو لاعتفا (رانجالا
 منيل یهو ةرحجا مهبل تتإ ناتن ر دراج هد هایخف تتاح رو ناوا قالطا هنهنسنالوادیدشو طحت تیاغبهدننزو
 رج یا مار جج نع لا نولوا بفصو هژوک ار وقخ قیناب یا هببنتزو ءارخ (ءارحگبا) طختلا هدیدبشلا
 عج یا دن راج رعب لا زونلوا قالا هناوخ زا تعطل هد وک لیکنریدو قیص هدننزودطبالع (ةيراحا|

 هرجا ق لخاوذل!یارحاوج ماوه لاب زونبد هراروناجنالوارونل کت ورکه نيرا نیا (رحاوطا) قلا
 ةد زو هجر حډ (هعرحبا) روس وا قالطا ةناويخو نانا نالوارديا فلغاماد ن دن نایمشوقیفر(رحاسجاا

 هر نج هنځ ص هد نزو نم (یعکا) قلنطآ یس يا همرجچ هب لاقب ,ردشنازیجهرد هتسانعم للا ءس قلب وځذب
 | م جالنیا يهرحاخمق اولخد لاسفیردرح تحت ییج ردهنب زا نەم نىكو ام روند ەر. ةچەنلوص و و
 | لوق لیکن السرایک رول دد هب یک ام زید و یر باو ردیدآ تاب هل ز سک اجو كيج (ںاتجا) عهنماکم و
 | هلباهرویدهذ هرات چاک او رولنید هبسکر ودو عساو ف وج ل وپ یطسو كنس هدوک دوخاساوو مظع یف وچ |
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 "یاسارابجو روناو !قالطاهمدآ نالوادنلبالابوی وقو مظعو قحر لاتفیاراتبحوه اش روتلوا قالطا
 مالسا  هیلع مان ف ینراح نر اجر دن د اخص اثرا ا نب رابجورذه-نب نابجویلتسنرابحو مکان نانحزدندلاجر

 ولو ی راطامح اعاام رخ نالوا نوزواو هکر ابجو ردندح ین اطلارابجورایدرویب هیعست هار ابا دیعیراّترضح
 قوفخو "قح هدنرزوا یدنک نوح هسکرب ندنرمکلاک هکروند هیسکریکتعو نببدوخلوشو ردتفل هد هلعصهدن وب

 بول [یتکیدلید اهرکو اعوط ارمقو اربج هدکذ شدب یبوکب ولوا هدنس هباثمۍ شال هدندنع یدنکننکره هلو رم
 (دن را بو هرس رج (ءاب ءار اوة ربا ) اقح هبلعدح ال یربال اریکتمیا رابحوه لا هلواردا قاذم یارٌجا

 هل نتت (یوربطاو ) هل بعقق كن هد دشمواوو یم ك نارو نیتغف (ةوریطو) هم( او ) هتک

 راک ذن ابا هلیدیدشت ؛لواوو ی كنار (وربطاو) هدنن زو هټربص |تربطاو) هدننزو تومظع (توربطاو
 هلص كيج (تزرآو) 0 هد "دشمیاب و كيج (ةروبلاو و) هژلدیدشت كنابو ضف كيج £ (هرواو) هدشزو

 ردهنسانعم تلالحو تم طعو ریکر دلک د یرصتل امف ندزانو ردنصتم ی هغلام ردردصمحوانوآ یعومج

 مسا لب O دزد ما سوم دی سا شور هتشرف هلن وکس كناب و عف كج (لئاربح)

 لیربخو ېک لیعرج هلباب لیربجوزساب و هلباهرمهلئربجردراو تغل ترد نوا هدروبنمظغلو رد هلاللج
 یک بعاربج لاربجو یک ل عاربج لئاربجو یک یوعسهلیعتف كج لبربجو هلمالدیدشنو هزه لئربجو هدو

 لبربجو یک ل ابرطل اربجو یک ل اع ڑخ ل اربجویک لعربج هاب دیدشت كمالو ینوکسكنا و یخ كيجلئرنجو ||
 نیربجو هلو نو یخ كيج نی ربجو هدننزو لیبسلس هلن لب مجو هل هحوتفمیایلیربچو هلبا هلا هنکاس یاب سهره
 (رابطا) هنسانعمنابطاءانف رو شد هبهصرع نالوا هدنفارطامربقمهدننزو باع (راسلا) رد هلب سک كيج
 صاصقو تیدبرطارابحوالطاب واردهیاارابج همد بهذ لاق رد هنس انعم هدوهس و لطانو ردههدننزوتارع

 ندهنسنر و رونلوا قالظا رابج هل نالوا كالهمو ذسفمرهو روند هن وص لسو رولوا قالطاهناق نایلوا

 كننوک لترابجویدنلوا رکن هدنسهدامافهو الخو# یر یارابجوهو الخ همانا لاش روندهیسک نالوا هم ذلا یر |

 ردیعسا ار نعنان (هبح نرباج) ردیدآ كيوصرهدندروب معاعنن سیجخوشی و ردتف) هد هل رسک كيح ردیعدقمسا

 هک الب یصیدکر دیمسا زا هدننزو هنیفس (هرببطا او) هدشزو هیاک /هراطا) ردیا عوجربج ردییاجوبایسسهینک.

 لاقب هنمو روند هر هت یراق دراصییاضعا ققجو قیربقهدندبهربجوررروک به برعناوسترونبد ۱
 ردد اص اذكر دیبا هرارزیارد هدننزو همامندوخاب هباک [هرابج) ماظعلا اهم ربجت ىلا ناديعلا یهو ةربملا ىلع چ

 مح را دبع ن باه و لا دبعندمالعا رد هر وج لوق لج ردیدآ هی رقر دوخ اب رهنربهدنمارت ق شمدهدننزو رهو ج( روج |

 یکندج ن نجرلادسع ندننندح روند جد ناب وجهدتبسناک او ردنداروانایرب وجا دزپ نهللادبعندچچاو

 ردنداروا یرب وط اد ن لع ندم ندمالعا ردیدآ هب رقرب هدنساضق رواسر وجو زدن داروا د ینارب وحلا

 ردسراف ظهار دهگگ و نکا یاب او سما (راب وجو هلنوکس كناب و یم كيج (رابب وج) ردیدآ هیرقربهنداوسدادغیو

 تاره «دناسارخ رولوا كعد رمغصلا رهنلإ لشلم بيكر لادعب هلغلوا هنشانعمیوج لیسمراب و قمر اكحوکی وچ
 یقه سراب وجور هداروا یدیارای ثیداحا عضو : هک اض ولا یا هل دبع ندجاردشلوا اع هب هب هب رقربهدنساضق

 هدنرهش فسنو ردنداروا یدنقرمسا “لع ن نسا "یلیعوباردیدآ هب رقربهدتشاضق
 "یرتساا ندم ردیدآ هلحرب

N parsد ن نج رادع "یناععسلا بحاصرد,دآ هی رقرب هدنرهشورمو ردنداروازدیسب واریراخم  

 رذنداروا ظفاحل اهات وک دج ن لیل ادبعو راسعسلا "لعند رد دآ هلحرب هدنامفصاو ردنداروا نج راد نب
 (هرابحو هدننزو هماع هرابحو رابجو رباجاردنداروا مطب ن ةیلط ندمالعا ردیدآ عضومر هدنساضقناجرجرابیوجو |

 (س وحو) هدنن زو ریلط و هدانزوربز (رجو) هدننزو دا دش (رابجو ۰ | هدننزو رص (ریخو) هدننزو هباک<

 | ریبجو) رفن شب هدننزو رص ربج ردیعسا مارک باص رفت یکیا ی رکی (رباج) ردندلابر ءاعسا هلبس هضم ||

 هرابج ی رفعج ندو هرابج ی یم ومن نارعو ر دب رامسا ییاهصرفن رب هدننزو هباک راجو فن نکس هدننزو زب
 زدندش داحا هاور هکر دنف ورعمی ونا ندننعبات عابتا هکر د تبا ند بع ٹنب هدننزو هملط موبح) ) ردزلث ر

 رده د تنزو هنیفسهکن یصحلا نیافرم Ts رجولا) رد هبعب اته ر عاش هو لبلامغیض یا تن هرب جو
 5 رج نرد نب لع ن دج او راک وصل نیل زیدنلوا فالتخ | هدنتبصص لا ل ا نبه رب وا زدند ها

 ر دتعاسج رب ندننندح هدرصب هدننزو نوتربز (ن و ربط ) ردضش لرکأبسغ نا رد هدننزو هه

 یسبعن فسوت ن هللادبعو لیععسا ولغواو رببج نيدابزنب هلا دنع نړدنعس ردراب وسنم هدوعسمنذیح نیر

 ید تم ےک عد سسس

0 



VAN 

 س

 ےس چ کج ر رح

 زدهنسانعم لک ناینخ پونلوب لکوک هلبسدینب لعا مسا البا ) رونید همداولتماضه هډرانو هدننزو فک
 منیمانعم صصخ رونید هغ اقلط هنسا هزاغویونیفبلا ناشبج یاراج لا هذخا لاقیردیبم هنغیدلوا هلوصعفر

 أ لوق یلع رولوا ٹداخ ندوی بفن تالاح یبهلوقه بضف هکرونیدهتیفیکی کی لقناب و ترارجنالوا ضرامهناغوب و

 نخ لوترواکینک(ینکا هی درکک بوینکا یزغوب رولوا ضراع ندکم هنسنولغاب ك هکر تاجر هبیشهتضوج
 _ ]| داغاو) يوك كن هنمهو یخ كج(رآطا ), مسلا لک | نم هيف هضوج هبشوا قبخا نحوهو را ا
 | لّوجور اجو ر اچ تیغ لاقي رونید هرو خب ناوارف ليهدننزو فه (رّوطاو)هدننزو درص (روطاو) هدننزوناک
 | اّتموسرم هدنس «دامروج هدجاح رد هلدیم ندهزههارهاظ هلغلو اهلا هددشمواو روج هداروب ربثکرب نغیا رّوجو

 | عیار كبابلانمارأچ لج لارج لاق هنسابنعم قاف پونافط هنسترب هدنسکوتو رجب كمدآر رولواردصمر جو
 | ءاثهیسفط اعرونلوایقالطا هتسهضراع ل اهب او ق نالوا لوتسم كر هناسن  هدننزو با رغ( ناول سا ) هردص ف صخاذآ
 | ن دەنشا نم كلوت خب رق نعي ر دەن انعم یک فاللخیهبشنزوربص (نبطا ) حالسلاوءولائارأو ا زخا لاق

 | صا یاهسکد ضلوالا بابلا نهاربج ےظغلا رج ل اقی یک كلتا داکی اق نی رقو كلنوت بو راض یکیک ی د رق
 هیهاکر دعوضوم هنیسانعم للا حالصا یی هنسار هليا هویش هنوکرب نذر قیس هداهربجهروک هتناس هدر اضب كفلوم

 هد درچ زق یهاکوربسع لک لهتیسای و ریسک لکر اجاب هنج هللا یر ییعلوق هنمو رونلوا لامتضاهد درج خالصا
 | زولوا قالطاهها شراب پچو یهتنا ردعبشنم نددنوب یناعمژاسیو ضبوفتالوریجال ثیددطاهنمورونلوالامعتس

 ۱ هنسانعهیبعروناوا قالطاهلوقوردندنلپبق ل دع لجرو ونو ګکید لبا حالصا دوخانرهق هرزوایدارم یدنکی مان
 | قالطا همدآرداهبو عیش ر چو رد سدربغ ی دض هژغلوا هنسانعم لوعفم هداروب ربج نکلرولواندادضاسپ
 | جنده ماله رک ذب اک ردیلباقم هدف چرچ دوتیدهنلباقمندق ربجو عام یاریچ لر لاقیرونلوا
 | ها ریزد لاج ر ءان چو رونید هد هن «راپ جاعا قج هراسنص قةچ قی رق نعي دوعو رونلوا قالطا
 | بو راض یکیک ید ریقرولوا ردصب هدنن زو باک (هراسپجو) هدننزو دوعق (روبجو ربجو )دن د ید ریچ نی
 لی ناشجاهرتفو هملجصاذا لوه لج ج ةرابجو اروبچو اربچ یظعل ارج لاسفب رد هتشانعم كلتا حالصا

 هانغاوا لا نسح | اذا ریقنلاربج لابش ربلعتسم هسا نعم كليا نیکبز ةلكلتا لام ءاطعانکیآ ربقف لوق لع
 مالا لع انالفرتچ لات رد هنسسانعم مليا یک اروز نعیك لا هارک  هرزوا هنسنرب یادآور زرو رقف دب
 رچلاقب رد هنب رلانعم كلی رادلام یرقفو قمل وکو ا بوراصیکیکقنصیخدوبدننزو لیعفت (رییجتآ) ههرکااذا
 || بج لاقیردراعواطم ندربجتو ربج هننزو لععت بجلاو) هدننزو لاعفنا (نانبجالا) رج عع ریقعلاو رظعلا

 قلقاربب بو رمش,حاغاوریکماذا لج رار بچ لا رد هنسانعم كملريکربجقو ریو ریا هربجو ربققلاو مظعلا
 || هفعالنوا هچرا دتمرب بورشپ رارک هرکصندقدلالتوا هعفدرب اجو قرواویضخاذارصشل ارات ل اق زددنسانعم
 ردهنسانم«قلوا لاس دوخ بولوبتقاهتنیخوالبلق لص غ لک ذاکر لا ندمنسانعم قوا ناص
 كدا و هیاصا دا الاغ لجراربجت لاسقب ردهنساتعم قلوا لئانهلادهسکریو هلاح ملیضادا نی زارت لاق
 لاتقا (رابتخالا) هنع بهذام هيلاداعاذا لجر اربجت لابش رد ةيسا نعم كموکه لا هن یسهنسن ندیکندنلا

 زولوا عواطم هنس هلکربج هکر دهنسانعمقلوا نغ نکیآ ریقفو ربجتفربنجا لاب رد هنسانعم زب چتو ربغب هددنزو
 یکربج هلیرسک كن همه (رابجالا) رس اف هربج لاقب رد هنسانعهرابتچا (راسبجتسالا )ریش اف قفل ابج لاقت
 تبسن هربجیمدآرب وفهرک ادا نالا یی ءهرپجالاقب ردهنسانعم قدردنوط یک ازوزو كلبا هارک | هیهنیسنرب یهدآرب

 كنب هدنوب ردیلباقب هتردق هلیس هحف كنانو كيج (هیربا )رب لا هبسناذا انالفربجالاق ردهنسانعملابا

 يه اس هټربج رد بم هجاودزاو هلکاشم هنظفل هبردق ضف ردباوص یوکس کزابدوخارداطخ و نام یوکس
 هل فرطنم ردهدنس هراثم یرارطضا هنعزلاغفا نالوارداص ندناسناررداقن یراتخاو یردقندداتس

 ءاتس| كنالعو لج قحیبحاصتّرعورمقو تمطعوولع هدننزوراهق (راسبطا) لرد رولوارداص لها رکو رج
 هدننزو تیکس رونید یخ درج کهن روناوا قاللطهدرقعو یت اعزه ندقولخرابجو ردغب رش ماو ندنیسهافص

 مس

 شهردلاق قام وجر هج او هرزو| قابار دیتا كنروصرهدنحو ءازوجهکلب هکر د جیم رد بسا كاجو ءازوجخو
هجاب ناو ردیاناب رج قضالع هنفرطخ اص ن درزا رمز دهد نته ردنا بر هامش هنگ

 ناشوطرب هدنفلارا یس

 الصاهکرولوا فبصو هلک و کن کس لوشراببجو ندعقام هدنسب ونج لات هقطنههموق رغ ٹر وضو ردراو یتروض

 هب ننوخ-ن با سوفن لتقوزب قحانا ادو زا هلخدن ال ناک ادارا یلق لاشه هیلو | لخا د یرا تففشو جراک
ras 

 قالطا
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 مهدیس یا مونلارووه لا رونلوا قالطا هنرتهمو دیس كموقر روثو رد هرو یتوم رد نیم هپ هرسک
 نکوحهنن زوب كىوص یک نوصوباقلطدو روتدهضاس نالواهدندكفنرطو هتسیاتعم بلعطروند هزونص و و

 هنغللرق نالوا هدنان هلناصهو شن كمفش هدقفاو نونا یا روثلا هیاصا لس روند هکلیلدو روید هش
 روئوه لاش رونلوا قالطا همدا غیب و قجاو هيف ةراثلا هترج یا قفشلاروت طقس لاق رونلوا قالطا

 س د

 رولو ردقح هلوا جرب یمکیا ردموننرم ق روصروپ ندنکاوک «دنآ هکر دبدآ اچون هدکلف روو قجا یا

 هنب زمو ردند هلیمق لو | دیعس ننایفسثدحتو ماما رد مسا كني ردپ هل قر ندر ضط مو ردیعسا یسرف لدیعس نب صاع
 اههذانهننا ینا یا دارمرد هدنآهراغم نالواروکدم هدننص لب زت د هکر دیدا كغاطرت هدهکمو ر ديما یداو رب هد الب هد الی

 لزاناک | هانم دیعن رو بولوایدآ ك غاط ل هطارون دید لعطاروناک او ردراغ نالواروکذ م هدشآ را لاق

 ردیدآ كغاطر ید هدهندم رولو یدیامزال كع دروث لعطا هدنروصوب :نکاردشلوا توسلم هن یدنکهفلوا

 اذه نا مالعالارب اکانم هرغو مالس نب دسع ییا لوق اماو روُتیلاربع نینام مرج ةنيدملا علا ثب ثیدطا هو

 هعاط مانرو LE هرونم ی اوف كع وهامنا ارو :نالازیل نا ناوسصلاو ج ےن

 ىسەلكروئ ىلا هلغلوا هدهکمروآ ردقوب غاطمانروآ هد هراونم هنده مالعاریاک را سودیبعوبا ردمزح عرخردق
 ت دحتو ماما ارز رداکدا ودبح یرامالکو هل راعدر دولر با فیهعرایوار یر )درز و« كنس هلک دحنا خلا

 ۱ رخ هرزوا هجو ون اکب لرهیلباتناو رندندحم مان یرصبلا مالسلادبع دمحوباظفاح ىلعنلا عاجنحش دهازو

 یرخادعب ةّرمو E غاطكجوکرب هدنساذحلئام هنس هسکلنغاطدح |هدهندم هک ر دشمز و

 رلیدلبارابخ ا یتفیدلواغ اط كج وکر هدنمانروت هداروا هج هدیکیدلبالاّوسندراب رع نالواهکاهیمروب رم ضزرا

 اک هرزوا كیا تیاو ررد هقثو ظ_فاح هک ند د نالوا یردپ یدنک< یرطلا نیدلا فیفع حش هقشپندنوب

 كن هنیدم لهارونلوا هیعست رو هکردراوغ اط كجوکی مرک ر هدنفلخ نالوایلاعش كنغا طدحا هک ی دلار را
 راتییعع لجراارّوت لاقی ردهنبرانعم ناروثو رو دوب هدننزو لعفت منا )ردیرامولعم فلس نعافلخ هل
 هکرید حراش دجهاذا هژهو هرثاو هزاثا لاق ردیدعتم هن زانعم قمر وقزوتو قغزوت هلب مسکن هزمه (ةراتالاز

 ردییآندنآردلادم ندا همه ءاه هک ل وقهرمه ردخزال قلواهرنآلبا دم هروک کا نکلردب ولقم یلوقهرنا كلو دارو
 خد هدراذخ ام راسرد لکتم نذ هراثا هک هلغلواموسرم هلترابع هصهیا هتژاتساودسالاو دیصلاترثاو هدسانتسا

 هدننزو لیعفت میوتتل)ردشلیاتبث هدنناونع الث هلبا غی ز هتیغندملکتع فلّوما رهاظندنغب دلو! موسرمهوکوب
 رول ز لاق رداهعتس#هتسانعم كلبا شیتفتو تح ندیزو ِ اكيهنسنر و  هرانآ مع هرو لا ق ردهنساعم هراثا

 هلب هلب مک ك نبش (لشلاروت روت مراثآ نعم هراثتسالاقب ردهنسانعم هراثا دوب (هراتتسالا) هلک نعتهاذانارقلا نع ًارقلا نع

 هلی رمسکكناث (رمثلا) هبنضغ جاهاذاهران راثلاق رونلواقالطا هبضفو مشخ هلتسانموب ردلعافمساندنار روت ربات
 بو راب وقیتعارمط ۰ بوکوس یالرتردلعاف حسا نددرانآ (هرشلا) ءاطعیاربش هبعیع لامن روندهنس هدرلزوک

 هدننزو هلعافم (ةرواثلا) ضرالارشت تناك اذاةربث ةرقب لاقي رو شيد هنیزوکآ تفج ديا سطن نم ندیژوت
 یول ) هبثاواذا اراوثو ةراثم هروان لاق ر ولوا نوح دعاصفو دحاو زد هتسانعم قعشار ص هل رسک ان (راوئلاو)
 كلزبمرپ ندنلزانمیس هلمسف ب لغد هدهرب نح رب ولو ردندنیعبات رکردهفالع ندیعس هتخاف یا ناهد زور

 يدمر ضا بالکن ک ن رفعج هک ر ديما لر قاموقو ینا شاطر بی رق هنلابج هیّرضو ردیدآ

 هليا یرازو داب رف دننزوبارغ (ںا و او) هلبنوکس كن «مشو یعف كيج ماجا ما ل ۱ مذ
 كلاتلابابلا نماراوجوار أج هلی ار اجلاقب ردذوخ ام ندننآیانعمردهنسانعم كما دادم وام نه هاو
 احانصااروئلاو ةرقبلاراج لاقي ردهنسانعمتامروک ب یمسقزوک ا ور غصو ثاغتساو عرتضتو هبلاءاعدلابهووصعفراذا
 توصعفر ردلیعتسم هنسانعمقهازوا بوروسیوب تابنرأجو ردنوصا تدحوءاهردلهاش هد هت رغصناب ه رقت

 راجو تلاطاذاةرجشلا تحاص لاقباک ساسالایف لا اهتنلاطاذا ار أج تانلا اون لاق دوخ ام ندنج ام
 ك رشک ض غیارأج تب هضرا ق لاقبنوصغبدلوا ندنناش عافترا رونلوا قالطا هفلتوا نالوا ناوارفوهزات

 أ

 ۱ (نیروتلاوبا)ردیدآ لر هنر هدنارت قشمدرردیا دماضعب وهلارصق (یروت) ردراعضومیکیاهلیصتف كنا( رونا قر ور

 ۱ لاس رونلوا قالطا هر هنس قوح هدننزو هرود (ةرولا) ردنس ۲۳۹ نجرادبع ندجندنعبأت هلي هیذن هشت

 روند هدغعمور ربد كناوبح هکر دلیعتسم هنسانعم ناروخ هلبس هبندغل ام (ترا ولا )رشک یا لاجرو لام نعمروآ ۱

 او هد زو ناک« راج ا) ضا یاهنمرأجاوهلاقنو عض یارأج لج لاش دوو قالطا همد ولتمانغضو



۷۸۹ 

 دلت یا رال ااز ازدا لات هب روند هویمهدیسرافرونیدهنش «كاجاغا هلبتخف رعلا :عزجو ددزاذا لجزارفنت
 کلوخرد هرغو هلباهرد هزم یدرفج هلغلوا سنجمسا لاسااعاونایارمهل ناکل اب رونلواقالطاهلام عونرهو
 زدراعآع وبا یمتعو هدانزو تکه لبن دروع یا عجو یک ل ابجو لج ر درام ج هدننزو ه رج هلم

 قالطا 4 هی هر ےن هرغو هضفو تهذ یاره اسب رونلوا قالطاهشموکو هوان دنا رلف رو هدننزو قانعا

 قالتطا هوا "كد ناتمسللا ةرعو هنسانعم سر ا:دلج روشد هنس رد كشا و ردلس مهاجم هکر ونلوا

 | کلتسماف طاوسلاةرمنو كنسلاذا هتفعب یا هنانسلةرب یبزض ساسالاق لاق ردذوخ أم ندطوس هرمتروسنلوا

 هر ذو لس تفرط ةدقعلا یا درج منافع طوس لاقب میشت هیمویم رونلوا قالطا هی هدفع نالوا هدنجوا
 عونرهوهنهویعید وب هدننزو باهم ناعلا) هدلوو هتزاذو هلسنیا اتناطاس هرم هللارمکل اس رونلوا قالطا

 ۱ لو ۷ تاینلا" ناروغ رج شلازم لاقت زاد هننتتاځ اعم قعوط شع جاغا هدننزو دوعو (رولا) رولوا قالطا هلام

 نوا الو راوطو لّوفادا لج نلحرارغ لاق دل يعتبسم ون انعف قلوارادنام مداربو لا هبفراصاذا

 ]| جاغ ندوب هلی مشکی زمه (راسمالا) لا ال مچجاذا .مغللرمت لاقب ردهنسانعم تامردکرب حاغا یبحاص
 هناد هناد خاب نکراب ابای:توبقلاح غاب هرکهدمولطو رل ا هیفراصاذا هل ارعا لا قب ردهنسانعم كمربو هوم

 كنا نا ساسالا ف لاق دن لا تص هیلع هظاذاءافضسلارغآلامب رادشفلوا اواهیشتهرمن ردلرعتسههنسانعم قلوا
 دل عت انعم قا اغوح لام كمدارو داخلا ف فصطالاشما نم ضح اذا هیلع یرباموهو را نیس | 1

 هدیسیکباهز زو! یرذخ امردلعاف نادرانسنا لاو )ردلعافمسا ندرومن (رماشلا) هنانکلنا لج راه لابقب
 كيتلروشوند ى زن هویفزر عمو هحاما ندا روس عظرونه قس هویفرماتن ضبلادنعو روشد هحاغا شعوط هوم

 ۱ غلتاذا رخو هر ران ارور فراصاذا راو ضار لاب روند ةحاقا شلکهتسهجرد

 ودنا رض نت ییابعج هلت راع هرم عجب فلوم هج رکردیعجب كنهر هدشنزو ءاز ج (مارملا) ییجم نا

 نام ارم نره ندیدآ ك جاغا عونرب هنیعب ءارغو ردّبلاغ قلواعج مسا یک ءارص هلفلوا برغا

 یزو اهرم جارخدقزاصادا ءارن ةرهس لاق: روند هججاغاولشعءارقو دیس ف كلج وکر هدنفشمقاو
 هداشایو روشد هضرانالوا لا مشکی سدو هدننزو هنیفس ( ةرعلا) زل ةمشکیاءارم ضرا لاق روند هضراقوخ

 لاف هنمر هظبام یهود لا رمت ترهظ لات روند هغاب نالوارهاظ هناد هناد نی رستمی وطژونه نکرفحا بولیاپ
 یذلانللا یا ةرغلا برنش لاق روند هدوس شمامعج یهیقوغایزونه لوقیلع شفباروهظ یاب هرکو عمنا
 هدئنرو یک را ) زدفدارع هدزبخآ یانعمیکا هلا هر :هدننزواریما (رمعلا) هد ز جر یذلاوا هدیزرهط

 موقو روع لحر لا روند دمدآ لاملارشکروخعو رثکیازوخمو رم لام لات عب روشد هرب رشک ل ام ںوعلاو)

 لاتش رد هنسا زعم كاباروھهط هناد هناد نکیاایاب عاب هدمولط هدننزو لیعفت (ریعتلا) لام او رشک یا نوو
 رد هتسانعم/ قلعب ش٤ توکود ین راکعچ یعسقراعساو تاتو طب دیزل بخت هبلع هطادا ار ءاقنسلا رغ

 لابقب ردهنسانعع ققلاغوح هلا اس غو وشن بو ریدنلتکرب ییلاممداربو هر دفعو هرون ضفناذاتابتلارمن لاتی
 نانابوبحو "یدناوارکذ هک هن رو شید هجاغا ولهویم (ماسالا) كلام هلارحن لوقتو هرنکو هاغاذا لاه لجان
 ازدیسهینکح زەك اتم هدننزورما رب نیا )دولوایزمرق هکرونید هنکیچ كن كتاب ضاسجو رونید هبل رکو

 تندحم مان محرادبع ند هدننزو ریز (ربمن) ردیدآ هی رقرپ هدنمهلنیتقف (ر رم )دید یداورب هدسنزوررف نم

 لوا تولوا قالتطا نران لاع شل واسع لصالاف رمو ردیشؤم كرمت هدننزو هحرف ٥ هل ردمسایدح

 لاصاحفا رود هوالح ینفتیف كلامیا رعب کال ینفنام لوقتهنمو یدنلوا لامتسا هد هبط سفن ەرغ هلا ەقالغ

 نوشد هب هرفج نالوا ادب هلی وص قولوا کردیفدا رمو هدننزو هرات هلن (غراعتا)ردشلیا ریسفت هلبا انعم
 لزوت ردهنسانعم ق علاق بو زوت ندنربهنسارب لاف (ناروشاو) هدننزو دوعق نوو او) هدننزو روج زوم

 هیلاراث لاش رد هنسانعم قمارهو جاه اذا انارولو ارووثو ارولروثی؛یسلا ران لاسقب یک یم لاق كنهغلاطو
 ناننزرب هکر کو یشوق قاترغبنصاضو .مطساذازابغلارات لا زد هنساتعم قا هیاوه بوز وتزوتو بئواذا
 لاق ردلنعتسم هنسابنعم قعچ تن ولاییق ناق ندندب و نص مناذادار او اطقلازات لابش رد هنسانعم قملاق

 هرولو راوا عج رونلوا قالطا هب هیطع هعطق 0 در غو یرلکدیدشکی حب طقاروثو رهظاذامدلارات
 یعج ندهتسانعدربات رداجسمهلرار دصح هک بوکن وکی یاب هزوکواكکرازولو هدننزو هنعزولک

 تروا ان هدشنزو نارمجو هرج زد نارثو ردهوثو هدننزوهنع "رد هرشو هزولو هلی مک كنان زدرابئو ردراول
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 | هراقالتحنالوا تداحهدنور و ردیدآ تابنر هبشهننوازغوف سوق هلبس هبنب عج رب راعثلا ردیاهطاحا هاحا ی رافرط ۱

 راعنالا) ققشللاهیف ادیاذافتالاررعت لاق رد هنس انعم كلباروهظراقالتخ هدنو ر هدننزو هبیلج (ةر ةررملا) روند

 سسعاذالجرارعلا لاش ردهنسانعم كیا سسجت ثداوحو وابخا هلیتهچ هعضاوم ندنالب هل رسک تك نهزمه
 هل اب کر دیعسا قیدنوا هنوکرب چی ردندبشعر ابخ هلیعتفو یتوکس كهچ نیغو یف تن (رغبلا )بنیکنابرابخالا
 دوخا هفیرا و هفئرب شاچآافلطمرغنو هلباهرد هرغن یدرفم ردیب وبڅ كنم هود ردیس هد نکراقلتوا
 هن رام دقملوق ىلع روند هرلشیدو هنسانعم فروند هرغآو رود هب هنخرو هک دکالوا هدررب صعبو هدرلغاط

 تبا هدنراتنمرغت ضعبلادنعو ابتلا ىلع قاطامسبلارغ الا حاصل !یف و خراشلالاق رونید هراشيد لوني
 فوج لح هکر و شد هادحرس نالوا تجرد هیر رادو لول قالطا رکصن دقبفچ ړو د راز د تالول
 ندنادلب جورف افلطمو ردقح هلوارارب ناشلوارعت یر نعسد رونلوانیبعن و طظقاحم هیاروا هلغلوا

 یارح دوخا نعسدردرالحلانفوخ هکر وند لادن یدو هرلکدک الو هدنلخادو هدن دجرپیل تتکلمو هدلب رهییعب 1

 هدلب رب هددنهرح لح اس هدنب یف نامرکرهشرقنوهدننزو روبنز رونید یخد رورغن او ردیراهاک رو رم كنسهلوقم
 لدکو ءاذا ثلاثلابابلانم ارغت لجرلارغد لاقب هنسانعم كملنا هنخرو قمچآ كل دکرولواردص ءرغنو ردیدآ

 | رد هتسانعم كميات تسکش یترراشید كمداربو اهدساذا هتل ارفت لاقي رولوا دض هلغلوا هنتسانعم قۇل | ۱

 ۱ لوهعاءانب ییعنالفرفد لاف ردهتسانعم قعاقوا یرلشید هل هنداحرب كم دارو هرخن یسک.اذا نالفرغب لامن

 فلل یا هر هرکص هکز دهنسانهم كمشود یرلشید كوا لوقیلج یراشید كفجوجو روغشوهف همن قداذا

 ولفرطیکیاهدننزو هرقن (هرغتلا) روغشموهف هعضاور وا هنانسا تطقساذا لوعفلءانب یلع یصلارغن لاقب رولوا
 ریجبلاةرفدو نیتوقرتلانیب لا هرک ةرقنیاهیرغدیف نعط لاق روند هنب روقچزاغوب نالواهدننبب كنیراربنچ نویب
 هدننسوا كنسکو کل نمف تآ سرفلاةرغنو رو لوا می ذ نداروا هکرونید هروقح نالوا هدننباهم كتننویپ كنود
 (راغبالا) هنسانعم هلهس قد رطرونبد هلو مالمو زودو رونید هنس هیحانرب كضرا هرغدو ردنرابع ندروقچ نالوا
 كعب یرلشید لغجوحو هرغن قلا اذامالقلارغنا لاقى ردهنسانعم كمروشود ینراشید قجوح هلبسسکك همه

 لجرارغنا لاق ردهتیانعم قعافوا یرلشید كمداربو ۰ رغد تدناذآ مالغلارغنا ل لاعب رولوا "دض هلعلوا هنسانعم

 ردونسانع,كمبیراشید ید ثنجوچجیندوبنسکهنهددشم یو كننبه ناغنالا) یف قدادا لوهجاءاس لع

 شکٌبود یراشید (نوغنملا ]دن دلاعتفا هک /یدیاغتنا ىلصا ران و و رح دا لاقباک هرغد تدنادا مالغلارغنا لاعب

 هو ردا ام قّرفتم قنعاطرددرفم كنس هکر غد هلم كنان( وغلا) ۳ نالوا

 هر( ضد /زدیدآ ۱ نصحرب صوص هنس هژیبقریچ هدنع هدشزو روص (ںوغد) نیق رفتم یا اروغداوسما لاقت

 یعضو یف كنا یفثلا)روتنلوا قالطا هب هنیدم اون ضارعاردیعما كز هیحانر ند هنیدم ضارعا هدننزو
 یکی ییدلوا ضوصخ هپ هقانءابح روتیدهنج یفادتصاخ ۶ ءارویطو شوحو یر نحب كيلاختو عابس هلنوکس كنافو
 نکاسءافاضعب و هلنبتعف (رفقلا) )رولوا "نهخ ا هکر وند هنر كج هرکت لا یح ٩ تبیضق كلم ندنرلجرفلوقییع

 هلغما لوا نوفسوق هدز هّتاد یلئالاب و یرعبرونلوا رببعت نوتسوق و بت نالوا هدنسوریک كنبراتآرولوا
 نومسوق هنالابو هربا هل سک كنهرمه (زافنالا) جرسلارخوم یفریسلاوهو هرفث دش لاش رو نلواریبعت مدلاب
 یهنادو هر هدشوا ارق هل لعادا حرسلارفنا لاقت ردهنسانعم قعاطمدلاب و نوقسوق لوق ىلع قعاب مدلابو

 یرکد هنیربد كنالف 9 وب و هفلخنم هقاساذا لغبلارفنالاقن ردل عتسم هنسانعم كمروس ندنسهنکآ
 ةعلسدارح هکردهاکند هعلس هعس هنسابعم هتساناهتقزاا راربد ءوسهعس هنرفناهدرب كح دمدایط بو رذشاتب

 ۳ راقتملا)ةدالولا تشاذا "رمعلاترفنا لاق رد هن ساتعم كعرولب قتمالع تدالو ىك بکر افثاو ردیند ءوس
 ى یاران ةا دلا تاو ازا بوکس ھو رکاعاد قنالابو ین ربا هکر وند هراوطراسو هلا لوش هدننزو حابصم
 رافثم هدننزو ربنم (رقثملا) ںونلوا رعت یعاعسر زن هکر وناوا قا قالطاهیسکرککو ن وب أمو اهرخوم ىلا اجرب
 ندبتسارایراقلب وا یکی زب نوط ءلراتر وع یتکتادرآ مدار ( (راقتنسالا) نو امیارفثمو رافثموه لا ردهنسانعم
 غز وقف يمس كيوکو ا٤ ولم هیذت نيب هلخدااذاهرازاب رمتتسا ل اقب رد هنس انعم كمرونکب وکح هتفا رط اوا

 ىج :هذْف نیب هلخدااذا هبنذب بلکلارفتتسالاش ردهنسانعم قمردشنات هننرا بو ردصق هن هنغلارا یسهجای

 قافلا تابلا نم ارفنراج افت لاقب ردهنسانعم كمروس ندنسهسکایزاوطهدتتزو رفح شا) هنطیبهقزلپ
 لاش ردهنشاشعم كما بارطضاو درت یسان ن دقل نسرمص هدشنزو لعفت هلفاف لا ) هفلخ نم هقاساذا
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 ر دفدا رمو هد تنزو اقا (راسم (زاجنالا )رو شبد هراقوا نالوا ضن ر عو نیلا یر ابن دو ن دبع چ ب ك کناواکڈ
 لاق ردهنس انعم قلوا نیتشاط كن اب یشان ندنتزفووصورععنااذا لار لاتب رد هنسانعم یخ ب وب انیقوصندوب

 | نوم تنانا اوذیارمم ناز یخ لاس روئیدهلاد نالوایرلموغ ول وا هدشيزو عطعع نیلا ارشکضافاذآ ءانارختا

 هزاکتت-نالوا ناوارف کلب ی یوص هد تنزو هژذهلپاهډ ت ناش ئار (هربلا)ردینن هدرکو وجه لرز هکر د نالیغ نا
 هکروناوا یالنطا هتوف دوخت ب هت هقان نالوا عساو یرلکلد كنس هغو هر رع یا هر نيع لات روند هب همزاناو

 روللوا قالطا هب ەويقۉ 4ن هز هان نالوا ناو ارف یدوسو لیلحالاهسعساو ی و هاتشوا ةقان لاسفیراقآ ناواغدوُم ۱

 ةد ههنعط نالوا ناوارف رد یناق كنز هو هلن رمسک ك نا رولکر ارزو رولکرو رینج ةربرغیاةَءاشوا ةقان لاقت
 مالكا !افزشکی ار ها ما لاقن روئلوا قالطا هب یراقنازو :نازواولزوس قوجو مدل شی اة را دنعط لاقزولوافصو

 حوا ناوارف یی ونص هدرلنوب دلبعص كنات (هروت رغلاو) هدننزو هلاسلس ( هراتملاو) هدننزو ةرارط (ةرارلا)

 یدوسهدننزوروص نوژلا )روند هبیراقیوکرب و ناژواهراترتو ةرب رعیا ق ةروترتو هراترتو هزار نع لامن رود

 زوئدهب یراقولزوسقوخ ید وب (ةرانلا)ءاشلا كاذکو 2 ةرزغتناک ادارورت هقان لاقى رونید هنویقو هب هقان قوحكب

 | دراز دنصم ندمروب زمیناعمهدننزو رو رس (رو عْلاو) هدننزوهرارخ (هرارملاو )هلیعص كنان (ةزورلاو) )هدننزورح لار
 | هلیصف نان رو ترززغاذا مبارلاو یناثلاو لّوالا بابلا نم ارورثو ةرازثو ةرورثوارت ةاشلاو ةقانلاو نیعلا ترث لاش,
 2 رود ةیهنسشن لو رواوافصو رو دقرفو هددنادا نالا بابل نم ۶ شلات لاق داسا تعم قلق دنکاز

 روشدهدولب قوحیرومعبو راشکمیازنلجرلافب دوئید همداولزوس قوجو مساویارن ناکنوتنیع لاقت
 | یا نموا رف لاننقن هدننزو رج هرو شید ځد نم روید هنآ نالوا كراع ییشنردو ءال اشک ارنا لا
 ۱ ۱ یزوسو هقرفو هدّدیآذا «یشلارتوت لا ردهتسانعم كعارامرات یخدوب هدتننزو هراز را شک میرن

 ۱ زر لا ۶ لا ردهنسانعم كم :مانتغط قوحو هددرو« هک ادا مالکلارت لامن زدهنسانعم كملت وب قوحت ةنود هنود
 نانرلا) هظلخ ادا ماعطلارت ارز لاش رد هننمشانمتقیم و تراق نوتات دنب وب قارب ییاعطو هلک اثک اذا ماعطلا

 | حاننضیاراثرتلحر لاشفروتند همدا ناغرغاجو را ذم یارابرت ل جبر لاقب ولید هسکو که وا هدنتشنزو لاتا"

 أ | هکر دنیچسا سرابربنا لب رنک كن همه ( رارتیآ) ردیسا كنهرد لون رب دوخا قعربارب هدنن تن زکت هلیاراعتسرازرلو"
 رهن یا هدنراد هینیمرا هلبع كلان (روترملا رو تلو ار بعت یل زوط نیداق هدیکرتردتابتییاود یو رغم هلم وب |[

 ناکات لاش روان تل یر ری هدننزو لیعفت (ریرعتلا )ل زید رخص رونرتهنم بو زیکرو رولر دنن رب ردیعما
aهدیشنزو مارا (راجحتالا) هصاذا ء ثیلارمعت لاقبار لاقت ارددنسانعم كکود هدننزو هجرحد (ةرعحتلا) هادتاذا  

 نۈتىكەغات-لۇش ةلتس هنن لعاف مما ةر ) "بصنا یارعناف ءالا ار ععت لا ردهنسانمم كلوا

 ۱ نان دایر ابتحا فوصوم ی ترولوا ندنعاراطو بویلواروقچ یبد وا لوارولکود بوشاط یاب نالینوق |[
 عمد زارع لاش روند هزهننن یه ها ونع لعافمساید )ول جعار ( اک دو ض بش تناک تناکاذا ةر عم نفخ

 كيوص نالوا هدارواردرب نیکنآك ا هکر و کو هنس هتروا هلزکد لیس هی لوعفحمس ۱ (رهعنلا) لاش یارصعتم ۱

 هلع لا اتم ىا رجعنا ارا هلع یا یلڪر ایلغزکذو و اوا مک یرالحرتاس ةا اإ
 زتە نشنلو اتن سايق اضراب کت كرد سابع اقع نجعنلا نخ: هعوضوم هراز ا

 || جو ریش هدنرفضم لننسهلکر جتعم یناطو یرهوحو رداییکر فضرب دغ یحی هرارف نالوعونضوم هنرن
 ia مع یب ناسی میر خج هد صم ی ع ہک تنر دقو ارجع نالواباونصرد طاق یزد روت ٠

 | نالیفمنمب رهس هکر وتید هی هلسْ ل ایس هبنشهغنص لور ددغ) هلن خو هلیعض كنانوهلینوکس كانتعو خف كنان جار
 ۱ | اعدلجرلارعت لاتش روهنسانعم قلوا قوجع ¡ لیکن هدندر هلن (سلا)ردلناق ردلناف مسردنازومط نوکیا

 ۱ نورعنو ریصق یار وزع لاو لاش روش هب یشکرودوب هلی كنان نور هدلا ) هلن ثرتکاذا عبارلاتابلا نم
 | ةر اكد یک ناغاوق ثوثرطو نولوا و رولو یک یاب کد: هکرول فنی کیو لوق لی هتان یلکدند ثورطا
 ناغضلا اثقلا یهونر ورغد -رتراغلا رتراهتلا تبا نوت يفزانلا نم موق مج زحمت ِبیدطاقو هنا لاف حراشلا لاق

 | هتساتنعم لولوئزوتد بهر ءا نوکب دنا طلا سؤ یبه-لیقو ام اب دنع ءاتقلا نت ال اهو هش

 هی دانزوشد هنشمكئابن یرلکدید نون وذو نوید هننورتغښص كن هزبس"یرلکدنذروو روید و روتید هنکوکتنافوصهطاو

 ایکس هجا نواولخزط کیا یی هنیراشابلوش هلی هینب نشو یعضلزان(نارورعهاو) نا زین
 عرشط كل هم خد کنعسق نویق تانکر دیاهطاحنرافرط هرمشط کیا كسب را یخ كنم تآهکد و |
 سس سس هست
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 هکر ونلوا قتالطا هماقتنا لوش هلی كم ما ار الا ) یدنلوا ماغداو بلقهبانییاتكلاعدفای دیار انا یلصاكنسهاک | ۱

 هیاصا اذا یذلاوهو منلاراثلا باصا لاق هراو هتحار باوخ بولوا لدشوخوءدوسآ هدیدلوا لئاناکآ یل اطا ۱
 قلوا غراف ندنآب و روطوریکهلکدنا فوخ ندهنسنلر هدننزو نانیمطا (ارختانا) هلعت د مانو هب یضر بلاطلا

 هغلوادعترا ىس نار هاظ هلکلی هجرت كلم هتدلوفناو عزفنمعدنرا شو مس داش

 لاقب ردهنسانعم قجاق بوکرواو ربحتاذآ لجراا رثا لاقب رد هنسانعم قلواربصتعو شوهدم رارجت او ردلوجش
 یبدامرپ هلتسسرد یأر هلفلوارصافو فیعض هدنتهج رب دنودشرو مرح مدارپو لفجو رفناذارا انا
 هززوا یسهقرا مدآرب وهم رصب ملو سالا نم فعضاذا لحرار رحنا لاش ردهنسانعءقلوا تردق یب هع طقولصف

 نکردیک ۾ هتعسرب و هرمظ ىلع عجراذآ ل جرا رها لافب نوساواهدنلاح فوقو زر تع زء ركز دەنسانەغ لود ۱

 س

 ءال ارتا لا شردهنمانعم قفاو اوعحارت یا او دارت ادیبنوموفلار چ | لاشب ود هنس انعم كنو دو ربك ویک,

 (ردلا) هلوا شتلروفح بو زاق ینوص نلیکود كغولوا هکارونید هزوتح وی هلب یسکمتناث(ةراع2۱) لابماذا ۱

 هيلع هسحاذآ لوالا' !بابلانم ارت یشلاب انالق بت لاس رد,هنسانعم قموقبلا یمدآ رب هلبا ش ا ارب هد نرو ریص

 شا ندونو یداوو هفرضو هعنماذارمالا نع االفربث لاقی رد هنس انعم كلما فرصو منم ندصوصخرو

 كو بوغوقو هنعلاذاهربت لاس ردهنسانعم كلبا نب رفنونعلو هبیخاذاانالفرب لاش ردهنسانعءللیادّیسونو

 رزجاذا ملا رث لا ردهنسانعم لللکچ و رکن دلج اس نعي كلیاررجاب ردو هدرظاذاهربث لاش ردهنسانعم
 هیلع هسبحادا اردت ؛یشلابانالفربث لاقب ردهنسانعم قموتیلآ هز زوا شیارب یمدآرب یخ دوب هدسننزو لیعفت (یینتلا

 لهاوعدلاقت ردفتسانعب ادعو لب و و كلهاذا اروي لجر ارث لایق رد نم انجم ییلوالاله«دننزوبوهق شل

 | هی هنسنو ةدننزو هلعافم زاد ) هکلها ی یا هللا هر لاش رد تان كا هلالهو هالن واو یا هاروبناو زانلا

 ردهنسانعمقعسا رحم هدننزو لعافت بالا ) بظاواذاةریاثسرمالا لیعهربات لا هردهنسانعم كلي لاغتشاوتمو دم

 هغارط نوک وهننیاعم هلمس ضرارونیدهرب زود قشموب غیب هدننزو هر (هربثلا) اونا وناذا موقلار اقتل اس
O epiهلی كات (ةربثلا) ي دېدآ هردر هدن درون یس هلق 7 هيض هر : و روند هروفخ نالوا هدر و زولوآ  

 هب ربمک بؤ عضنلازبسنو ءارضحا زین هلق كنان( ةتالازب) رونید هنعرخ ېچ کر دیف دارمو هدننزو وږی
 كي وضر هد د نو هتنم ریپ وز دراما تكغاظررب هدهکمرهاط ءاي ربو بدج الار .جرعالازبنو جار یبنو

 | سنتی ها عاطقایراترمضح مالسلا هيلع مانا لو نیز بنر ارعض نب سب شیک دیبا

i 

 لنضفمو عطعمورد هنیسانعف نسخ هدننزو لزنم(رشلار" هلت هارکتسا ندنسانعم تسارشراید روننلیدبت

 هوذو هیلیا لج عضو هبقان دوخان تو هدنا هکر هعضوم وین تخرازب قملبریآور لیلسکهکرد هی انعم

 عیارلا بابلانم ار ةجرقلا تربث لافب رد هنسسانجم ناچآ یزغا کن هرب هیت (ربلا) رونید هرب قچ هنازخوب
 تررابنا لوجترد هنتسانعم ی قملانوانوشلرفآ هلسس روتفو دیک یشیارهبننزوریج داال تيقلااذا

 هاب | ییعوه لإ ةي زويد هفجشلعی هغلوارذبلوصخ صوصخیرهدننزو پاک (رامشلا) هنع تلقاشاذارمالا نھ

 عمو عساو نان ردو رونید هرب قالپاو روقج هلینوکس كيجو یم نان( ةرل منم فارشا ی ع یارما
 كنهیفوج یا زچا ین جعداشطاالعا متحودمظعمینیایداولا ةر ینلیسلا فقو لاب یک یطسو روند هنیژتالوا

 | روند هنطسو رب لؤا:لوق یلعردرب نالوا قیام كکب وکه لبا سکوکهکرونید هزب یی دلو عج كنيرافرطیرقوپ
 .هنسانعمرعلا هب سيزو نيد هرلب وت ناقراضهنب روقج سکو کا هودرعبلا:ةرجو رونید هنس هروج كني ږوقچ ننکوکو

 ومآ مری ار یکه فرضو فرغ ر درج جج روند هنبب یه راهعطق نالوا قنغاسط ندراهنسښر | يوتا
 لندن رخ نەنسى اه تزونقب (ضلا) !) روتند هنسهصوب وب هربج كنەنسننالوارول يقص اسو مزوا هدننزو

 هدحاصت کرد راش هلفتیارمسبلاریخ هطلخ اذا لو لا بابلا نما رغ ار لاق ر دهن انغم قناقهنیسهمچوب

 نالوا ضیرعو ظيلغرصو ءاتناب لوقت ذم اعلاو نل اةراضعز تلا ئیلا لاتو بر غمو هون ړم عب ةش لکل فتا

 هدنتیپماض ەليا ئ قلا یدا او لوق یعزدی دآ يوصرهدنم رق ناز لو ضب رعایا غ ئار چ ق هو لاقب روشی بش

 ل اقب زوتید هفوا نیلاق یب دو هصقو رونید هش نالوا ضب رعو ظل ج دوب هدننزو جا الا )بدخقاو
 و هو لیهت(ریعختل ) )روند + هسیدش ضي رعو طرلغ یتسدوبهدننزو فتک جز نیصق لصالا طاغ یازجا
 هکلکشوکنالوا» هد دوحیو رتو هضرعاذا « هر لاقت لامن ردهننانعململولتاوهعس و اذا هر لامسزدهنسانعم ققلالو ۱

 وضبد اب هقرفتم تاعایج هدشزو د رص (رهلآ) هواخر یار ةف لاقن ندعسا هکر وئید هکلکویلتنیو
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 هی رر هدنساضق نارحنازوتویدنلق صوضخ بقل هنب رلکولدهاشناریاو هاشناروت دعب رات دید ناريا لتس
 لج كز بج نیغ (نازوتبع) زدنداروا یناروتا زا نقلادجا نیدجو یناروتلا یضورعلا نسل نیدمس ردیدآ
 ندلعوراکرب کوسن دهب یشکل وش هد تنزوزراخ (ناتعلا) ردعضومرهدنبرقهدلبءانلییدلاروخهدنس هکلوادنس
 روتفدعب لمعلا للع خوادم یاربات لجر لاقنهلواردبا تموادمو ترشابماک ارارکت هرکصن دکد لک لالکو روتف

 هندن یسیغاشا هلسب رقوب كت هردو هسا نعم هنشمطمضر رود هرب یلقاروتواو زود هدننزو روقبط (روهبتلا]
 رادفح هلوا یسهروب هکر وئید هنغلارا تانسیغاشا هلیس هبتكغاتط كلذکر دیغلارا كند هلیسهمدا رع هکروند
 رونی دهتسهخلاط كنکوب یکد سن كنابردو راکم هنانیاروهمنلحر لاقروتند هب یکم عه دمو دنسدوخو نیبدوخو

 ناولکرها تو مهانت یعجج هلوا راب یغادراب نږ وص لبس ینعی فرج هدنا کرو تېد هیهبت ندموقو هغلموق لوشو
 هناا شوم اباخسر وتد هدولب (روهاسلا) هتساتنعم لب وطماسروندهک روا نوزوا هدننزو یرهوج (یرهوتلا)
 ودذوخ ام ندنسا ننعم رت روئلوا بیعت موق هکر وئید هنس هغلاط ناللحاص بولی راب لزکد هدننزو دا دش (راتلا)

 روده یشکع تم وه رمش ناربدلاق یرقون قشاب ندنرک ت یاغرابتو مضنی یذلا هجوموهو رابتلا یطالتمرحلاقب
 كاا قاف راتو هربکی اهن نمجولا حو مط ےم طب ہ ات یارا بت لج ر ساسالاق لاقریکتم نات یاراشیت لجو لاسقب
 د لنو توخو رکھ لن رک ك نات (رتلا) ذی را علرمس یا ارا یت اقرع عطق لا ش رولوا فصو هرمطندیا ناب رج

 ژوجكفلوم رود هدباغآ ناسنلوا عضو یروقرا هند یراود یکیاكن هناخو هسلایارشلاهزخا لاقت ردهتسانعم |

 هراوید یرب قتشاب هکر دنخب هوا لرد نیلاقناسناوا رعت هل رکو قوالواو ندیسراف ظهر منهروک هثنات هدنسهدام

 نیدیجتردیدآ قبر هدنبازتزاوهاهددشنزویربض (یرترهن)رولواهدزانریکراکز ردیا عضوراوبدرکیدنشابریوا
 ین ن ورع_یدلبا تاو نکیاهدمابق هرازا هکر دن دحردهدسنزوهبوریشمکهیوریتنیادوخبان لی وطلارت
 فكر آنا ) هشلشلا ءاسلا لس صفر دیش كکرابیا ردرضاحرما نددنلعف راس هک هدتنزو یربس
 لتقل نم یمدو لا یا نالف دنع یر ات لوقنزدجسا هکر وند هت دو مد نالوا رفتسم«دنتمذ لتاق هلنوکس ك: هز مهو
 الان ارا هراثو هیرأتل اش رولوا ردصم هتتتسابنعم كليا بلط يصاصقو تسدو مدنذلناق كلوتعمو

 هدنتمذ هکر ون دهسک ن دیا لتف نیت رقو نج كمدآو او ردشلیا تس هرزواهحگاسم قل وم هلمدبلطاذا ثلا فلا
 هنوک كانو حف كن هز مهرولکر انا یه هیمجلناقوهو یلحذهدنعیذلا یر نالفلوقترولو | تبان ما قتناو مد
 عح كز هز مهو قم كنار درو ولو هلن وکس كن هزمهو یم كنا رد هراوآمسا ندرانوب رد ولقم هکر ولکر ان او
 لفت و زار بخت حوا هکروتید هماقتناو هنیکنالوا تولطمیذخا بولوا تباثهدنتمذ لتاق نوا ل وتتم هردو

 عج ندنظنار اث تاران سپ دب ز ةلتقابیادیزتارانب نولوقب و یلحذیا ترو ونو یتر و تکرداو یرآت هبتلتق |
 هدهژاشثاهم | نکازدشلیا توکس ندنوب فوم هدنددص عجن هکر بد حراشرونید هلق هرزواروک ذمهجو هکر ولوا
 هنر لما اب هلفاضم فذح ال وا ردموسرع هل مو یکیا هدننیدح(ناصع تاراناب زبشا هد هبامنو زدصوصنم

 ماتعناو ميد صو عیظقتو عدرقتیرالماق هلو هسنانعملتاقر تهداروبیاث ردکعد هم دنوبل اطلاهباب هکر ده دن دقت ||
 ازت هکر باتلوا بهاذ لوا هجتو یر شخ زو رادشنل وا دن نوک مر صتو مالعا ینزهنیکت دن هدنصوضخ
 دان روید نیسخ داد هزات دیزبرانلوانادناش هرکه ترادیا ادننوخاارغاو ثخ هماشتاو هنیک ذخا نرارادیلاح
 رخل یررهندیولطمو تلاطاربز رونلوا قالطار ات هد همدا ندیاماسقتا ذخا ةکیدید یرشخز تانکر ردنا
 ار اب نالوا هنسانعملعافو ردهنسانعملعافهک دنکل دع ی ر وردهسانعمر ولام هکز اینک: ینفلدیصیرب دی

 ىنا راما فا اربز لو ازومه+نلا سب یک ٹ بالو ثالو كياشو اش دراج قلوارنصتخ نعي فوذ ند نظا
 تژ ات ناشالا قلاق هلنأق لتقاذ ار أدل يتلا هر اخو لیتعلار ان ل اغ ردهتسانعم قلا ی قاغتناهلبا لق یلتاقتلوتفمر ا

 لوقنو یبننا هب رودمورژد كجو وتو دعف ةلناق تلتقاذا ییمح و یییمح تر ان لوقتو هتلتفا| ییہ االف
 لانحتسا هدنسانعهدیلازعفنیر نمی هنس انعههاتعفنال زاری دا ديان الف تر أالرلب :يعو كنمیرُأت هم کدا یااذکب كن

 لح ار اال ادبر د هن اعم یل آ یتماقشناو هنیکه کر هدننزوراهبظا یر الا )ردذوخ امن دنس انعم یی مح ٹر اثر ار دنا
 راتبا اغتسااذالتقلا لور انسا ل اق رد هتسانةم كلبا تلطددم نادرخآ نوعا قلا متن مرات تالار أ هلردااذا
 | قتل ك روتبد همدا معتم ەدننزو اب زانلا یدنلوارک/مددنسهدام هتک دیفدارموهدننزورور و نورنا ملون
 هر هد نح یش لغ قیال ناکا ذا ران لج ر لاسقنهبلوا لوغشمهشیارب نعي هبمروط ةرزوا هتسنرب هقدلآ
 رأثاویزاثآهنه تکرردا یا تالف نم ترا لوقتر د هنسناننم قلا ماقتا هلی بلک تن ردشخ یانون كن هزه نا
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 ند رمت هدننزو هحرف (ةرملا) ردیعسا كغاطړ هلیحخف كڼات را ردیدآهدلب رب هدننزو نابعس نارمت ردیدآ
 ةبیطیاةرتسفنلاقب هنمو رد هلرابتعا فوصوم یینأت ردلمعنسهنسانعم هریک اپ و هبیط ردفصو ذوخأم
 هکر ونید هنسهرابیرد ل وش هلیعض كلان (هرغلا) ردشوخان جا رم یدعّب هلش وب ین ینعی ةرمت رمغ یسفن نا نع د لوقتو

 هنسنرهدننزو نانیمطا (را زمتالا) رد رک رد نالواهدنرب ناتخ دایعرولوا هدننابكشاب رک ذ نعي كق وف

 قم اف ب ولکه ماوق یکی زاف لس انن تلآو بلصاذا را اما لاب یک ا مرخ یر وق رد هنسانعم قلوا ینأق و كب
 ناذرج و روسنلوا قالطا هلساسنت تلا هدننزو نامطم (رَعْلا) هظعن دتشا اذا رك دلار أمنا لاقب رد هنیبانعم
 هنسانعم درفودحاردکعد هسکر هلی كيو كات (یرموتلا ) رونید هننال وادیدش و بلص كن هرافیرلکدید
 (رونتلا)ردشم ل ارمسفن هلبا ناسن اهدنسهدامرمایو فلومدح ایا یرموت رادلاام لاق بر دصوصحهنما تم قئوب و

 هکر ید حراش هنسانعم ران وناک روند هنورفوهغاجوا كج هروشب كم هلیمط كنهد دْیم نون و یف كن

 رد زنتیمانب لصا اریزرایدلیا بیرعت برعرد یتا مسا رونت هکیدید یبطرق و رد ربنانت ی یدیدردلکد
 رونتویهتنا ردموسرم هرزواقل وا ذوخ ام ندیسراف هدرهزم و ردقوب هلکل منم ین ون ءار لا لبقهسیاهدیرعمالک

 روند هر ناقحبواستیق وص و هبالا (روتتلاراف و)یلاعتهلوق سقفه و هنسانعمضرالاهحو روند هتزوپ رپ

 یعقاچوا رونید همدآ نایب ر ونت هدننزو دا دش (رانتلا) ر دیدآ كل فاط رب هدنبرق هصبصم رهش رولتو

 هدنساضقروباخ هلبس هيب رغصم (ربنینت) ردیدآهبقعرهدنسوشرق هلبز .ربنانتلا تاذ  دونلواریمت
 هدننالو نادوس «دننزو هیلح (هربتت) رارید یلفسلا ربنبنت هنیربو ابلعل |رینینت هنر رد هبرق یکیا
 روو یرح اذا اروت روش ءالارات لا رد هنسانعم قفا «دتزوروح (روتلا) ر دیعما هیرقر

 رولبپاپ ځد ند جوټو ندقاربط هکر د بعسا كراف هچکچ وک ك سج هجیاوصو هنسانعملوسر رونید هب علیا
 (هروتلا) رد رک دم یس هلک ر وتەدنوب هيف برشي ءانا وهو روتلابأ بوت لا ش یک هبرمشهو قاد ربو سانط
 كن وز ك جوک ونلوا لاس ران وا كم روتکب ورتوک مالک هدننایمقاشع هکر ونید «رعج ارق لوسشهلبایه
 ردذوخ ام ندەرات هروکه ناب ك حرا شقا شغل نوب لسر راج یهو ةروتهیلا تلسرا لاب زدقج هوا
 هکر دهنسانعم ٥ ورد هنسا نعم ماك نهو نیحو تقو : (ةرابتلا ) .كاذدبنع ةزاتواذهدنع ةراتاهنإل

 ینفیدلوالصالازومهمو رک د یخدازو مهم ینو فلومهلبعتف كباب و یرسکك نات ردربتو تارات تج ردکید هکر
 زدشلیاذخ ام نایب ویدردهنسانعمماتلا هکر دذوخ ًامندنلوقحرطارات راب رعوب ةدنادرفم بغارزدشلباصیصتت
 هکردروطسم هدصاوغ]اهزد هکربدجزنم ی دعب اتش و لاحدعب الاحیا تارات هلعفو هر یاهزات لعد لانچ و

 تعجارمهنیراترضح هجو هللا مرک یضنرج نالوا عید باب را افالتحا هدنصوصخ هدوومنوکر مارکب اکا
 هک دمابانارذکعس تاراتندنتسوا كهدولوم هکر دشابا لاکشا هنقع لح همسر وب راب رمضح هبلا راشمرای دلی
 كلاقب هللالاطاتقدص هلناسعقسا نابز نامهدهلغلوا ساحنا زنا خذ قو راف ترضخ نلوا قّمه-یالطاهدووم
 نیطنملالسنم ناسنالا انقلخ دقلو لوبشا دارم ندعبس تازاتویدلوارداص ندرانا ادتاافد هلناونعوبرابدند
 ماظعلا انوسکف اماظع ةغضلا انتلعف هفضم هقلعلا انقلتف هعلع ةفطنلا الخ غ نيكم رارق ىف هفطن اله

 هرکصندنلالهتسا بودیادولوایح دولوم سپ ردعیستاقبط نالوانیبعضدنسهع رکه الا رخ تلخ هان شا مام
 هداعاةرم دعب هرم ی دنشنرب هاب رسک مه (جزنالا) یهتنا رووا قالنطا هدو وم هسرونلوا نقف قالوا اید |
 هک ه ن رد هنسانعم كلبارظن هلتقدو تادح ه هنس ذرب وترغب هرم هداما ذیل ان|لاعز وذجتتما بدل از کو
 عضو هرب هدنبیقكوبن هدمآشضورا لبا دم (ءآرات هر عح هبلارظنلاترتالوفت رد هاشم وب یر هارب
 تاراتلا) ردهرب زحربهدننایم هلناهصذ هلا مزلق (نارات) السلا هيلع رد وبن ترضخ دنا ءازاتد جز هذا

 ماقتا هکر دی ولقمراتوا عی ردیبولقمرتو تارات کهدنلوق نالفتارا اب رعو ید نوا رک هکر دیم تارا
 هذنسارو نوهج رهت یتعب رهن ءاروام عج هل بعص كنات (ناروترارولوا كعد نالق راتوااناود ناتج لوم
 .وروت هکی دیاراو ییغوا جو!تهاش نودیرف هکه لوا مولعه ر وند ءاشناروت هنهانش دان زډیمسا كټ هکآوا تالوا

 یاصقا ندنارهلسو هلاحایسارو كوهج بآهروت غوا كوو دیاد ع لو دیلغوا تجوکهکیجر اردو |

 | جک رع ماح واو ر دشلبا تقفا وم ځد برع بولوا یمعا یس هلکر ونت و شا هرزوا ینایب كحاببصم

 ۱ هنسانعمیدا وا ءاهلفروشد هر قج۵ وا عت بو راویوصكتهرد ویکی زوکر اکیپ ثنسسانعم ءامل ارم

 ۳ اه

 هحربا هنفرطیركلرهن هکه تنیدنلوا قاللسطا ناروت هلتسن هروتهروب نم ثکلوا ءاتناک | یذلیا ضد وفتْلدهبّرم



۲ 

 یرهوج پونلوا ف رو یخ ابو کل گز یدنو ع ا ازدب نانو ۱

 یولب »دی زو دوم نوختا نیس میم یا ا هک مد بنظف ناخن ملات نایت هما )

 ونپ دوبل مبم طلب وکآ ]کردی 4 نام دزو لافیف هلی یک کاو ارایبتلا) لوبلاب فدا ذا
 ار امتیاز ات رچ لاقبیدنلوارک درک زهنیانممرآ اپعتهدننزو دا بش سا راقتلاوردنوج اہ نوی ریما اغ دیکر ۱

 داماو بولت :دتش هک کو بو روکپ يزمآنکریزکس هکییونیدهیمقان لوش هدبنزو هر ایس (مرابختاا

 قمل ارغت لاعب رد, هانم فا ٩ بورقشف ناف تدرمط لینوکس لنیغ و یه کا تلا, اهرم فا
 رد هنیساتعم كيلا جو رخ وص ندنزار كيلدو قرب کام ولط و ټل هب رغ ورنا اذا ثلاسلا يباب إا نم .ارغت !

 دود نرو هرفعلاو) هانوکش تلافو یمطو یی کر لا (قرفتلا )۱م قرخ نم مال جرج ادا + هن الا ترغت لاق ۲

 هلغل وا كل وک که ونپدهنوالوش ل وق لج هتان نیم دن رانا جاق روینید های نشب هک ونهو ردیدآ ||
 امس لسا ول رک مت اییهتف(نارفتلا)«دنزو فتیک یضتلاو) زف اتلا هبل اوا باسیتزدق ممد ان وا يا رازوط ۱

 هلی رسک كنوزم# : رافتالا) خو یا نارغتو نفتورفاتلجد لام یکرک ابییکو ور رونیدهبینک نالوا تفایق

1 

۷ 
 سس سس س

 ناسويبارعا نیا رب 23 ومی 9 »ول وا ورم هی وږ اود رخال روتا اوم ر درا ش رای دلوا عباناک ۷ ی راسو

 1 لک اف لاو اب ترجل ا لا اریخبر هبا ةباعسلا !ترفن لاب رد هنساضم قفآ یک عج ېږ ومل

 یشالودتنن و ودعلادنعدنزت ز,تراص,اذا هراغُب ُهقان لا هلوا کک یک ت وآتسار یعبهبلوا رام هبناج ۳

 تایر دننزو هلکه رفتو و فید هغان اک هدیدنهروئیب مات فا هدنیزو هد وت (ةرفتلاو)

 چرا فتا ې اهب رد هننسانعم قخرابضبوقح د دق ەپ نالوا هدنس هنرو|لعادود توا یررالبقین و كمدآ رب

 ملطاذار طلا تال الر دھن انعم نل و انها یرلکچادتیا لنچ اف نالبفم قا هیرفتایلا هفنارعش جرجا ذا

 تیراضا دا هفتم ضرا امت رونیدهضرا شلوار نکیآ لوک :ونهیرلبوا هداسزو هی هرفتلاز هاتن هيف
 وک ام ر ةر لیمو رک هد دننزو هلکه لذا (هرقتلا ) ندتعلهدنآو هپ زورق ( زغتلا) اریغصاھ و الک,لک ادق

 انعم لب اوتیک واو و ارپ وزوط روند هن اوجا هرچت هدننزو لک (شتلآ) ردنابنیرلکدیدتوا هجولتطو
 نکل را دطوبض ممم ز وم دنه من ل وص راسو جر که لیک ف ل را هد دیم فاکو یعضتل رات یکلاو) یک ركتلا)
 دیک هی رقرتهدناچيناشا دادغب ردقلوآ هدبتزو لبج هلی ےل د دشم فاکو یدل لات نالوا باوض

 هدلب رب +دیرخم هلی بنا (نورکب) روت هک اک اکی هدنیهج رونلوا ق الطاورکس هرکسع رس «دنسهکیلوا دنیرکتو

 يدجاو رد نبنج مسارونپ دین نخ ۸ ۳ ردفوز هلن و کپ كی عو یف كات (یلا )ردف ورعمیراب رع ناوارکت ردیدآ
 نولوادذاسخ 2 عاول لب هنیصیکیاوب کرد حراش هل ل رات رد نارقو دروغ و دلناصف رد تارت یجب هلبایه رد هر

 نوئید هحیآ ناتضافرخ هدو ناک (نا ارن کم دلو الوم هللقو ربذکن وا مج هوزوا قیقخ سنج ارز
 نوم (ںوجلا) هن یا یر ؟لانیفی ورم |عي وابيار ايوه لاقي زونىد همدآ نوسكییامرخ هلتبسد یاب (یرقلآ)

 و کریس بر مداوم (رقلا) روند همدا نالوا امرخ یس هزبخذو از هدننزو

 ینا هوب ل وف ىلع نمت وطام رخ جاغاو بطراا دف رات ا زا ارت بطراا مت لقب رددنس انعدقم او هنیادخ
 ردهنبناتععكمردیاهرخ همدآرب یابطر تهیلعاه ن اصولو | تاجا فا هللا ترم لان دەنا چم ىو ابن

 و لا نلوا ر چیم زوق یبطراریز ریلبتسم هن یانعف قغروق ںی دنن رب ورق هما ادام وعلا رم لای
 اوافصهمطقاذارمملارمتلافپ ردلمعتسم هی انضم كلبا دردق و قم روق ېب وبارغوط هک هک یو هی اذا یا
 یراضا ذابط را یا لافب رد ةنیمانعم قهر او هی "دحنام رخ بطر یف فلن اراک 4 كوزه ناملار )هععحو

 ردصم هدننزورمآ يعلا) مهر زك انا موقلایما لام ردهبنیاتعم قلواقوجیسأم رخ كمدآرو نجلا دج
 یسافوخ ياتلار تل مهمطااذا لؤالا پالا نمار موم! الف لای نما بنعم كمر بام رخ همدآربرولوا
 یراملا )یل ]ورک هدنسم ھداقرما (ر وماّلا) مه زی رک اذآنوررمات م رمان موقو رمأت لجرلاشیروندهمدآنالوا قوخ

 | كجوکند ةجیوض هرم نبا.دوخ ایا هدننن زو هری هلیعص كنا ةر ربدیجسا كني چ هیدابعونرب هدننزو "ییارغ
 هدننزو ردیح ا ر ازولوا رخ ملا هدنزخآ هنيلززوکت فون رولوا هدراقلاهرخ کرد ید.ج راش ردہدآ كشوقار
 یرغصلاهریتو هد شرو هردبحا : یریکسلا هر ردیجسا مصور, هد هدماش ۳ )ندید هیرفرب هدماش
 هات هرغو ٤ هادو زەب ر (رق) ردعض ومرب هدهما نشف رم )رد دا )و دی رادآ هن یق یا هدنساصق ناهتصا
 هعشچربهدنبقهفوکت (رگلا نی ردح ضو مره د همان هد زو هر قیفش هی قبفج) برا برق کیا دیا |

 ردیدآ



ِ 
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 ئم رواکر قو ددننزو لار ولك اخو لنز ۳3 ۳5 ان یخ راف رح اغلا ةو وسد هب یب هاش عةو
 زونلوا ق حج امدا ۲ نالوا رهامتانشناو ق داش هدشا کندطا ترشانض رخ اتو هفشزو بتکرولک لو هتنزو

 هاته روند حد هرجات روتلواقالطا قان ۇلجاۇ ژتالوارولگ ةرازاب و احیا نمالائ ربازوق لاتش

 روتاو الا ةه تآ نالوا ساعت هک او قوص ٹا بو قولا قو ةراخا [قننضا یر یانو ربات قا لا
 نالوا هاکن اب ردناکت چا لی یو مر لا ) قات لبخ مرک لغ یا هرخباتمرکأ ا لع ولاقت نو
 كاا اراب ةدننزودباك ق راتملاو) راتغلا 2 هدننزو رز فا ۱ اهنلا 3 ره یار مڻ زا لاق“ روغىا5ەز

 | ر وف هل هج یاځا نوری زشب هو خنيناکاذا والا نالا نم هرات وارق ناعت زار لاقب رده
 .ادنجنوکرال یزلآا رو رخو لاق ر وند ةفدا نالوادنکو لیفت و اهن نعد نان وا تفشکو هلحهگتتزو
 یطق راد ندیدنکو ند حڅ مان یادس ردن دج زدهدننزو ی زاضهک ؟<یراخلا نهم لع نیدجشو اشک الو
 ندیرب یر ا او دوعق زور دبدن كاارو غ کلات لا ندشلبا ٹی داحس تم اواو

 ردهنسانعم للاسک هنسنرت اقلطمو غطقناوناباذاینتلاو والا باتبلا نمآرورتو ی ظعل ت لات قی رد هند انهم ار
 هدننزو هرات ڪس هرازنو روزت و َودخاتناذا ڪر لاشزدلمعتشدتسانعم ق شلو اتاو عطقادا یار لاق

 ارورتو لب راز لاقت رد هنساتشعم قعافهغای و هنا رلکک تولاقیصو باولط هل تج و ملا یک کرک
 نودرب لاقیزونیدهرک راننالوا كباخییگتآ ىل ییشلززدو یشب و زولوا فصو و همه ی هود "الت داوارو |

  jتناهنو ءاتضعالا لدنفمیا رس 13 طوتند هنآنالوآلدتعمو ان نوفب وایمادنا وءابضعاو ضر ا نراس یا
 ترت لا قرد هنسانعم قم هنغاص تورفج شوق هود هدا وچ ئا هر لد لامي ردن هنشاتغم دوهخویقاط

 | لوعفلاءاس ىلع ىلا رتا لاقي ؛رددنساتعم ترپسک الب رسک ترمه (نآال) هنیب ام قیلادادا اتيا دا |

 یشنربدویشبوقیخدو ردلعاف سا: ندزاژتنالوت ( نما | هدهنا ذات را لاق رد فیس اف كلا قارار

 ردهنسانعهرمضنط و لنضا هلی كاتا لا ضکزامب ه سیا زنم نوذر لاتا و درک نالوا كاوت |
 رلکدتارتبجت زج ةر راع عمو ل مضالا آلام ليغ فاش  REكلذ( ةزلا) زار دبا ریدقنانب هلکنآ

 ءاتعر» هدننرو رشارش (رتازلا) ءانعرو ءاتنسح یاهرت دن راح لاقت ن وند زق نالوا ء انكر وء اتنه هلی كات

a ء ملات تلاش روس و ردز وق رت ید رفمارونید هل ربقنالواءاننیخو 

 قحهوهکننساوهوعرعزوهوکر حیا هوزت رت لا قف نمطا ت رش هنا نظیذلا لجر اف د وعتضنیا نیدح مو
 الك ۳ زک ادا لب ارترت لا زدهنساتعم كلنا قلن کرب و قتل افوحیزوس هزت تو پن شامل عزا هنم هخنوت

 روبنز (روق زل ا)ءاخرتس ایا ةرترتەمالك ىف واهن لاقب ر و دهغلنقل اصو هک لتسسنالواهدساللکتلذکه دن هژوتو
 زدیدآ شوقر روتر یکن اولج روند هنکنهزر ن كنطبا تضرهش هدننزو  RETرهشو كنشات وص ولیم كەز (روزت

 فعض هیف# لا هو حراشلا لاقرونبد هنالغو !كحوکو رونلوا نعت خاش وال وق هکر ونىدةنمالغ ك نط: نبض
 ردهنسانعم قم الغراو قصر اصهکر دیفدا هو هدننزو لزازت (رتربتلا) ریغصلا مالل اوهو  رورتا لّمعو روفضع

 دنادبشلا یا رتارنلا هتاصا لاقب ردهنسانعم كن ادشو نع هل هفتا نتارلا) لقلقتو ل ازت اذا رمل اترتا |]

 ندنل را هروکهننا كراش هنسانعمهعوطقهدی روش هل راس یزو ی زحل دیدن کادو یمن(
 هدننزو راح (ناتلا) ةعوطقم یا یرتدن لاعبو ردشل وا بلاغ هددت راتندنسانعم عطق نکی شح و نجا زالشنۇم
 قلیان ندهض راع اس دوخ ندقلحآ رو روتید همدا زانقط یس ەد وکولطهتتا ردلعاف مان دەرازت

 هدلب فورعمرب هلیعض كنفرمه (رازت) هریغ وا ع وج نم څخ ژمی ا ناتلجر لافیرونید هیسک نالوا مادناتستو
 ی روسكنهرول رم * *هدلب رد نظیرببعت رتشش هلا نیت نینیش ر ددا هدلب رب هدناریةدننرو پدنچ (رتتسف) .ودندآ
 یسیکنآ ردیدآ كيآرب ندهبدور روهش هل رمی ك نات (نی شن دروس ناسنوا ابو هربط لوا لاناف وطل ادب

 زارذیاراتعا ندنآ مور فاطیب هنسسآرردینان ن شن یسنانو ل وا نیرشن یو هک دوان از وکی برد نان رخت
 س ناوک تانیضو ىف كات (ختلا) | ردب راغسا لاجر هصتر و ردیدآ كخاطرب هدنداالپ شیق هدننزو تاکاعت

 لاقي روندهب هر اب نایتروظقاق هدننزو دا دش ( هزاعتلا | ۱ حاصادا ثلاصلا تالا نمازعت لج رار عت ل ان ردهنسانعم
  ۱ازهآ برا ترعت لافی رد هتسانعمقل وا لعتش» بنج نیا بوو "رنج هاتف شا )اقرالیازاعن حرج

 هدنزو ن ابلغ هلام نیغ نارعتلا)ردندآ تك نضج ر دو خاب لبجرب هدم هد زوم رکعتتلعتشاذامب ارا تابام |]

 نالوا باوصصعبلادنع و تلغاذا عب ارلاو ثلاثا تابلا نمانارغت ترغق و ردقلا ت رغ لاقي رد هنسانعم قق اتاق
ish 

 س
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۷۷۸ 

 میم یار افخنالقرم ران لاو لەي موى دنت رب اقم ا هاا تفا0 ناتبا ترب أ
 نیم نی رادقم یخ موخاب كلج ؟ زكا دوخاب قجعب بوکوح ییلوکارق لوف لع یوا ۍږا که دنزو ||

 FATES هنالصرا هد مشنزور لو رج (رولیلا) رولا دتمردقهح وفا ندنسهساکبویلش ناتنعامد كاتا ||

 ناتنهب عجب یبتغلهب هلبعف تب هداسنعمکیاوب لونید هننالو ولی روش وبد هلبلایسهویم لوق لع_هنجاغا |[

 .دجنبورادبزادآهبلقررب هدر نیا هربنچو هدبراضفا :باطرفکو تلخ یا هد سابا هلبا سدق هرن و[

 نم راسا )دندانی ذج ر دهدننزو يري نالواما ارانب اکرام هک راب نب هی ن لضفلا نب دنتنعن ||
 دص ددلدا 1 هاب هال بنت هر نکس لار تم رض چ

 هلن ب وا. هاج هجیتااذا دا سما نالو دەن اعنچم' قل اة قانە درا كندنسنرپ هدېسزو ناهطا |
 وهقنسآ ضعف یخ هلت هو ردح یک کرب هنملنربو اب هتلنض اذااصلاب هتان لوقت ردمنمنالنعم قفروا ||
 گان لا )نا بعون قز هلوا .دنرم دتر وپ نما ین اغ و اهوار د: جراش هیلاهدلخاذا ارظنلاهيلاز أنا لاني 8

 قرن زنی یرتدساا هزز نایب تاجر اش نکل بویل تای هده دام یراهتناهخ رک ف لوم

 | توت شناسی ذرب هو درا حي شهالوا تخایضزونه لوق یخ هننمانعم هضفو به ذارؤنید هشموکو |[

 | ردتسانع»قمرقاهدننزوریض (تلا) نونلوا قالطا هتان ادن سن بولوا لنعتسم اقلطم ندرفابو ج وتو ||
 ۱ لیعفت (رینتل )فکلهااذا هر لایق رذهنساضعم كلعا الهو |هرمتنک اذا لنت باشلا نم ریش لات ا
 ۱ | باس نابتا) هکلهااذا هربت لاو ةرتسکاذا هربت لاقی ندنوجا ةغلابموزپتکب یدیدشت رد هنسانجمرت هدننزو ||

 هروکه ننام لحنابصم اك اه ىا "ارابتالا نیلاظ]ادزتالو . یلاجت هلوق هتمو .حراشلالاق ندعما هتسانعم لاله هدنب و ||

 ت تارهابل) هلبوصت قبول هتماهتبهذوا نط تکا نوا فصال اللا اهبا لای ردەتسانغم ىل اق یینضحت

 هک دننآییطرب (یها بلا )اور »رها ید رف نو لاک د تا قش شان ندنش هبلخ نوضرو تتلو ا:یفالطا هزل هنیفس

 | ويد همذآناشیذوفیینشو روند هن ذآ د نمش وهو میشرو رو بیصح نیح اصنیتم یأر هدنیزو رقعح هلباهمجمیاز

 افرخ نوزواو .رونیدهب هقأن طع یبت هشچ بجز ةذمنق هربا تیلشآ)کو لفاع فیص>یاررهبوه لاق

 هلیوتسک ان (بلا) ندینآهینرفزهدنسابضق نو ردندآهدلب ربهبتیبماطسب با ق هی هدننزو تاک( زابع)رولک

 | لابد خد تارغل هکر ذی رلکدید ثلج هبالح دن راک تب هال وپ ردیدآ هدلب رب هدنیرق ئش هعلق ظاسحم

 هلیفسک ن نھ نا :تیقغلا ءاقلا لنت

 هاذا تم اقا یار ار تنالفرأت لا زد هنس استعمال مزوس بو قم ازآ نید رب هلیوکب تانوزمهو یف

 شان ندلابعتسا تیک ولو زوم هززوآروکذم هجو لصالاف هتسانعم مه رمردکعد هکر هل شوکس كن هریشو

 قباشلپا تن ین نهدنب هاطرزوت,خوب فلوم .لیصف تانهرمهو مک ولت یھب دسته والت هره ||
 | ترجو یا ص نیم یلرلش هدنشنزاو روبنز ںورؤتلا) رم ادب وم یا هراتدعب هراتوپةرأن كلذ لطف لاسقن |

 | هتناوعا تالو خل اوؤ داش دابو ږونلو اربع عاشو لوقو كنهرمس کنی هنر راته دخو با كرابطیاض یس هلوقم
 ۱ هنوللااتعلطح هاینوکسب كانو یی مسکا (زننلا),ردو ير انی لچ هوا هنت مد قرا هیلوازاوخهفولع کروند

 رود هننالو ا: رنه دن دعم ضعیلا دنعوا رونید هضفو تهد: هعالتضلادعب نود هم رل هدزح شموکو

 ۱ ةس امت اجر نکمرولبد هک هدرخنو تر افیرق چ سمو ولوا طلتخهاقاریظ هک مدقع نیزفلوا ت غال

 | تدربت رول وا فضو هی ذقاننالوا كن ر بوخت هدننزو ءارج (مارتنا )ی )زاید اعا دز ع دوکو ام الکی لک کر دما ندرت
 | کات (نیزتنلا) كلاش ئاو نشل لر لاقب رم اناتعم كلاه رول ا) نوللاطنفلا ىا ءازبت ةقاب لاقی.ریذوخ ام
 فرانک كنارو كنان( ةنرنلا) اشیا اڑی رب هنس تنها اه لوقت ر دضوصخم هقن ماعم یامعتماردکعد هتسل ز ليف

 كاله لنتعف (رتلا): روناوازابشن قاکوق هکر نی هبهنسف هدن زّرط تیکه ادن وابل كن رال یف شاپ هلبقیفخت كابو
 قیهن ند هنن یفیدنلوایهن هدننزو لاعفنا نان )تالهاذ ما زا بابلا نم ارت لخ از یلافب نذهتسانغم قلا
 | 3ت یژهکلوا کر دینسا فو رعد موق هلق رات تشا) یهتناذارمالا نعرنا لاقت ردهنشانعم كلبا عام هللوق

 لغو نامان ناتو ل وغم هلو موی اتش چاغ هل! ناچننا دناخ شفابنب ر ناتسکرت تتطلس تبون |
 ناثاوتلا) یدلوانتشمو بعشنم ندرانآیرافاتیتوا:ںاتانو ل وغم یدیا منسق هدنرانیب یکلم هل هلغل وا |

 ۱ هنعابناوناوخاو هنر راکنهربس كنراطباضم رهشو یشابوص هکر دهنساعمهزوالج هدننزو شات هر اهشلهف ین

 گودخوسرم هعسرون هذ را وت تکه کو د جم ډقج هلوا هفناط نانلوارببعتراتزات الاغ ردش آدرولس دنسهکلوا

 ۱ | ئ شيو ییازجاوهلاروناوا ریست ناکرززاب کر وشد همدآندباءابض 1 هدننزو رخاف ىجاتلا) رونی
 هم
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 سست سسسب سس 1

 رونیدمداوقهرلکلب یکلو ارد هبترم شب یرلکلب كنمداتف شور درهال یعجروشدهکلبنال اواهدینزضقابباچ كنتدالق

 رار یرک | نالوا هدنشاپ یکیاكياب نعب كسوف هیس رهماوزونید یلکه رکصالا هاب دعب قاوخ دعب بکس هدجب
 مولعم ردرب ها یکیدکد قوا هبلکو ردیسةاخ یا تب اطروند هتغلاراهنلکهلبا شات لوف یلعروتید المقر

 كنآ رار رک اک !یجنوطراردیا ریبعت غاز( هی یرذ)یراقد راص هبارواو ناک هن شوکه نیریشاب كیا ر زادناربت هک هاو
 راو رار دیا قالطا هضبق ردیطسو كیاهک هرب قج هتوط لاو لاببص هبیزب نانو نطق رتیرب کوب هک هللسب ن أ

 عب رض رهاو هلوا زا تاریاربیغتو للخ هنماظن بوقج یب وص لبس اکا هک زونید,هضرا یوصو هرکأب لو
 یرکدرب رولوا تبان هدر فوج هروکهتنابب تا درفمّراسوزدتوا یرلکدیدقریشهروکة غلوم مب و ردیعما یی
 نیوص نمرکد ینعب یجزاءام هکر دیبرعم یسراف ره بآرهیاو وونلوهدلح اوس هل زطابود خوم هکر تو واز
 «دیسرافرهبآ هجرکف لوم هکر د جرم یدنلوا هسته یظعرهشرپ عقاوهدنبنانم] ورق هلتسانمو زدی
 دوخاب یولپبارهاظردلعا هتبلا فلم ردشماسخلوا بای رفظ هدّیسراف تادرفم نکا بوید كعد یزو ن ورک
 ءارهز (ءارهب ۱ردیدآ كخاطرب هدزاج و ردیمسا یخدلرهش تكونوکرب هدنتنخ اول ناهفصارهم اور دین ی کیس
 باع“ ں اھ ]ا) ردە رزوا سایقرمغ هلن ورود یوارهمو ینارهم مدت تنرددارنبز هد هلن صف كل ارد ذآ هلق را د چنو
 هیداباب یراص کو دبع ون یراصو كجك نهبدابان یر اکدید ۍزوکرغط ندنعو یاب ردیدآ ت اب شوخ ادننزو
 سرفلا ببل رونید هنس هنبس كناو ۍکب اج هرهچ رونیدهئبش نالو ارادماتو ر نمو بوخ افلط راپ و ودیر لګی
 || هیرقرب هدنساضقو زمرا و ردقج هلوا ضایبنالواهدرپ یی درزطدن کر وتد هضاب نالوا دنس هئ لذ کھ سانه
 ۱ مص روید هتب هلیضكب (راهبلا) ردنداروا "یزاهبلا هاربا نیدافز ندنیندح راد ید نی راهب هکر دیگ
 زویجوا ندنازواو رونید هغو شا الحو ردیدآ قلاب ضابب عونرب و یکف اطخ نولید هلشوق عن قو هننانچم
 ۱ دیطط کردند صاحلا نیو رعتهکریدحراشرونب دنا دقمو نزونالوا لطر ك لوق یلعزویتلادوخانزوییر ددو الط

 نزویرامو یمغ سب یداراو شموکو نوتلاراطنق روا هدنر ره هکی ذلیا تر اهبزوپدکد لپا ثافو هندی
 || هیطبف یءرویز لک و هدیوع مالکرونلواقالطا هلطرزویجوار اه هکی دیددببع وب او ید تابع دفرظ چنل
 | ناهیاروهطظندابر دیکرونید هنعاتاردراهب و یهتناردش ابا حرصت یتفیدلو | ماش شلو نرعیرهزا نکل مود نط

 هدنزر طقی ریار اهم و هلو هنسن هدننزو لطرزویترد هدا هکر ون دهن کد وب لوشو یکی ر ر اسوافدصو وَ دعمشما ا
 ةدیسیا ریه یه لاقن یک هلیقعرونیدهوت اج نالو اهفم رو هده دنن یموقهدنزو راز دما تاک
 نکد روب هلغلوا لیقثو وب ك یس غص کز وندهن واخ ل وشو روند هنو ناخ نوب زو فیعضو ریفص قتل خو فنر

 | (ناپبالا) ترهبتا تشماذاف فادرالاهلیقت تناک اذا ةمهب ةأ ما لاقن - لوارولوصراهزاه نبلغ ويم هکچ ||
 قلوایتغ نکیامقفو بعلاب ینااذآ لجر رها لاقم. ردهننسانعم كلبا اد هنسن بیجعرب مدار هلن رتسک تن همه ||

 لاقي ردهنسانعمیاقار بونپ ندنترازح كنتقوراپناا فضنوشفدسپ ییغتساذانالفرهبالاتتب ید هتسانعم | |
 هاکو ونکینهاک هکر د هننسانعم قلوا كار اکنر هلیتمج الحا مدار و: نانا ةربب رخ نم قزح ا اذا لج اره |

 هدیس مدار و یرخااشخو :مهنامد هقالخا ق نولتاذآ ن الفرا لا راتراسنع ندکلبا قلب وخ

 یکیدبا باکترا هسکرب هدننزو لاعتفا (ناهتالآ) ةریهب جو زتاذانالفرهبا لا ردةنسانعم قلا نوت اخ هغی تو
 ۱ اع داود مدلوا لاصو مربهه هلن وناخ نالفالثم ردهنسانعم كن اف داندنالب یب د مدننا یعینش لعف نیس هلوتمزوجخ

 تیمکلارعش هنمو خراشلالاق رب لوترسف لاقو ابنکیعدااذا لجبرارهتبالانتب یکكلبااتفاهتیفن يديکو
 تلعف لوس ناراسالاو لعق لو ةنالقلتلعف لونا راهتالا خار اتبااماوا راهتبا اما: ةاتلا تعن لب حک

 ردهنساضعم قلقهدولآ هیاداتسا هيسکهانکی رخآ یعبق لعف یتیدلوابکترم یدنک داری زا هشاو. لعفدقو
 قرهیلوا شوماخا طق لوقىلع كلنا هرزوا للدتو ضولخو عن یاعدو هفاعءامزاذاانالفرهشالاپم

 هنلایخ م دآربو تکسیال ةعاس لکوعد وا لّمتااذا ءامبلاق رهشالاشب یدهنسانخم كابا اعد تعاسره |
 كلیارودقملذبهدنمح كنهسکرب و .لیخاملعماناذا لحرارهتبا لاش ردهتنانعم قعوب واهرزواهنسن یعیدلآ

 عدی ملاذا نالفقو نالفلرهتبا لاقب نوسلوا هدننعض یتاهاو رض كلرکو ییاجنو عفن كنآرکر دهتسا_نعم |
 اه رهشاذا لوعفلاءاس ىلع ةنالف رہتا لاقت :ردهنسانعم قلوایاوسر هلیئس یسورریو هیلعوا هلام ادهنچ
 لعفت (رهبتلا) نیفصنرسکنآاذا فیسلارهتبا لاق رددنسا نم قلواهزام یکیابولیربق ندننی رابهننتفرپ و
 لانقب ردفتسانعم قمادلرب بویلیشیا باس هداوهو ءالتمااذاءاالارهبن لاش ردهنسا_نعخ قلوط هدننزو
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 ابی کد روب كم ر ده دلبرهد رم هلی كلاب (هرو) وند راب هدنراتبنهلزن ورديه ماى |
 يناوذ ضنعب یاس وزا زعلا دبع نب دیس هداز ردارب و دعم نب هلا ةه نداتنمفګو ر دب ونسنم هیار وا

 ماما مرنضانیر ور دندلاجر یماساروبو رد هدلب رب هدنرابدسراف هدنن زو رون (وب ) ږد راب وبسنم هیاروا
 (یروب)ردیسا لزا دت صعب راسو یناهنزوب و نال لارا عنب روب ود ج نبر و و ردینخشی را |

 هلاک ناز (یږود )ردن داروا ن ثّ مان یاروبلاییلاسعل اعل اینا نیدج رذهب رقرب هدنبرق ءاریکع هدننزویروش

 لزهفیلخنومأم هکر دنعسا ما ەطع ونرب دلیجض كزاب (فینار وبلا )زذ داع مالعا رد را نیننلمفر از هک هدننزویروز

 ردنا خط ف.طا رب زا رانا منعتینآ روب هدرار اب د مزب الاحردبوشنم هلمشنسح تن نارو نال وای هلیلح

 نرون رکب لاو هلی ناو هلیعص كنان روب ند نب هل دبعو ردینهش نش یوا دیصلا عیب یا ینارونلارکب وبا یضاقو

 هلک كل (یر "یروبلا) یدناراو یرلفلامرخ هدنآ اربضلوش هکر دعا عضو هدننزو هنیهح (قروبلا )ردرلن دم

 تولوارلشا ینکیدتبسا هلتشو ر هزالاب ال تویلش و هنشاب یدنکی الغر هکر دندانعموت زدک د وتتم هرو ناکم
 ول هدز زادت دوب لو هارو دارت نعد زرد هیروس هلسرا هسلوارونلوا هحخاسموضاما ندنلانشوکو تدا

 هلص تاتو كناب لا ) ژردناریبعت موس هم وکه نبر رو هدنفعنالجوا نالوباشووشنزس وتبدا لوق

 لاقت رد هتسناتعع كي وس نالن « دتنزو هج رحد (ةرتمملا) هتسانعم ۵ هرصق هار مرونب» هنوتاخیرودوب زساه بلاد

 رولوا رفونب هکروئسده تفحوح شلاخ دوس هلبس هدش كناءو یعصكلادو كلاب (یردهلا۱ بذک اذالخ راه

 هکهننانغم هغ شا ضرآرون-د هر شیک باه (هرهلاو) هلیوکس كناهو یعض كاب ملا )راربد حد یردض
 زولوا تبات نجوزن اس هدنآ زولوا ناوباپ ردیلح نالوا بیطاو رخ هکر وند هنطسو ك هردو هلوا مسنهکدنک
 زطلغو درا شما هتک لبا هجم نیش مسن زکآ هلیس هباقهربخ" هلکلی اریتضت هژنرانع هربخو یداولاس فلوم

 هدودح نزار ۇرۇ اوا ټښطاو رخو شوخ ندنرالحراتس هکروید هتبرب ناویان و هنو كت هردیسارز
 دو منا دنور دانسات قمولوضراهراه بولیسک سفن یشن ن دقوا بات نرو هنسانعهدلبکر وتد هب هنیعم
 | زاهراه ردرانصو ندرو رم یانعم هدننزوریمآ مهبلاو روبلا رونلوا قالظا هد هنتلع ناغاوص یتح رولوا
 ]| قارهبآ هبلغ ی ادعاذا لوعفلا ءانب ىلع لح زا رب لا روند هیلسک شمارقوا هنتلعناغلوصو نیولوص
 دم هرهنو یدنلوارکذ که نردخ دار هدلؤا یانعم یا هارب هلم كاب (ةرهلآ) ریه وزوهسوهفو را

 یداولا رهن و لیللا هرم لاشروتشد هنت هبروا كئبشره هرو ر ذیدآ عضومر هدهماج و عضومرب هدنسبح اون

 قمولوض راهراج لکم هلكت اسك شن ولت نو «دنئزو لاعفنا [راهبالا) هطسویاذقلطا هريو سرفلا ةره و
 هدسشنزو دوعف(روهنلاو) هدننزو رهق (رلا) ءاعالا نم عباتو هبسفن مطفت افا لخنرارهنا لا رد ۶ ات جک

 هو تءاضااذا ثلا لا بابلانم ازوهو اره ملا تره لات رد هنساسنعم قلوا زادناتو ندنآتباغر

 رددتسانعمیلوا قایو الماز لاقردهنیم انعم قخمردلوطو هبلقاذا هزه لاخ رد هنسانعف قلوا تلا

 هی یزد تاو حراتشباخاذا لزا ره لاترد هنسانعم قلوا تئاخو عن اذا لخراار لاق

 زدهنساتعم قعارغوا هدم اتؤ هضعغو راد شبا صیصفتد اهشتسالاب ود ردقلوا | ةتيلاو نالوا باوص تو دنا

 ندقاطو معشووناتشھئلاب هفذقاذا االف زې لاقع ردهتسانعم كلتا ازفاوفزقهمذارب و هب رک ادارمالاهرهم لاش

 ۱ انچ یا هلا ت لاق زدهتسانعم كلبانعلو هنق نقاط یوف هتلک دا انالفرهم لان دانان كاا فیت دنازآ

 :رومقنو تولەم د وصل ةي ارو همز طه یخ هند انم لغو رهقوب و اکاله عیاشی ا هلارهم لا قو
 لاف دس اتم ب ران لک« وک یه كازا بل ناب دیلغ ءاخد هلاره ساتسالاف لاق ردکعدنوسلوا

 ! قدهشنانعم قلوا قیافهتنازقاو لاکا منا و تاو کلا ءو هو تلقا ذا لغاذا ریقل اره لاقترهلمتسهتسانعم قوا ۱
 کر دندآ رنطرب هدمقزاو .هتننانخم رهظ نوید هب قرا هطشزو جا (رهیالا) هنارفاقاف یا عرب اذا نالف رم لاش |

 راک لک هواجس ینا دوور رو مو داش کون طب رهط نوب ورود مطزاس
 ةویطا یرعابطا ون بت یل نادیاکآ در مط نالواهذنس هټروا ربط وا ق هنلا ناق هدلوقرکر وتد هبط |[

 ولو دم ر دف هانا تود تن هن د مشات ومط یرلکدلد را هرز وا قاب رتا ناک زیب رخ اردا قالطا ۱
 ات یو نمر ةن ناچ وچ ها نکا رشا زوایای رچنا ل رک ھاو اد نالو

 | یتسلسک لری لو اوو او تخم ندنآ نینارشیالسشونادبا تکرحرذلص-.اک | لر وی ادب رمط ر و هکر اربد نیٹو
 شوقر ماو هاا زذ نفاص هدرفل ابو ان هدقلب وا هز لواو ردوب یرلکدید ید. وق یدوا هکر دک اله بنیم
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 کلا ةدعاق كنسهکلوا هبل افص هدننزو قطرق هلا دمجمنیغ غاب )ردی وعن ث دحر حلب نب حصان نب دیبعن |
 نانو هیلاتف هلاقص راربد راغلب هعاعر اوآدیدش تیاغل قوغوصرشود هنف رطلاعم ردیمسا ل رهشنالوا

 م دننزو روبص (رونبلا )وونید هعساو ناکم» دننزورذنضفغ (روهلبلا) ردیواحیزاتیالو راحتو هجو هوس ور ر دی رعم
 ندیا تعزالم ء رلندعم هلیق كتاب (ةرداسنبلا )ربت یا رونبوهلا قب رونید همدآ ربتو برم شما نص یاحره
 هدیس راف رونلوارمیعت نابهرطم هکر وئید هراجتنالوا رلقاصییایشاو هعتمانوجماق اصولا لوق ىلع رونیدءراوت
 چ 1 نون نه نذلاوا نداعلا نومزاب راحیا هرداتیهلاقب هلیعص كنا رد راد ید رفع ریدرادهتسنک

 نوع ؟:دلباطبضو عج داحا :یرلکدلباجم رخت ككلاممامارد بعل لراشب نب دجشندنیت دبحمرادنب و ءالغال

 رمزاالاح هننسانفم انعم الکمو یمرهرونید هرنالوایابل یکو یاس .یکهدننزو رفعج (ردنلا) ردشمل وابقلم

  ESهلب مسک كا( ملا )دمی هسبالدوب یریعت رد هرهش نالوا یر ناکرزاب و

 یظالرصنو راریدمانیب هدیس راف رونلوا ریبعت قمرپزسدا ۲ هکر ونید هفمرنالواهدننببقمرپهجرمع هل روا

 هلبر سک داصهدحانصم هکربد حراش ردهبلصا یون عد ردبه و یرک د هدنسهدام_ رصب نوب كنب رهوح ردن وم

 نالوا اهلاحیلع مدقم ند زمو اراعاو حالصا ن وح ا تعارز هلن وکس كواوویضق كناب (روبلا) ردص وضم |

 سططن ل وش لوق لع ردقج هلوا هتیمضرا هکرونیدهضرا شم رکن ابصو شما لوا سطن بولیکو س یعی
 عرزهنسرهباریزهلوا شماملوا عرزهن سن هنسونبو ردنلکدن وجا نمل وا تعارز هنس كعلک هک ر ونید هال رت ښا وا
 روو راردبا هدارا لوا یانعمو رعت ر وب هلیص كنا هدراراب د مز رولو | لیلقو فیعض ین الصاح هلغلروب هسنلوا

 اذا اروبهروب االف راب لاش هن سانعم قمهنصو قمالق و نوعا قلوا فقاو هنهنک كن ەنبسنر رولواردضم

 قمراو هداسکر ازا و كله اذا اراوبو اروب لجر لاراب لاقىرد هنسانعم قلو الاله هدننزورابتراوبو روب و

 یکب حاصوبحک هنرانعاحو كلاسهرولوا یجكرا روبو تدسک اذا قوسلا تراب لاقبرد هنسانعم
 یتسیدنکه سیا هبکرک رز هنسانعم كليا ضرعهروغب نوا للسب ربیلکد ږدم یک یرقان زولواریصم تانکر وب و

 هنبسنرپوالما مش ۶ الا رظنیل لصعلا یبعاپض رعاذا اروب هقانلاراب لاش ردیالّوبت هنهجو هدکدلبا ماعشساروغب
 یتفبدلواهکرولو روبیوهلئل وا رکمویلاست هل وقهنم و لطب اذا هلعراب لاق ردهنسانعم قمل والطابو رده
 اهلایح نماهح اقلفرعیلاه مشت اذاهقا لا لصملارابلاق ردهنتسابعم كلتا مایشتسایب هقان روغد نوعا كلب

 كليا عاجو هبّرجو هربتخا اداانالفراتبا لاقب ردهنسانعم كليا زاتخاو هب ر چت ىد وبدننزو لاعتفا ( نادالالا
 | لا ردهنسانعف كلبا هلالههل مسکن مه (ترابالا) اهمماجیاا_ هما: ًازملا راتبا لاق ردهنسانعم |

 عالاراوبویدنلوارکذ هکه تنردهنب زاضعم داسکو كالهیند وب ليف كتاب راوبلا) هکلهایا ةرابا هنلاهژابا

 مالاراوبنمهلابذ وعنهلکن وب فل قم ردنرانبعندنسلاق بویروچهدوا بویمرو را كنوتاخ لوطهکردندانعموپ
 اند«دنآ بولوا كلاصه هلغل و ادساف یسهدیقعو تبت هکرونید هسک لوش هلص كنا (نوبلا) 8( دشا می هنییدح

  ۱هنننودرفعهدن و و هبلوا یسهباشحالفو ربخقلعتهترخاو  EEردردصملصالاقارز رد زباربشت

 ارولاموق متکو یلاسحت هل وقم و حرابشلا ایر خال لا بهو دسافیاروپموفو روب م ماو لج ر اسب
N ہەتیم ضرا كلذکر وب و کنین + ءوسو ف یک دی داسفل یلات وا دنع نیک انبهیا 

 رو ضرا لاق روئبد هنهروک ذمضوراهدرانوبهلباه ةا لاو ابلا) هلواشم الو ا اراعاو حالصاب ولیکوس

 دیک ان یضفل راح هلبا هنبالموب رونیدهیسکنالواكلاسه هلغل و | هدیقعلادساف یاب و ربت فت د اواو

 ماسطق (راوب) ۳ رح عیطبال و ادش ر رمت ًاالو شله ناکا داراب زاح لج ر لا قی رونل و اعا بتان و ڪا ۱

 لؤش «دننزوربنم (روبلا) كل الهلایا منا لغ اوبتلزت لاق ردیف! لاله رد نیم هرزوا سنیک هک هدننزو
 فرا یا روم لف لا هل و اردباارداو سج تنا غب نغدو اب ولو | هبک له هک ونڈ هروغب

 (یدانلاو) هلبا دمو یخه كاب (مایروبلاو) هلسعخ لا( روبلاو)/یروبلا) لئاتجما € اتنا هقاسلاب
  ۱)والبساریا   ۶كوناوا شرق واوان نازل هکر وند هعصح اندی دی (هیرالبلاو» ها دمو ءان یفیفخحم

 ىج كس ماما و یراخ مامارو تيد راو هناتصربصج و ءىزىن بیر یمراضع ارو

 | روباسبن (راب) هنتسانعمقبرطرونلوا قالطال و ءابروب وی رول و ږدبؤشنم هنعیب یزاوبلا عیبرلا نب نح
 رد هدبلب زب هدنع : (دابلاقوس)ردنداروایرول ایسنلا یرابل ارصن نب نیس ندمالعا ردهبرقزب هدننانجو

 مت بن هرب زچلاعاو ر دیدآ كغاینس رب هدنس دکتاوا ماش [ه (هرابز ردهیارقرب اإ 4وک كنا دا .
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 رکیلاو هدننزوشدن رکبلا هکر ایم ةرک ایمل اه نمو رک اسانااذاهزک الاعب ر د هنس انعم ك لکن کرا یسک راب هررب سد وب ۱

 [/ر کیت ) روکبلا یخ ۍوف یارکب ورکب لجر لایقب رونید همدا نالوا یخ رع ردفصو ندروکب هدننزو فتك ||
 لات ردهنسانعم لا هلع نتف (زکبلامدقتاذا لج  ارکبن لاقی رد هنسانعم كلی م دقتو قبس هدننزو لعفت
 ءامنمل | ٹرطما لابقب زون,د ةرومغب ناغاب هدراهب لوا نوک ابلا) لجنعاذا عبارا باسلانم ارکب ؛یشلایا رکب |

 | رونیذهروک ادو ىك ويم هدنفرطرونید هیهنسن نشب كاجو هلع ندر اس اقلط مو یم ولا لّوارطلاوهوروک بلا
 "لغ ل اتقب رونمد هنجاغ !امرخنالواروشدب م دم ندرت اسیس هویمو ردزاحموب و هنسانعم هرم ر ونبذ هپ هویم هروکابو

 هرومغپ ناغاب هدراهب لئاوا هدرانوب هدشزو روض (روکبلاوز هدننزو نسج (رکیلا) الّوا ردت تراتضاذا ةروک اب ||
 هیت رولکر کب یعج روساوا قالطا هنجباغا امرخ نالوا روشنب مدقا ندرس یس هویم روکب و رونلوا قالطا
 هسیا لوارد ضتقدقلو ان اعهزوک ابربعضیهدنتر انعرکب هعجج هرزوا یتداع ارز ردشلما شپ وشت هنب هداروب فلوم
 ۱ :ردصوص وید یک ل سرو لوسرردرکبروکبو رکا ون عج روک ان هدناهماراسوهدحاصم هک هشردخبارهروک

 لف لافي رونبدهنچاغن|اهرخندیا لاردا مدقمیس هویم هدرانوب هدننزو حابصم (راکبلاو) هدننزو هنیفس (ةرکبلا)
 | لاتب روئلوا قالطا هضراولت وقو یوص نالوا تابنالاةعب سراکموال وا كردت تراضاذاراکیمو ةريکب و روک

 | ردزاکبا یمججهنسانعمآرذعوئید هزریق نالوا هربشودزونه هلن یمسک لب (رکیلا "تابنالاذعیرتسیاراکبم ضرا |
 ۱ یربعت هرک ابو ردذوخ ًاندنسانعم مدقن هکربد حراش یکهرذعردهنسانعقلوارکب رق هکرد هراکب یردضف ||"

 | كلذكةنوناخ لوشرکب و یهتنارونید هد هنالغوا شمالی حوت زونهیعب رونلوا قالطا هننومورک ن مرکب و ردطلغ |[
 | تنص ول عزه نالو لئلاپقوبسورون درک, هنل وا كخشرهو رولواهدنمک> هربشودنکرونلواقالطایهقا لوش ||

 | هلوقهننو ج راشلا لاق رونو اریبغن هلاط هکر ونید هتک لوق لع هننکتیا رغصشمالوا لماح زونهو رونلوا قالطا
 | كنپ او ةزبرغیا رکب ةباصت«لاقب رونبد باه قوجا یرومغلو ةیتفالو ةنسمالیا هالا رکبالو رافال یلاعت

 | روئلوا قالطا هتدعصا نالوایلمریو موا ادتبا كاو رونلواربنعت یتجوح تالاهکرونلواقالطا هدلو کلو ا ا |[
 هر یکتا هلکلیا لتق بوسکدزب هکر ونلوا قالطادنس هن رض مق لوشرکب هب ضو هلج لوا لج اذارکب مرکل اس ||
 دعطاق یا رکب تناك هنع هللا یز لع هب رض نا اث یدل ا هنمو حراشلالاق یتنال یکی ةبمسلاقب هبموق تیبا |

 ]هان جک لوق سم هندلو نهان لوکس كفاكوب فو یمن كلان کل ادمین جاتصال ةداوب نا
 زونه دوخابرونیدهنوبل نیادوخابردق هل وای رونید هضاحم نادوخخابردق هوا عذحج رونید هب ی یر یلعو

 هک هوا مولعم هلن رنسکو یخ كاابرولکهراکب و هل یخ كنا رولک ن ارکب و یک س افارولکر کب یعجج رونیدهنالوالزب |[
 هدهرفب عاذخبارونید هئالوالّواندن دح یت عذجو روند هبهقانوریعبناراو هب قلا بورتب نشان شب یتهروکه فوم |

 بوک یکیا نوبل نیاوردنالوا شمربکه ب یصکیا بوک قشابرب ضاخ ناو رد هنسا نعم قمزاو هنشاب جوا
 نالوا ندنس هل یزاتنیز كمکهدننزو تاکرح (تارکللا)ردناراو هبیجنزوّمط لزابو ردنالوا شمراو هبیعچوا
 كي وصلواو روناوا قالطا هراغاط لاع هنر هدننا وس نالو اه دندر ول یعاجج بی وذونتارکبو روشید هراهفلح
 قالطاهرا هر مظعوهایس هنر هددکم قیرط دوخا هدعضوم مان ناحرخ تارکپ و هلصتف نان ردهرکب ی ھما

 روند هرکبهداک هکر دراووصر هدارواو روند ةغاط ك ج وکی کیاهدند روب رفعج یب هدننزو ناتق (نانرکبلا) روئلوا ۱

 | ریکی)دیدآ نصحزپ هدنم هدننزو قثع کم: ردیعما لجرربو ردیدآ هب رقرب برق هزاریش هدشنزودا دش راکب)
 | تئاظر دیس هنکح ورته عیفندوخادثرافلا نبعیفنندباصاهدننزوورغ مرکب ؤبا) ردندلاجرهامهدننزوریب ز |[
 | رلیدلپا هینک هلبا هرکب وبا یراترضح مالنا هلع مانارطخهلکلبا لوزن هي یغ اش هليا هرکب ندزاصحهدنسهمسلم |[

 با یفرشادتباهدلاجزدرنافع یمسا كنهفافن وبا یرذن و هل دبع ییعما معها قیضرردنیدشار ءاغلخال واكب وفا

 | لثاو ی رکب و ةانم دبعنب رکب یب كلذ که دنتبشق ر دیکیدلبا مالسار کتا دستنایس هینکب بشردوب نالوا مالا |[
 ىقسهليبقىط هاد ننزو رکس نکب لونمدیوارکی هدتتسنهنتغاجن نیالکن ,رکب یر اخ ودونید یرکیهدنراتسن |

 نود (نورکب)ردیزاجسا هی رقریو عضو هربهدنس هیخان هیرمضهدننزوتنارکس (نیارگلا) ردعضومزهبند ږوب
 هدئنزو نونت (رولبلا] ردیمسا لهاتش.د انرندادنه تل ولم هدننزو ر وفکن (نوهکب) ردنیعما للجار ر هدننزو 1

 دونسرولبو روئیدرولب:یتدهذرفاسل هکردیعما فوزعم رهوحب هدننزورطسپرولبلاو) هدننزو رّونس (ںوللاو)|
 زدض ۈچ ههاشداب تالواناشلا مضع نددنهل ولمراسورونید هردانهم نالوا لکیهلا مظع هدو |

 دجخناو زدندآ هذ لن زه دنلپ هسک ات با ونال ا باب هدنة کل و | نزد: هدننزو یفنط لوچ (رصتلب)دکعدنابار ئار
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 زفص قلا نوع ) رد دا همشجر هدنس هنصراکع (رقسلاعع) رونلواقالطا هلو هک فاو لیم ۳ ۱

 هدنراددنیطتافو رولوا هجزا قوالحو قلاوب وول هلادیرباو هايس هکر وند همزوآ عوف رب نابنلواربعت یزوک

 يغاقآ نکآ تولوا هجالاهاسیسو قآ یک ر هکر دیعسا شوق حونرب هلاصتف (ةرتیلا) روناوا قالطاهکیراهنوکر
 یقب تورق) رذیدآ عضو مر هدئیرق لحج مان ناتو بب رق هیهفوک ر قب و نیساهترهرقب یمنج جججرولوا لثام هزوب
 ندموق ییعب هصعد یاهدانهد قش هدزانسح هلب سک لاد( رعبا تصعد ردیدآ عضومرپ هدنرادد اع ین

 (ةرقاسبلار ردیعسا یداورپ هدنفلارا عضوم یرلکدید هلیخا هدنغلو روق همصف مانهدیر (شبوذ) ردیععا كە
 | ذعداص یا ةرفاب هنت لاشهنمو رد هب رابتعا فوصوم ثینًب ر دکعد یی ریا ر دلعاف مسا ندنسا فم قش

 هرقب) ر دیدآ هدلبرپ هدنسقرش سلدناو ردیدآ نصحر هدسلدناهدننزوهنیفس  هریقیز اجصعلل ةف اتتفنال
 باسهش: نه نلادبع نبا هدتنزوریبز (ریقی) ر دیم یسرف كن هسک مانمنشا نر رص نرو رع هدسننزو هنیهجم
 ضیا ةت ر طقب بابت لاقب روضید هراب ون نالوا عساوو ضا هلیعص كناطو كاب ( هر طقبلا )ر دند هکر دیهما

 ندنسیلاها تاره هدننزو هربم ( هریکبر ردب وسنماک هر وب رم باب ردبدا لجررب هدننزو یفبصع (رطقب) فعشاو

 کز دا ودع هل :وکس كفاکو ى كن ( هرکبلا) ردشلیا تیاور تیدح هکر دبقلكت هک مان مالنلادبع

 هتیا هسرونلوا دارم كعد مدلک نکرا نامه بویلیا نیبعت نوکر کا هکر ید حزاش زونلواریحت حابص نیجو نکرا
و رظ نسربد ةرکن ها هسرونلوادا رم كعد مدلک هدنتقو نکراكوکنیعتمزک او نسردهزکب

 هژلغلوا!ندهنکشریغف

 یک ج ابصاردمسا ندنآ هلی مسکن هرم (راکب الا زردهنسانجم هرکب نکرایخدوب هلنبتعتف (رکبلا زره الاضدان ونت
 كلبا تعرس هب هنستو و ةرکبهتااذاازاکبا هرکبآ لای هنسانعكلک ن کرا هربرب رولواردصمراکباو رونیدنککنا

 نوسلوا هسرولوا هدتفو هن تعرسو زدن شتم ندنآیجد یتاعمیاسو ردذوخ ام ندروب نم یانعموب و ردهنسانعُ
 ردهنسانعم تان نیبعت ییهینکرب نوجا قمودلاق بوراو نکرایدآربو ناک ت قو یا هل رداباذا هیلارکبآ لاق ||

 | م دقتاذا نالفرکبآ لاب رونلوا لایعتسا هنیناعم كلبا مدقتو قو یهیلعرکیب لبه انا هیاعصا لع هرکبآ لا |
  تفاکو قق كنار (ةركبلا) ةرکب مملبا تدرواذا موقلایکبا لاقیرتهنسانحم كلك هیوصنکرا یرطودكمدارپ و

 || هلفلوا ىل رکیهدنسهزروآ بولوا هبشخ یمرکد هکرونید هنخرج نی وقنآنلواریجت هزا قم هلفب رک هدیکر هلتوکس ||

 || دود هغی رقجو هبمراقم نالواناروذلا ع رسو ملخع نعی هبهعی سلام لوق یلعررکج وصبوروک بیااک]
 ۱ دورک هرکبو«هدننزو تادقفردتارکب وهروکه لوا یک قلحو هقلح هلنیتقفر درکب یسنج عج ر دراج هد خت كفاك

 5 یدیدهشعولا کرد حراشرد رک یزک فمهلبسسک لاابردراکب یعجرونیدهبهقانجآ ور دهنسابنغم تعالبچ و

 ]| ددهدنلازسم اما هقانو لج ر لججو نا سناریو هیراج صولقو رق جه رکبو نالغوا جک هدنابذارکب ند هود
 لج هنسانهم نف رع یقدص هدنن روصییصنو رد نیم هزاحتو عس وت یآ روص یجفر ردی ورم هلیبصخو یعفیر تاظم) | ۱ "نسیم هعولضم هبل توطن مو هضفن ناب ینربخ یاهبصنو نس عفربهرکب نس یتقدص لاشالا نمو یا
 دوخابرولو !یاخف رعمسپ زولوا تاج دید لیا فب رعت ف ر عماکب ینس كنم ركب رولوا ینالوعفمیس+لک نیس هاو
 رولوا ندنلییق لاصیاو یذح هلغخلوا ریدقتف دوخا رولوا کید هرکب نس ربخ قدم روناوا ریدقت اتم
 مدآرب کر دون یار وب زم لمر و دید هقدصو ٹی د| ق قدضیکه تن رولوهدنکبسرکب نسف ی قدبص
 هود هک دید رد لات هدکدلبآ لاوس شاب ندنبحاص پولو ا كچ هدناارتشا هود خنک كکرارب یسیررکب رب نده گپ

 نوعا فف وٹ يحا تصهلکلب ارا رف بوکر و |ندهنسنو هودهدنالخ لوا رد هرکی فر او لاک بورا یبیززآ ك نغښق

 یرلکش وک كح وک ظفل عده اربز یدلبا دارا یموقرم مالکی زشت هدقدرغاج وید ع دهحده هقاعلابسخ
 لاو هیلع کی لا یدهنانسم کلک ن کرا هرراب همدآربةدبنتزو دوعق (روکبلارونوآ ماکت نوین هفتقوتو نیکسن
 | کی هاتااذا هیلعرکپ لاق زد هنساتععروکب دوب هدننزو لیعفت (ریکتلار ةزکب هانا اد1 لوالا بابلا نمآدوکی هنفو

 هنسانعم كلنا ذا هدنتقو لّواو كلکهدنتفو لوا هزا فوم دقناذاهیلعرکب لا شرد هنیانعم كلی قبو سو
 نیبعت یدآرب نوا قمرداقنکرا یی هکر ریکیواهتقو لوالةولصل تااذا لض ل ارکب لایق ردیجرمش لامعتسا
 بلک نیکرا دو هدنن زو لاحتفا ناکتبالار_مسهبلع رکیب هلفجاذا اتا للغ هرکی لاق رد هنسانعم كليا
 رکنا لا ق ربیع رش لامعتسا هنسانعع مشت هوا كب همطخ هدهحچبو هرکی هیلعرکتی اب ود هنج اشعه

 هک هلاروک اب لک ادا لر ارکتیا لام رجهنسانعمكلبا لک |یتسهدنفروط ك: هویمو تب طلال و ادلزدااذا لجو

 هدننزوهلغافن | هک الا لّوالاارک ذتدلواد الا ترکت ال اف ردهننانعم قمزوغوط نالغواء دانو اخو
 ۱ هست
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 || ماع لمزو_ردیدآ یدلوږو روند دنحاصرغضء هدبننزودادش ,زاقبلا زدراعچ مسا هروقابو: روفاو
 او ترم ابار دل دآ بچار نصوصح هنا بص بزرع راشو رد قوج یس هفناطنج هدنآزدیدآ لحرب هدمضوم ۱

 هلناهدادشم نونو نیعصلفاق (راعیلادن ةنق) هنس انعم دا دحرونید هب یبرومد راس و رک یساکر دن رلکدید یربقب
 هدندشيا ةي رامباضحال اف رونلوا قاللطا هب یتاعروصدیدشو تره (هتراقباصع)ردیدآ هزدرب هدندر بد سای

 ۱ پلکلارق لای .ردونانعمقلوا انار یک ع«,ندنحرف لاک« اکهدکد روک یی یشحو رقن لعم بلکه لنت شيلا
 دوم د شنوک ابق مرق و) لینوکس كفاقو یتخف كلاب شو ) امرفریص» ملا یآرادا نارا با بلان م اقم
 نانخا دار وب نم انامل ا نم ار قبو ارقت لجرارعبلاعی ردهنسانعم قلوا مروکب وشاق نوک دققابهیهنسنعن
 تافاقو:ییعق كنان (E النبعااذا لخیرایقب لاق رد هنساښعم قلوا هدنامورف بولی رون و نمضي داکیالف
 عقلا تاب هللطفل اک: دردم مخک قشادا لّوالابا بلانم از فبهرفپ لام زدەنىتاتنعم قتمراب هلتنوکا

 ی هنسنزاطرم و رادبموسح ندلوا .باد یخداهد هزیاس تاهماو زويا طلعت خراش نکلا تولوا ٹراشا

 ۱ اۋد هنتاننعم كمووکی بوته لر دبا تقدوا رظد. رز وو هعسواذا هرقب لاب رد هنا غم قالو

 اد ىج ةى دل االس ابل وا لیثع هلباذهده كفلوم ار ءانلاعضومرظناذا ضرالادهدهلارش لاتش

 ساسالا !یلاق_ممشتفو هرمافرعاذا ن القین قرن لابقت رد ةنسانعف قلواعلطم بود بودیاوخسح ی هدامربو

 قر ارو دو ربة صیخ) اغ ردقتسا نهه قوق غش اراب (روقللاو) هدننزو ریما (بمبل ) هشنفاذا علا نعرقب
 تورکهننوزاغو هریک تو دیا قش ب ناچ یناوسن برع, ۈپ ماچ هدرب لوش هلباه هربع و (ریفبو

 شاول هکیسام, هلوا لا دل وتا هر الس دواب هکساع کر وشد هننولوق تآ لوشربقنو زارک
 من لا ی |یضر ترلان نیا نی نب د دج ماما (قابلا )ف ر دیا یش ملغ تچ زباب ابضعب ردب رد یرلکدید
 نوو هجریک ی اتمتشاوب و دىب لیتو غشو هریو هلن دنا نم تس اواردا قل كنبراترضح
 لاتیفب لد هنس اتع لال وب ةد تز وا لعیفت :یعیلتلا زونلو|قالطا هنالسزاو ردیدا ی هدب راکت دزوکر فاب و

 رهام یلالوب خوب دزو لدقت نق ) میخ حم واذا ملعلق لجزرارقیت لاشو حس وتاذاۍشلارغیت |
 قلزا هاتبتو دسافو ,تلهاذآ لجر ارقیب لاق ر دهتساتعم قل وا كاله هدننزو هرطبب (ةرفيإلا) عسوتاذارقبت لاقب
 لجرارفی لاتعیردهنماخمكعر وب یکی شينو رولا كنەلېكرېكم ديفا ذا شلاق لاب رد هتسانعم
 رد هناا م كلتا ههیشو كش هب هنشنزب و: ابچاا ذا لجر ارفی لاقت ر د هنسانغم قوا هدنامو فو ریکلاکینماذا
 لاتهنرد هنسانغم یعوق هل و تامادا ودعلارفلب لاق ندهنسانعد :كلواو "یشلاق تشاذا لجرلارقیب لاق ۱

 ژدهیشانعم كېچ وکه هن رقو رهش یسیدنکب بودی هد هیداب یوق یرب:ندنههف قودبو اتپنزناذآرادلارفی |

 تلنکبنوقچهتعع قم هوا نناشنو مانی مدار نو ةيد الات ةموق كرتو ماقاو رض اىلا لزناذا نالفرقيب لاقي |
 نخنشانعم كچ وب زیبهلتعرتس دار رک اه یشابو یزدنال ثیج ىلا .جرخاذا نالفرقس لای رد هنعفانعم |

 رد هنلما شلم قلوا صی رح هنیزاخ داو عجج بویمرو هیسکرب امو هس راطاطم خبسااذا لجرارقنب لاقي ۱

 ا س اص سس اس ز

: == 

 .[| قصب هلبجوا كغنرط بو ردلاق یسقوب ینلارب یعصقتآو هعتو لاما عمم ضزحاذا لجزاارقیب لانقب
 های قارع ندنس هکاؤا ماشو هدس,ماضاذا سرفلازق لاقب ردضوصخم هنخالا نوفص که تن  ردهنسادپتعم
 نلقن هبارخا ضرا.ندضرازب اشاطمو قارعلایلا ماشلانم ج رخاذا لخرارفپ لا زدهنسانعم كليا تعنع

 قلوا تاو ارف لغاشعو لام كندارو ضرا یا نصرا نمرجاها ذا نالفرقبی لاقل دهتسانهم كليا تر ھو

 هدندنزو یهعس هلبجق كنهددشم فاقو مط كلاب (یرشلا) هعانشو هلافرکاذالج رارقننلاقب دو رتاخم
 قارمط هموک ج اقرب رافخوحت رذوپ یچدرافن تاسلوازکد بب رقع :زدبدآ بعل هنوکربا صوضخ هننا بص برع

 زونلوا قسم هل دکوا هسنرولوب بودیا نیبعت مکر ھارا ر دبا متکو عضو ندهنسنرب هیت تندمزکرب لنکا بوق
 رد هتسانعم قباسوا نوب وا یربعن ناتناو ارکدهدننزو لیعفت يتعشا) دو شلوار نت وب وا هوك م هظارعط
 یف كنا (یراسقللا) راطذآ تان عونرب هدنیزو ناررمح (تارقبلا) یرقیلابعلادا اریقبتتیصلا رقب لا

 اود هی هنهادو تفآو: تنکلا یا یوا لاپ نالفینآ لاقن نوت دم هزوس نالپ هلف كارو یدیدشت كفاقو
 رقصلاب نالق ءاح الڳ لثلاهنمورد هتسانعم هبهاد دول هدننزو درص, رشا :هیها دلا یایراقللا هتجرفآ لاعب

 هننمانعم كلا روند ههالخ هدتنزو لقیص (رقسلا ر ةيهادلاوا بذكلا یا٤ یراعیلاو قراقصلاو رقبلاو
 هیفرخال یارقیا لر لاق ولوازفاربهشبارب الصا هکروتید هب هسکتعقنم و ریخ یبهباریغضت ین ( رقبا
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 | یو بکریب حزاش روند لمس نایوا دیک هنوف هرز وا بیعبت ام یی ی ییا ا رام |
 | هدننزو هجرحد هلباهبل » یان (ءنعبلا )دلو نوت د ۍر و فایضم یر .ردننم هلابعحاییالواو بلاغ قلوا
 ې هتسنرو . هشنفو هیلارظناذا هرمعب لاب ردهنساتعم كل شرتفن بودیارظن هلماتجهاو نقد هیهنسترپ
 ضعب ىلع هضعب پلقوهد دی و هق فدا یشلا رعب لاقب ردهتساینعم*تامزروج هلی رز واكنیر«یرب بو دیغاط
 هیفابرانآو هفشکف هجر سا اذا یشلارتجب لات ردهنساشن كليا جا رضتساو یکی هنن نالوا هبلختادو
 هدعم هرثعب و هالجا ءلتسا لعحو ةمدهاذا ضو ازنعب لاتعب_ندهنسانعمهلمردنود هننسژا تن بوش یطوچو

 جو نول رونید هکنو ول هکلولریکو سنا نایثغ یا ةرعلاهت ذخا لا ولو مها هنس انجم كنود بونالوپ
 || ماع نی رکبهلبپق زمعبابنبا صو هلجو _لیدلباهینکت هلکت آهلفلوا اخس و كبار غاش مانتغب یا هنسانعم
 | كلج یدآریو هک تحاذا ةراذعب *شلارذعب لاش ردهتناسعم كرد روکا ةراذحبلا )ردن دناجو
 راد هنساښعم كگاس هکر دعوا هضفن نالوا باوص هکر د خراش. هصقناذا انالفرذعب لا ةپ :ندآهتسانسنهم

 نازذجتمنیفو كن (رفیلآ)هبدعطقاذ فیسنابهرکب لاقب زداهنسانتعم مسكه لوق مدنتزو هخبرح د (ةزكعبلا]
 کلان ادیب ضر هل برش تزکهخلوازم هاف بوجا ینوتصاماد یمسقهود هلبئوکس كلغ (زغبلاو) هلی ۱

 بمشلا نم ءاد هذخاف وری لو برشاذا ثلاثلاو بارلا بابلان ارفبو ارغب ارغب و زیعبلارغب لاق لدهتسانعم
 كنار ولک ی راغب یعچج روید هب هود شمارغوا هتلع ناساوارکذ هدننزوربما (زیغیلاو) هیننزو فتک غنا

 دولوارصمو زون.د هرومغب لقناغاض تابناغابندرب ردز اج :هلنبتختشو هلبنوکس كنبعو یخ یاب (نغبلا) هلبو یف
 .ةدیدش ةعفد ترطمااذآ ثفاثلا باطلا نم ارغب ءال ا ترغب لاق هنساتعم قمرةغات روغي لقناغاص نذرب
 (وغبلا) اهانیفسی ضرالاانرغب لوقت نددنسانعم قمراونص ورعب و | لوه ا ءا رغ ضزالا ترغب لاو
 هکر د هثتس اعم نا- لی ا تاذحا زول غب فواوا طفاتس ه رفع تکو کن دیا تلال د هنر وپ ظر وغ هدو وه ظا
 قم ادا تلافلاناسرلا نم اروغب ملا بلا .یدنلوا نایب هدنبهدام هکه تن ران لک ید ون رب رعازب

 | زدبکرذمرذش ینکر و ردلیعتسف هنا انهار امرا ندیم هوزوآ چن یکدذمرذش (رغبرفش] طلا عناهو

 رددزابزهدهل یسک روا هدرانوب و هجو لک یارغب یضشاوقفت لاعب_ردهدنس هدامزخشوب و یدنلوارکذ هک هش
 قاربط كاع هدنآ لب هي هج زلف بولقا هاخوا عزیز «دنبفعرونغی هکر وند هنیکآ ل وشهد تنزو هرم(
 ندنسانعف روم یلتنافاصرونلوا قالطا هب یادم بطغ ءرغب و رونلواربتول ب راد هدننی رایج هلوا یاب رنا
 هکر ونید هیون شیخ لوش هلنیتحتف (نتینا)هاسسطعلا ماد یا شضیغیال یا ءان طعام ةرغت هل لاسق :ردزوخ ام
 هدیکرتیدناوا رکذاهکیدآت لر لوق لص روند هک ق وچ کز یب وصو هیارغواهنلعرغب راوط نیما ندنآ
 هلبعص كتاب (روبغلا) شطعلایارغبنا نذخا لوقت روید هغازسوصرغب و رونلواریپغت قلوصوصو بالوداکآ
 دوبفیو رار دیا ید هدنرزول كنآ ینراناب رق كج هیلبا ع ذ نوچ یرلتب یس هنّاط تسرتب هکر وند هشاطلوش
 فیعضو قجحا هدننزو شعج هلی هل ئات غبار دزو هشم هلباروفغف ردیراضوصخت بل نی رلهاش دان نيج
 منو لیق فیعط قجایارغب لجو ناتق روننید همدآرادرفولساپولزیکو رونید هیسک شازانو لیقثو لاقخلا
 لکوک هدننزو هجرحد ( ةرغبلا) ردنذ هیلهاج ءارعش طبقل ن ربغبو روند هب هود كکرا نامزبدو یریاو خمواثکو
 | زد هنسانعم ق لوا هدم روشو شروم شراقو تثغوتنخاذا هبشنترغب لاقت ردهتسانعع كغودةدعمو قغالو

 | لاقي ر دا هنساسنعبم قمغاظو طالنخاو حه ىا ةزغب ف موقلا عقو لاقبو اوطلثخ او !وج اهاذا مؤقلازاغب لاقب
 هدعم: دوب هدننزو جرحبدن (مفتلا) ردیدآ لجر رب ندنس هلق بلک هدننزو فصع ( سفت ) مقر فاذا مهرتغب
 زده دلت و هد شخ زس هلا اره هلک كلا (روشغب) تثغو تنخاذا هسفنتزغبت لاق ردهنسانعم قالب

 نی لع ندمالعا رد کد روقج ول زوط ردی رعم یسراف زوشوگو بو روسنید یوغب هرزوآ لماسیقربغ هدب
 ندجشو شاه نی مجهاریاو ردبقلم هلبا این دلادنسم بولوا ندنب رم هک مساقلاوبا ی هداز نداربو زینعلادبع
 ردند هوفر هدلب یوخلا دوعسم ی نیسح ماما هنسلایبص میاصااو رشت تحانسضو سادلا لع

 قوا سا ندبی رعت فلکن هلکغد هروقج یس هلکخب هدیسراف هکر د جرم ندبب رغروکد ه بی عن کود خراش
 رونلوا قالطا هننّومورکذ مردفدارم واکه دیسراف روشد همسر تف هاف كقاتو كات (ةرقبلا) ندا
 ودراش و :هلنبثعض ندرش و یک ت اکر ح رد تارش ینیص عجو زساهرد رقت عجب زدنوعا ثدحو ناه

 هد یش زوروفبطزوفین و .رد هدننزورما هکرشورقاءاما ردرفاوب و هلی ك هرم ردروقباو ۰ تو نار
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 كاز ETT طب دلار ق لاکر دکل با یار تم هدننزو
 یک نا یازاانابذ توفاني كقلغاماد هدننزو قد رظن ر طبلا)زدیدآ عن وم جواد لحکف

 نجر لاش روت وههازگ نالوا یداقسو انتها الضو نو ناب وطب احضار رطب جز لا شن رود
 کالا ناربحو شوق هنسکرب ها شکم (زاطبالا) راهرو بر طب هوم ول دان یاژ رظب
 طب اذا لالا ءب الا تقی قدهنساتنعم قفل ز تح اش یار هست و دشهدااذآ ةَرطبا لاع رد ةت نشات

 هلن علم نابزواز ید هلکلبا عطق یشاتعهووح اب له نازان ارب و ناشار طب اذار |
 غرة دب لاو هشاهممیلع عطقوا هتفاطقوف هلج اذا هر * ربا لات زودوحام ندزو زمیانهمردلحنسم ||
 هاو کما خلال ىا دع هر نخ اض ك لر ظل هدنناس ورد هلق اهنهافعم تفاطهدازو عرد 3ردلاتشا لاب یسک

 ازطب هڏ تهاذ لار ود دتسانغم لنطاب و ننه هل سک ك زاب رطنل) دوست تره بترا قاظلارتخ دفلکت ناب
 ناظم یاضو یخ كلاب نطل ران دغ وطنا نجا ن خاں دند ا ھاسا دنت و “تفتك رطل ا) اردک یا
 روغ جج رولات یاب دو قايد گود هد از ملت نالو هدست زاقدود یکیا كنخنرق ت ژۇع هاو کس

 ادم امر ظب تو داخو یم كال ر اذغلاو) هدتنزو فتق رظلاو) «دنزو لقبا ڑظیلا) دولک
 تتقن ةاسلادو اتتظن وزود هتلتهابتتا" ریمق ةا :نالواهدلظسو ڭغا دود تش وا هل ا ê هراتفت 9

 المال اب روت ەنلاخ نالوا تزو ا ئ وردی درو رب( ااو ونک شن اپ :تاهاحوکنالواهدنخوا ئر
 طبل !زونید داخ رطب ۇرۇش دەۋا تۇدۇ ۍردغا لنوتاخ ودا هشتم رظتلا) ارظنلا لب وطقا ءازظئ
 نالوا لا قتلوق هدشنزو هرم( هرطبلا)۲فلفایانبا لحر لافزوسد دندآ نالوا شست هد فنزو رجاا

 تغادود تنتوا یوم هدننزو دق رغ( هرم ) روند هل هفلخ" لزوم يعي رترك و زود ة زالقار

 نارد: نابزن یار فاج هز وب ل: رنک ا( و طلا )روش ڈ هوکعقا یکی سهماد كج رمت هعقق ر اقر نالوا د :ظتسژ
 یا دقت لماھ نواب ديار فت هاب انف لز یز رافد ها هل تھم ی اط فلو هتتنأتمش ه اههروت د ەنئاخ

 7 رظبهدن نو تونلوا قالطا هب نکن الواهدروک نم فضو هللا لجن هرمغ) اییاه كز ةت افحص دارو هلباسایقاکا

 قدا لهذ لاترد هت انعم لطا و زده هاب تک نا (رظنلا]ندتنلوا دیشن زط نال هدنورولواكغد

 الل من مش راغلو دمو یدنلوازکتذ هک ند هح دتا رطب د عمڑ و لقیلف نیلا )ارد یارتعن 1

 AR هرظبم یه لاعب راونمدهب یراق یعتتسهدنزو هز دم لا تاک مانو متش ضونصخهبیزاوخج

 اتضفخ اذا أ الا رطل ا: ت رطب لاتش زدن وا هلازا یناتس زد هنساتعم كليا تسقووعهدننزو لّیعفت (رظتلا)

 ؟تقبطا تاذ هلیقفو نوک كنیمو ىق كار هنالفرظب صَصماهآلاقیا#هرظبب قفضع وه#لاتمالا مو
 عج وردزامبا یبچب هلی اهر د هرب یدرمهرونلوارتنعت غم غیقهکروتدهنسرتكنعتفوهآو کو نویفو هود ییعیفلضلاو

 تنرالارعب هکر ید حزاش طوخ الا ما ی نعل اواز ىا رەت لاقى هنسانعمیاغبقرولواردصم هدننزورمق
 تے زو لعقع (عنل )عن اتلارققلا یا رس هرگا لاقت ر رل ع تشم هني اتم ماترففرعب و رالعوبممندن رع یک للوق

 نزار هلب لک الا شناقو زف كاا (معیلا) رونلوا قالا هتنرتو كنق یار راج افلطم هدشنن زو ونم نعل او)
 عذنجو شترانا یتشیاد یزآ لزان رولو! قالتتطا هد هبهقانالیلقورو شد هب هود كاکرانالواعذخ لوق لع

 واد هناویخ نرتونکص هلو اتقلطفو هتشانعم راجنز و دید هکشا رغبو ردهود قشهراک هشام رو

 یم كنا زولکنار هو نارغب و ریعاباو ااو "هزعلا یخ راغ وردشاور ةیولاخ نیا ندناتانعم یاب

 اس عبارا بالا نمارغب لج بارعب لاق ا2ز دهنتنانغم قل واری ب توون یصق هود اتاق سلال« رشک
 ةلضغ ىا هزل انالفیع لاقي روند هکلبابضخ ها هنداز هلنوکس كتنيعو یک كلاب ةا ةرعلا )ارتب

 قدوس اکرونشید هو هوتک لو لب شکل ع ناقنلا) دنسا نم« هزکروتنید هنشاب هلرکد هلن هلناصعف ( ةرعلا) هللاق |

 هدتزو بازغ راغلل رۇت دغا غیق نکرولیغاض یدؤس ردمسا ندنآ هدنزو تاک (زاعنلا دلو زافیق نکرایاص

 ريدا مضاوقرپ هدتازو دا دش( رآیعب )رو-ساوازیمت یمارکنارعردیس هوبم ك هویه كنج اغاز دس وکر ديما یت
 دیقآ هدلب رب هدتماشن هدننزو نیربب لب نبی ددا عضومرب هدنشنزو هردیح ( هرغنلا) ردنفل لخت فو رفع و
 دوضختاب با هت یانو هلبتحتوم ( یانو یزاسک ك ننط (ابا نعاب) زذ را هلغلا نالا قاوتصردهتماع ون دوخا

 س

as 

 | ریعشلاوا هاب زمنک ك ننه ناعبالا) ردیدآ هت رقزب هدنساضقلصومو ردندآ هلن ربهدانس ة بخان نیست یاب رنغاب

 یار هزعب و یلارعبا لا ود هنا ف لاف راو رخ نالسفناوا نا قز دهن ل وخ
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 رغص دیکر و سم و لق هدښانوب تا ينوب ردیدا تابعون ر صوبو ردند وصوب نالوا دنس ميجا دپهص ی رص ویلا

 ارصب 0 صب لاعب ردهبسانعم ليجسک هدییشنزو صن (سصبلا) پلو بفنصشسب مکر دای ؛ ی رلکدیدرپوق

 یو نرل راک ن وچ انک: دهنرپیربلتسهعطق نابت بوم یکیاوره هم طقاذآ | وال باسلام

 لمسك یتبوب«دینزو لیفت (ریصتل]) ةطایخلل انهاتبشاجمض اذا نیعهالاصصب لابیقب ند هنباعمقمدیبش واق
 لر مارو ةربصم لا اذا لچرل ارضی لا رددنسانعم تکه بمرصب .رهش و هغ قا ذاا رپ لایفیرد هتسانعم
 یرلوب قاب واويلا كنهدوکو ډو ا او هفّرعاذا نمال اه رمصب لاقب رد منساعم لا ج جاضباو فی رعب همدا نفی
 | عملا نمهیفامو لصتقم لکعطقاذا للا لا ردهنی انها هکبهکت ل ۳ هراپهرابی رانا نالواهدرانآو
 رده EE ابو هين قاذا و رج اریصب لاقي رد هنسانع+ قهچآین ار زوکی کی | وکشوطیکیو
 ۱ شش ره و رذ نیس انعم بن اح و فر ط هل یعض كلاب فلا هعطق اذا هضأر مصب لابقب

 هنیسانعمدلج روند هی رد و هنسانعم رشق روند هغ وبقو هنسانعم نطق روید غو مو روند هبیچوا

 ( نصب ) رد نخل هل الت تاک ح كناهدنوب روس یدو بنا ظیلعو تو ندا هد هل يخف اب هدب

 | هنسانعم رغصبتق روند روح - وک ك نحاما دواه هابخف كداص لصالا) رد مضوجب هد شنزو هدي دص

 ۱ هدننزو نسح (نیهنلا) روند ناو دنالواهیگچوکن دبل اهن ی رکیدعط و هنس انهم رونید هن طايل

 | هنسو قی رداجو طسو یارصبمیشمو قطنمو بو اب : رونی دهنل دمو طابور لر سو یو ك مالک و یطبمو تو
 | ندقارباروناوا قالطا هنالسراو ردلعاف سا ندراصبا کروند هنپشن دمخ ندیاقیلعب روب زمه راک دید هوب
 ییروکرولوا ل عاف ےس اندرا ضبا تاذکربصبو نوعی دابا موچ ودق بوروک راکش یجب یس می زف
 || هلوقو هبفمصبب یا ارمصسرابن او ی اه هلوقنمو هی انعم راکش آورن منچاوو یر دلبو یهو ینروکو رکو چ لو یوکو
 "ههضاو دنا یا هرصیمدفانلا دوم "انیئاو لات هوقو. دهطاو و م جب لایت هنآ عو لامن

 ندهدننزو همطرک هرصب وبا ءا بص) مھل ج یا هصبت یا ةسطنع اسابا مون هاجا لیلا هلوقوب 2 هن

 (سجابالا) ردراب اعف یراصنالافیصد واو قلا دج فسا ندع دزو ریما ب وباو رد یرایفغل ةرصبن لیچج

 میضاو 1 هنسارب, فقلوا تابعو خاو رولوا یدعتمو مل هکر دنس اعم هنانتسا (نانیصلسالا) ردیدآ عضومی

 [ هدنوص بلطنبس کد جرابشهنابتسااذا لجرلا ةر صبت او نابلس اذا !امالاریصیسپالاش ەنى رلانعخقلف نالییعو

 كروب رم ردیعمآ یدج ك هسک مان نامھډ ری ہن ہد زو باک (ںاصب)رولوا هبنشاتعم تیرصب بلط ونک

 نمسك " رق ردنا هدنظفلرظب هلبن وکس كوچ دا ضو یخ ك ناب (سنیبلا) یدنلوارکذ ا

 | بهذ ملوخ دنمو روتیدهتسلوا لطانو رده كشر هدننزوهریطن زیضن (ةرضبلا) روند هلی ناز می قم ندر لو تین

EEREات نامداش هرزوا .طارفا هلی كنا طو كن (يطبلا) اردهیا لاو  
 مف ھی هنلمګ هلغلوا ناوارفكب امو تیا هد كم دارو شاوظنشناذا عیار ابآبلانم الطب لج ر لار طب لاپ

 | ناماسو لابقا ین تسمو نانلودون لا ناربحو لیوهدم هک ندنتیدلو | هلصوخ لی و

 یسیداتو ترفو كلابقاو تم و لام و معنا لاما ةلق نم شهدو راحاذا لج ار طب لاب ردبس هویشرتلوا
 ردذوخ ام ند هب رع هکرونلوا بیعت هبا قاروطوب هدرفاسل ندنوپ رپ هنسانعم كليا نایغط هلن نارذک هلی
 اهقحب مايتلا قو علا لاما ءوسعم ناسنالا یزبعب شهدهدنادرفم بخار دي انییطاذا لج لا رطب لاق

 جیفو هی رکن نکیآ لک دقیالهحابقتساو تهارک هنینرب رطب و ردشلیا ر سفت لترا اههچو روغ لا افرض و
 E نالوا ىح قل ارطبو هار i یس نار نموه رک اذا ء شا طب ې اپ ی هیات كھدوك
 هنمو ذب اهن( لاقردشلنا میت هنن دج قمل ا رطب ربکن و شا هلکنوب فلم دترا بع ندکیلیا ضارجاواا هلپبپښ
 هاریالف قلمادنع رب ناوهلیقوالطاب هتدابعو هدیحوت نماقح هل هلعچ ام له ناوه قا رطب ریکلآ ٹن دلا
 | لینوکس كناطویضف كلاب رطبلآ ردشلوا بها ذدبن ان لوق فاو سپ هلبقب الف قطع گناوه لیتو انج
 شلرا ردلوعغم عع هدبنن زو ریما (ریطلا) هقشادا ینایلاو لو الا بابلا نمایطب«رظنلامب زدهنبسانعم قمراب

 لاعب ن )اپ نوکیا دصد يراوطو ا ییغنرط اراوطهتسانعم رزان رولو | لعاف نجم وارد ةنسانعمقوقشم
 (نعيلاور یاب دنن زو رب نه طيبلاوإ :هلفلا نابطیبلاو) هدنن زو ردبج [یطیلا) باو هلا ياهم یا ربطب نالف |

 هج ر حد ةرطبلا) هنسانعمطایخرونلوا قالطاهبیزرتهدنزو رب رهرطی و رو تیدهدنیل هدرانوبهدننزو رطبا نم
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 بيولاتب يجيد ج ی رب یروطم یخ هرس N و6 یاب ندنک ارداو

 دتسح ټ وف نالواهدنآو و هوك نع هب هرطان ةحراج هزوکه ناب هدر اصب كقاومرولکر اصب ا یقجردمسا هتسانعف

 ندنآردزاکموتوا ةالط ارمجب تلذکت ریمپ میلق نکردم تّوفور سم بابا یاعت هلو ل والا نمورونلوایالطا
 ای هدنسانجم كمروک یب هدل واورد اصبر  كيبصبو راصبا يج ءلیصب و دون یمن هلپزوک بلق هدر |

 اب وند هب ټریصب ندین الو هرب ندلاعفاردک دارم هک هدنربصب یی هدینانو روند اراصبا هضبا قرلوآ

 دمو مک اینو بلک رابه رطاضوٍرظن بلا صیو یه نسانعم تلعندهبارو سماخ ||
 نیم ارض لاق ردهنسانعمقلوارروکمدآر برس مکو ی تاپ هراصب و هلن رضب وبا رکورظنر دکار او ۱
 چ سام ek فلم ایصمراصاذا عیار او سما شا تالا نم ةراصب و ارصب هبرصب و

 یم رزوا زوکد مو هد راصب و دلی تراشا هلیناونع ارمبنکل بوبلب رک دیس هغیص رابصبا ۱

 ةا ستلوا مشب م هب رای لبو ٍلمروکراصباو ةراصبو رصب ۱ هد هزبایس هراس لوصاو ردیفانع هیاروب ۱

 هتک !یدرصاب وک ودیا رقت هششر ود خم رو لرب هر ا 9 رھ( راصياإلا) ردشلبا شوش
 یبا لا ردهتانچ تله ترهش «مبهبراصباو هرصبب لههیلارظناذآیشلارصبا لابش ردهنسانعمك ابا لا
 لای ږد هنسانعم كل رظنف ميموبدممرروکیهنبنرب دوپ هدننزو لعن یصیتلا) ةرصبلا یتا اذلحرا ||
 لاغير ردهنسایعم قوا عاطم بودی ارد هه المو لات یک کر هنر رو هربصب لههیلارظناذاهیصبت ||

 يا هبهتسین رب نزوکم قاره ا 2 درو هلعابضم (ةرصايملا) فرعنو هی Eh ادا .صبت

 سس

 رز gf ات سر ی ی ی E لاق

 لر امر دوبس اب ان دو اب ی چاو هد نوا ل2 رولکءارمصب ی یم م یاریصپ لجر لا قب ردهنسانع» ۱

 وقوي و, رد هتسانعم بلقلا هدیقعهدننزو هيف( هیصبلا) اب لاع یا ةر اجاب ریصب ناالف لا یو عیاریصب

 لع نلت و هنع هللا یصرنا مع ثیدحب هم و رانا لاق قت وفر عم لع ىا ةريصب یلع هلال ااوعدآ یاعت ۱

 لو دا يک ېزوک يبق هکر دهنسانم تسارفو تنطف هریصب و نیفیورکمانم هفرعمییعیا هربصب ||
 مام رص هل لا رپ لارو لواو ردتراع ٍبيَعلوار دیا اردا ښا ینطاب و رها ظ لری ارب مس ۱

 هنخل ارو هيوم کع دنغل را یبهقش یکیا كنس هیخ پر نعپ كتب هرصتو غل ابم هرب صر تاد ښار قەل لاو هنطفیا

 | هدنبیم هیلخ دو هیجراخالثمهنغلارا كنسکولب کیا هدنزهناخرهش رولبروک ندنآهرمشط د وخا وزا هکر ونید
 لاق عجب یا هيل یتریصیوه لوتتروناو | قالطا هنابهر و لیلدو تح هربصت و رونلوا قالطا هیهلصاف نالوا

 لص تاج رلل لوقتاک هیصیلاوه هلعج شفخالا لاق هريصيهبنضن لیعناسنالالب ابعت هلوق حراشلا ||
 هيسلبا رارف هفرطرب دون وا قالطا هناهنابسلوا لانس هل ونک هراکش نالوا زادجز هرصب وكسف

 PI ابیلرونلوا قالطا ههرزوهنتلق وزونلوا قالطا هتناق یراکب هلازالادعب رف رکیورو ولزا هلکبآ

 ةنيصب تلامالوقتروتلوا رابیعانینآهلنابعما و تفد هکر ون واقالطا هثبشنالوتریعرادمونوتراقدلوا ۱
 لاج ,هلوقهّبضمو رابصملاف فول لات یدکی د اوکو دهاش تر نیش اتم دیهش و ابر تعد ةربعیاهبق ۰

 هنالقربص لا تیز أبو ف يحلا موبدیلعو لب شتو هریصبت ةر هرصب  هح راوخ نمهیلعیا ة ریصپ وسفن یبعنابسدالب

 ںدکید یبحاص ناجماو تقد رد یبسن لعاف ےس ۱ (یصابلا) هغلآتلل ءایهلا لیقوهح راوچ انهناسسنالاب دارم ا |

 ملبداص و یخ كل (هربضبلا) تیوب شیلا لابقب رووا فصو هرظنوم دل بکرولواهاکو
 هرب مب لوق لع ربقارع رد هدا یوم ر هیر رددزاب زهد هب مک داصو هلاضف د یر سک, كابو هلی وکس

 شاب یکهفوک,یرلکدید رضب نالوا جرا کرد جراشردکعدوللوب ق وچ هکر دب رعم یس راف هار سټ
 یو ردنا بعام مقعا قورامف تفالخ رد میس ثعاب .یخیدل وا ییم هلی راتآ و تولوا قوحهدن رب

 روبه اروتیدهبهظیلبخ ضراهرصب ویدلوا ب یاب یر زور دن دیر تهے راتردبدآ هدلب رییس هدب رغم |

 | پویلوا ضمابب صااش شعب رولو | قلضا ب هاو ولو | شوکه کر روت طناب یا دن وواو
 | ریل هلی لا یےصپلا)ردیراکدتہاریپعت نم دک رون روکب ویادل رابندقاری هلغلوا ینلضایب ررر ن

 | دیش 3 لج (یررتب) رولوا رونیروک ک روشدهنس هد وسهحزاو یون پهز نالوا تبشو __ِِ

 ۱ ردنداروا یو رصبلا رعاشل تلخ نرم ید رد هی رقرب هدنبرق د ءاریکعهدنساضقدادغب وردهدلبرهدن راد ماش |

SIN E aA 7 o `د.م ۷۳  

 ربصوب



 ےس

TETهزرضنو هنسحاذارمالارشبا لاق رد ةنسانعغما :قلفولتفاطاو قنورو توخ ین اینا  

 كلبا هدژم یدوب هدننزو دوعق نوشلا]رشبافارشت هر هرشب لا ردهتسانعم كلا هدم درول عفت تسلا

 هب «ریشیتسا لاقب رد هنسانعم كلتا هدزم کر ددنسانعمیالفاتستس الا رتگنفاروشت وارن شبة هز شل ازش اتم
 (یرشلاو) هلل رسک ك لاب (ةراشلا) مشتاق ةرشب اتش زذ هنتانغعقلوا اخر ف ولدا ةر قع
 كتاب هدانعم کا ونرونلوا رمعت اهم هرم کود دخیل لا رو هرتشده هراشب و روند هد ه3 نمردژامسا«دننزو نو

 نیساولجاونسحایا هنعرشباوهملوخ هتمو ردهنسانعم لاجحو نسح هل كاب راس )ندرت هد

 عضومر رشب ودشاشلاو هقالطلا یارشلار مظافیتبعل لاش هنسانع»تقالط كلوز رو لب مک ناجا مش
 رارحاو ردباتابنالوقبلا رارح هکر دیدآ ی داوردوخاب وضر دن درو بلغت قو زدیسا خاطر هد هب درع وژآ
 بحاض نسل اوناو زدندآ مارکب اعصایفنیدب ینرکب یشبو روند ناب نانلوا لک نیوتن نیک ر لوقتلا

 منا و (هیو نشب )ردراددحنون رتشبلا ورع واو دچا ندښع رج او ةلادبع ن لمش
 هدننزو ی را هلص كنا (یرشب) ردیدآ هر رظرت هدننارت هبماش هل مد ذم رک دکمهدنزو دزو یزجج(یرشب) رادزاندلح

 هکه نسانعم سانلا طافس رونلوا قالطا هراهنسک نایماربهشا هدتتنزو بارغ (زاشنلا [ردندآ هرقرب داش
 هلب رمسک كنان 6 هرتفن) هطاقسیا نسانلاراشب و یکراشخو راتفردزالوا دنس باشید اتنا

 هىجەدزمردلعاف ىب 3 :لیعفهدننزو ربما (رمشلا)ندیدآ ی سرف كن هبوامو ردیهشا ىس راج كې للاد غب كوع

 هلن ارمشنم نوح ا حاضبا دوخاب ندنغیدلوا هس انعمرمشبم ی کری ذن ید یظفار شب قلو رد هم انعمر شش زو شید

 ردهربشب یتومردذوخ اه ندهراشت هکرونلواقالطا همدا لیجو بوخولزوب زوکوردشلب ا
 یز شوو هلباه

 كتعاجرپ ندنیتدحو ردیعسا مارکب اخصارفن قلا رکی و ردیدآ ملقارپ هدسلدناو دید كغاط تجوکر ندا

 هدنتلابا نزوز هدنارباربشب ٌهعلقو ردرلث دح ولزا رتشمل اردننب بلطمو کا نب هللادنعو دنع نب دجخ اولیا
 بوخ یب هرشب ونولو یادناو تلخ (ةروشلا)رد نصحرب هدننایم هلح هلیادادغب مش نصحورذ ةغلقز

 هکر د هنسانعم یرشب هدننزو تدشاعت /زشانتلا ۱ نوللاو قلقت هنسح یا هزوشنم* اما لاقت روت :هزولاخ

 | یکرطاقتو نیجاغتو تشانعت ردندنآ اک تالوادراو هرزوآ عجج ةت د یسهلکر شابتوب هکررد حراتش ردکمد هدا

 هک ا وکر شابت هروک ناس كساسا روا فرضتم لعف ندنوبو رددرغم کی دنلوا لابعتسا تنس انعم هدر غلا
 ینفودق كح رکرونوآ قالطا هتئاوآ كخابض تدوزچفاار شابت الثمرد هنشانعم نشم هکر دیعخب کلراقت#
 كشرهو هاو یحصلا رشابت تعلطلاش رونلواقالطا هنلئ اوآكتحاصتقو ارشابتو یهشنازدنارشنت

 ندقمرص بونقوط هلت دشلب هکر ونلوا قالطاهژ هقن رطلوب لوب نالواثداح هدن زون ریو رونلوا قالطا ةنلئاؤا |
 هزات كنامرخ لنعلا رب شابتو رونلوا قالطا هتب زارنا رغاب نالوا عقاو ضا ضابب هدنرلناب *لراوطو رولوا ادیب
 هدنجاغآهدقدل شب ونه هغلوا بظز اهر خو رک اویلارنشاتلا للا ق سانلا یار لاق ردت رابع ندنر هدنفرط
 هلعامم (:رشادمآ) بطزتام لّوااهناولایا هل آر شابت ترهطلاع رونلوا قالطا هناولا كراکنر نالواتداح

 هرشب ردنرابع ندکمایا ضد وفت هرغ هکر د هنسانعم كليا عو رش یدنک ی شک تاذلاب هشیارب هدنشزؤ
 بول ا لوق لعردلعتسمهنشانعم كلی 1 عاجوهنعت هلو اذامالارمشا,لاتیرد دوغ ام ند هروکذ م

 ترشابف د>او بوُناراصوا اهعماجا ار لارشاب لاقی ردهنسانعم كمشروس هنب رب یر یر هرشپ هر دحاو
 ررد جد هیزافصاکا هکر درسا شوقرب هلن رشک ك هددشم نشو یم كنابو كات شا خب خب

 هدنن زو تادحممرتشنه هلیاه رد هرشبت یدرفمردشط» دا دییقت لیک كاب یرهوجردب راکدید همصآی راض هدیکرت

 یودعلار تب و«دننزوربباز زققتلالمشب) ردندیهاا هدنزو ىع قز هدئزو هناک (هراشب) هدنبزو ناک اث

 هلادبع نرریشب و راسب نررمشب وبعک ن رشبو ردا هدیجوا هل رسک تكنانردرشب لوق لع یلسلارشب و
 ردغقاوەدنلوقرىشىممدۇءلجررلب رع هک هدننزوریرکم (مرشنلا) ردراث دحر شد نب رداد هو ا نرشبو
 ردیدآ ی رب هد , رق تلح هلیتف ك نبش شاب لس ردهیاک ندمداب" رو قذاحردموس رش هدنلصف مدا هدیه باب

 ییهعلقهیارخ خر هدنساضق تاتنیعنالوا |.یسر طةسمر ول زمعضومردنداروا یرشابلا نجر ادبعندجشندمالجا |

 هل دبعوردب رفینکت نر اتر ضح مالسلا هیلعوانید یلع هللا وص مدآ /یشیلاوبآ) ردیشاب هیحانو ردهب زق رب لشه
 و 6 ا o الا دی

 بم هیت س ےک



VT 

 | هللادبع نرمسب و دیلج نرسب و دیعس نرسبو نڪ نییسب و ردرات د نوب نسل ادیلولا ندو
 کرد درة هلریسبهلباه (ةرسیل )ردیدآ هنر قربه دنس ةيخاننازوح رمسب و ردندنعباتریسنانانا يلسو .هزنادصو

 اهعولط وا ف سعفلا خهو ةرسسبلا تدب لاسقنروناوا قالطاهشزوکن کردیا عولطزونه هرس و یدنلوارکد
 لوسرهسر هس ینا تن هرممب و ردیدآ قود عونرب هرمسب و نونلوا قالطا هنشاب كنتلآ بلک عج كبلک تیضقو
 لصتمهن را هکلو ادنهو دا لس هع ښو هکںونلد هرومللوش هلم یپسک اند ( هرابسنلا) داسو دیلع هللا یلص مرک

 راننیل ما همانا لوهیانابل هر ساب ردندنص اوخ هعوقرمدالب و را ناو لغت یراق ھا تموم
 كن هفو زعم ٌتلعرب هدتنیزوروسان (رولماتبلا | نادیده هموقرم تغلو رار دیاربیعد سوپ هلن هی رڪ هرومل لواو

 ندقارخ الصاو ردلیلد هرع لوط رولو! یومدو یر هروب نم تلع هکرید راش زولکر ناو یعجج ردیمسا
 هزنسایملا هونیاسلا )ردلکدد رعضعبلادنعو رذذوخأم IS ا ندهکلهم للعو نلواكفنم

 نو ادعا هبزاحم یرایحهک لفر طلو ا ندنراقادل وارو اکنج تباغب هکر درکسعرب هدنسهکاوادنس هدننزو هرضایق
 یر لا "یربسلا هللادبع ندزبوهدننرو یرصنقرد :یرسی یدزفمرادیا داغ دنول نه هفولع صوصخم

 اک ی رس صق هدرصم هه رها هکر دیسپحمار بمب ند هی رصم ءاجا رذ هلبښوکس 4 هرجا یارو رد دن

 هت یعروق هلغم وام نکو یوص هکر ونددندما دماغ ام رخ لوش هل راسك لوم اسم ا) رد هبارخ الاجر دوتنه

 قالطا للي لوش هدنلنتزو تارنشم (تارمسلآ ] رسا تا تناکاذا اراسبم هل لاقي . هلو ازهر دش توبا

 ابو تارلان لاسقن رد «رملبم یدرفمرونلواربیعت لزوم هناوا لالدتسا هروبغ# هلبراب وبه هکزونلوا
 بتصور هډښنزو هزج (هرتسلا) ئ ف :هنتسا اع نون دهنالسرا هدننزو زولص (روسلا وسلا )یاطلایلع اوس لدتنب

 ویو نون کن کر کنون وند هراوط (یْسید لوش هلبسهینب لعاف مسا (ةرسسابفا)سدپدآ كوصرب هدندروب

 اتهقادومبلبق لبه ا ےھت تراصاذاةرمساسبم سرفو هان لایق الوارد توذیالیم هکک را نب رستم وا
 و یک نکا دیبسنلعافمسا ندروسہ و مپ ناسنلوارکد هدننزو هزسساخ (ةرماخلا)
 هن شم هلیعتشو یرتسیکت لا (هزکسپ) رک کت هه رکتم یا (ترسساذتموبهوحنو )یاسمن را
 ئزتشنلا) رديدازوا لذا مساشلاولا هراسج نی لع ظفاخ راد هفو رەش: هلکعد لیلا E هکر رد ةدلب زب

 م اص وزا یطاف یزادیفح e بلا خاصیبا نی رداقلا دبع مالسالا زجش هاوکس كهچ نیشو یه كنا
 هکرید جواس ودقجهلوا یرلترمضح هرس س دق قالیکندا قلا دبع هبلا یوا .رد شل غا تنسن هعسروب سا
 رهش ندنسجحا ونذادغبا هک لبقف ك نوت رر دیففص ۰ یربنشنوبارهاط ردشمالنا نان ران ییفیدلو اهن یراتبسنلحم

 لج و درفمو یاو رکد رد نطان ناویح هکر ود هنا نا ماف كنبشو كنا مشی ) رده رب هد رق ناب
 هندلح رهاطلزابنن ارمشرو ووسدراش(ا بونلعجو هلبس هدارادرف رود نری نونلفهننناضمبو رد یوا

 ااا رووا قالطا هنندلج رهاظ هدکنآوحراس نعي رایدلیاتراضعپ روند هن زاوب هیشط كنسي رد خعب |

 هنسانعم دلج رهاظ قیاط» هرمشب لصا هروکه نابت هدّیاصب كنلومردراشبا یعیاعجو هلباهرذ هرشب یدرفم
 هلباراوو رعشو فوص رانا وح اسار ز یدنلوا قال طا هناسنا هل را تعا یر هدعب بولوا عوضوب |[

 ! ی یف كناب یسشنلا) یهتنار دع رفتم ن ادنآهلتسائمررب هراس اجو رولواروتسم یرادلج
 زشقاذا والا بابلا نمارشب هربغو مدالارشب لاق ردهننمانعم قعوصو قمر پو ناقا زوب كن هنن راسو
 اح هافحاذا براش ارشب لاعب رد هسا هم كلبا نیلا توقرق یی ردق هصلوارهاظ هریشبو هترشب

 نمشب لات رددنسانعم كاتا قالاج یرب بودیا لکا هلج اب یسهلوقم تابننالوا هدن وپ ریه هکر کچو ھت ر شب
 کد یساک هرم اباذامالاریشب لاتب رذهنسانعمكمژوکه لیلا یدنکه لغت یشنارب و ضرالا هلو لعام لک ااذاداریطا
 هدخمآرباب هتسنئربو ردغلبا لیعفت نکلهزشب یعع دولوع هرشب لاشسند هنسانعم كلبا هدزم با هننسرپ هندآزیو

 هتررسادا قاثلاو عبار لا بابلا نمارشب هبترشب و هب ترش لوفتزدهنسانعكلوک زوک وب تولوا ذاش هلبننس

 سدو هاب رنک ن همه( اشبالا )لب نقل یا نیس هج و نالف لب لوفترذ هنسانعم قم ودلباز ون وکه دارو
 لاقن ردهنسانعم كليا هدرمومرشب نعم در , مدالارشبا لا ردهنسانعم قمربص توزاق زو كەن اشو كنب رد

 عوض رثا كلوق هنمو حرفاذاهبنالفرشبالاف رفمزال كرد هتان قل وا كان رفوهربغب ےب سم هرشپا
 لاق ردهشانعم كليا جارج | هرهاظ یتابنو هرس كج متن نعي یس هرشد ری راشم او بالا ةنلماباورشیاوت رشباو نام ۱

 حنرشبا لا ردهنسانعم قلا هک ب وتوط لود ناویحو اهن ات نهرهظام ئات رکن تچزونا اذا ضرالاتب
 ٌهقالا ۱ 4 / برس بسم سس سس سا



 راسل ییجنردراسع ندوصنالواادبن هبسسرومب زونه هکر وئید هر وص هزاتو رود هنس هزات كیشره دلیمص كا 1

 یو هرس! عید اربا لاقي ندهتلاسنعم كلباذینندرب بوردشراق هل !امرخ نخروقامرخو ابناوامعق ۱

 تی
۷9 

 س
 نظردیذآ هبرقرب هدننزو رفعج/ربسب )ردیدآ لحز رته دزو رفعج رعزب هقلخءاسیاانیلع نالفرعّرت لوقت
 هه تو سیل یسنلا) ر دنداروا ی ربسلا دمع ن كيلادبعنیدلایاص ماما رد هدنساضق نادمههکم ردیا

 لجعادالوالابابلانهارتسب رمالاقلجر اسب لاشردنرا ایهندکیابنلیا £ کینه املا ع دنیا
 ردذوخ ام ندنآ هراس امتشمو ییاعمردعوضوم هنسانعم لاجتسا هروب “هدام هروکه ناب هدنادرفم كعارهبف

 ردهنسانعم لک زوپهدننزودوعق روسبو رسبو دیکر * دادرسب حوضوم هنخروقامرخ هروکهنابكساساو
 لبقیسهع رکتسآ (ةرمماب ذوب هوجو  هروک هنیروبرم لوق كيغار سنعاذا اروسب و اسب لجزارتسبلاقب
 یت ی رکد رد هنسساننعمتكلنا مق یسبو رونلوا سا بقاکایخدرالحم اس رولوا لوح هنعوقو راسلا ل وخد
 كم“ دب وقص مد قم ند نرلاناص یس هلوقم هرابوناسحو هرهق اناهرتسب لام ردعتتمندنس اعم لف ناز

 ندام رخ ك کرا مادقم ند نجس وم هام رخ یشیدو جم لیقاخ اکناخا ھم هحرهلاسنپ لاير د هنس اتشهم

 قعنآ روغو هب هقان مدقاندزل وا ل ونسوکو هناوا ل فانه ادا هلل ارنب لاقدر دهنساتننعم قمروا یا

 تیا تلط نحلاخاء نکنآلکد وو هعضلالسف اهب سض اداة قالا للا رس لاش رد هنسانعم

 ندنننیکیآ ها طاقت ةیامرخ شو یتغروفامرخو | پناوا ریغق اتملطاذاذجا سا نمسب لاقي رد هنس اتا
 د رضوب بوزو زونهیدوس كم ولطو قلب نسل طاقه بن دارعلا سس لا ردهنسانعم كلا ترترت ذینقشراق

 لولحلیقو هیفاع بورا لنقهنمیرشاذا ءاقسلا رسب لاقت ر د هتسانعم كما لۆ اندر وا نارباداوخاب

 هلق هاض اتقناذا ندلامس لابشرد هنر بمان البا تلط نسا دا نید بوردشفصیا حب

 لاص ودهنسانعم قلب هثشر و درابلا ءالا یارمسلا ترشلاش روند هب وص قوع وص رولو امس للو

 ودهنسانعم ناوضر توعص مدقم ندزلوانابحو هرا ید ون هل PAT هه را سال سا اذ 2 هرس

 امیلطاذا هج ال ازا لاقت ودهنشانعم تلیابلط تحاح لععیبوتقون و اهرپمب عع هح ر لار! لاب

 قدروط بویقک هدایاردیکو دحولطم ض را وفح اذا لح زارسنا لاقپ ربتماعسن یراق فروق هدرب نایلوا

 یفعنم یتوب ومنو فقواذارهلا ین تیک لازما لاق ردنوگا ب تلس یسهرمه یارتهنللاننعم قنروتواا

 یس ۱م دقم ندنم وم ةیامزج یشید یتدوب هدستنزو لانعتفا (راتسالا ]ردیصهریغ هلک با هجرت هرزوا قلوا

 لاش ردهنسانعم كلنا بلط نحاح تقون و هناوآلبق اہل اذا هلع ارمسا لا ردهنسانعم قمروا

 هزانورت یبهنسنرو ًادتبااذا هسا لاق: ردهتسابنعم قلب ةفشرب و اهناوارغق اتبلطاذا هجا ارتا
 هلج ر ترمشا لاسعب ردهنسانعمقعنون وا قابآو ات یه لار لاقي ردهتسانعم قلا کیا

 هدننزو لعفت (نعمستلا عندنلآ !زمغقاذا لوهصماء .ییعهنولآرمسالاش ردهنساتعم قلزوب یکیركیشر و تردعاذا

 ردهنسانعم قش وب وا قابآو اهرتشا نعجة جا ارسلت لاب ردهنسانعم كلبا بط تجاح تقوی تدب
 راوطو درباذآ راسهنلارمست لاقب ردهنساتعم كفش رسو قل وا نرس اوهو .تردخاذاهلجر ترست لاق
 (رسبل) الكاف سبابلا تابنلا قو رع یتااذارولارسبتلاقب ردهنسابنعم قمالتوا ولكى ركوكى لتوایروق

 شمامراوهنسهنر کت طزو رونلوا قالطاهرقو هنالعواناوج ونو هزاتنعد هبهب اشو باش رتا و دل تیک الا

 دادعت ینلنا ره كناعرخ یرهوج رویان هلیعص كنتسهدنوب و هر اهیدجیمغن یدرفم رونید هنغوروقاعرخ نالوا

 دیج یسکدد رونلوا قاللطارم هدعب بطرهدعب رب هدعب ملبهدعب لالبخ.هدعد نکیآلسچ لو لا هدنددص

 هدقدلشتهدا فعتاو علطهنسهحرد لّواهرزوایدلنارکذ نالواتاوص دنیا خرا دمر طق ارز ردلکد

 هدکد لب باو وغب هذکدویبهجبرادقمرب و .رونید لالخو دارسو لادج هدکد نلیمرکد تونی و زونید بایس
 تطرهدقدل وب جفن ماست روشدهعلاخو علاخو هدعنهدع) هسچ هلع تونذتهدعب ٹکا هدعد طح هدعل رتل

 مان فولالایلا ناسا هلاعف فولسملا ضو را ییلیصفت كنو و رو شد زت هرکصلا زداقرخ هزات هکر وئید وعفو

 بتا رضیرهوج هکر د خراش یلاعت هلاءاشنارا هیلبا ءارظنو تعجارماک روا یلاطز ر دشا نان و طب هد ۳
 یرسلا دم ی لع مس قلا وبا ندمالعا رددا هب رقرب هدنساضقف دادغب سیو ییهشن ها ودشابا نا یبهیلک

 با و هًاطرا ن یسب ردندلاجر ءافارتص و زدنداروا دعونا دهاژو

 مهار ندجحاو هللادبع ندم یس « دارو نجراا دبع نیدجاو ردندباخ اسب نت هللا دبغو نایفسن ربی و
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 هامه انک درفت طن ادارات | لح زابا لاسقت وده ساعت قمروطنولیکید هج هقشب ندن ادم مدازب |
 اهغرمسق ناک اذا بم نأض لاق هلو! قاهخنالا هراقو قآ هدنسدم هکرونید هنویقلوش هدننزو یکم زّربلا |

 وا دسبعب کب ندنانتنرهش یدروب هکروتلوا قالظا هیرع یودبل وش هلبسهبنب لیضففت لعفا (تالا)
 هز تخ لها از برعلا غصفا بیذهتاقو دنا يعبي لا مسهدسبایامهزبا برعلا صا رهاوقهنمو
 ردظوتم هتهجتحاصدی رعت متصا شست رولاق هحاصنلا ط وبضم ییراناسل هلییسح یرلکسلیا طالثخا
 زادکعدرانالوا یر شدا زند راب و دن نال ؤا ترق هات رهش ر دطو رم هتهج تب رلیضفت یاش عتهدنس هل او |

 یدنلوا لام تساهدنما م دنالعو ززا دعب زدکم دئ وسنمهبا رو زهر ژو سا فر هدشزو اتر (ینارلا
 نانا خالصا یت ورد قع هار ها ځا هنا وج طا نم نان س ثیدخ هو ردیلبا قم كن قت یناّوج هک هتن

 دوج نبل ېس ندا سهقف ردهب رقر هدنناضقا راضلبفحف كاب تارا ) . ردیا حالصا ینوربب لاغتم یادخ كمدآ
 کروند ةتيوالپ كب رفه دشنزورب راعش (راربلآ)ردزاب وسنعهیازو یناربلا دمع نب دج سنت ندنین دو ناب
 لاتقت یک ب ایسا هفسعج زوند همدآ قاتلاش نالوا ثاوصالا رثک«دننزو لدلد(رربلا) زوناوارحط هلی دوش
 اب وربلآ ردن دناوصا یج هرغاح هکععیمسف یک و نوبق هلب رشک رب (ررب) تاوصالا رشکلا یازتتوه
 اک ن ردقج# وا یه نخ اتر و ل وق دارم هک روند هتم كنا بن لمس ها فلطم هلبنوکس كن هیچ یو ی
 هتسانعم لناتیکیراسونوکو دوو ربب روند هنجاوح هرج رزو رولکروزب یعجج یدنلواناین هدنسهدام زذ
 هلو رزرو رد قصا حاف نی ردتغل هدملب مسککناهداتخد یکی اوبو رد عجبا عجارهاظر ولکر زاباو زازا یخ كنو
 قمزوا رولوا ردضمززوهتسانعم طاخ روند کو مسناقاندنورب و هدلویا هزز زکام لاش زوتلوا ق الننطا

 | كوكو توا رذب قەغ روذبلارز,لاقب زد هنس انعم كك او هب رضاذا افلا بالا نم ادزهرزتلاقت هتشا تعم
 قخوف جاو هب هرو هالناذا ءنال ارز لاق ر دنشاتل عم ق مز دلوظو طعما اذا لجر ارز لقب ردهسانفم
 فرا ربات ردتع اجبندنفدح لب تخف نادرسه [ نوت زازالا ) اتهف زازالاقلا اذا دقلا ازت لاتفبردنتمانعم
 ردعقاو هدن رال وق یرزب رع ك راب رغ هکه دننزو یرجب(یرزربلا) ندندریلنآ یرازالا ی ندم زدراب وسم
 ہک دخراش ءاسعق مع یا یرزبةرع لاف واوا كمدراوتساو میمو عفرو میلفعرکر د هنسانممءا حق هم
 خظع هل فضه غ هدعب یدناوا لاسعتسا هدننانههرثک د دع هلغلوا غوصم ندروک ذمدزب یس هلک ی رز لضالا غ
 فام ةدارۈب هديت نار دشا وا عقاوهدنعارمصم ۷ خورتیرز زج ل تنا وبشا هک هتنیدنلواهدارا نهج تعفزو

 | کز دبالکن کباب هدننزو زج كاذنک یر بلاو ) یچننا ید درده دنکبس یرزب رعود بودید
 (نزبثلا) رد نع ییرمنک كازا هدنوبز دیس هینک لد رانطع نیدیزب ندنیعبات (یربلاوبا) ردراب وتننم هن ل هدلاو
 تشناذانالف رزم لاق ردهنناتعم قلاواهدنس امهاتبسن هنتعاسج یززیلاوش ناننلوازکذ هدننزو لسعفت
 نارا هتسانعم راضقلا ةف كحهرونبد هنخخوط ىر > هدننزو نم (نأربملاوإ هدننزو ردیخ/ نرمملا ) یر رلای لا

 یتزاف اتزان و زاد زانرا رب و رد هن س انعم یبلصالا ن هکر دحراش رونلوا قال طا هلسانت تلا هدو را طر

 كلاذکی کی ناب یبرقو یاب هاش ردهسک نیل شوق یجل هکر دکهدیجناغ وط رای ابو نا دزا زد رعج
 اعم لس هده شن فا ومر واوا كد بیک! هازعف ندنآ زا بب هلک هددبیبهک !یحی راک هدیس اف اداب
 ةا لا هب رض لاقت ییکهقب وطوهب وصرونید هککد یریاو وی هیاسه (ةراربلا) ر دلو اک !لوخرایزابو ا دز
 :ارزملا) ردیدآ هیرقر هدنساضق ر وباسین هد زو باحعا دوخاب هدشنزو بارغ ( از ةي ظعلااصعلا یا
 ورم ار دلو لا همش ءارزن اما لاقب ردنضوند روکذ م رزب زونلوا قالطا هنوناخ قوجیدلو هدننزوءازج
 نال طق نب یعو رددآ عض وعرب هدننزو هزج (مرزبر دل و یار شکر و ربم 4ل ل اعقب یکدزب زوناوا قالطاهدلو
 بوق ندا ندنبت د حح هلیعع تن هلبههیارویتس ك ناب هیورزب :ودرلن دج نار لا ظذ اد نیرو
 ززا روڈ همدا نادنا مب یاناک رزبهدنناسنلدا دخ لهآ نمیمداغبهدننزو زا رخ مرا رل ا) ر لقا اا مالا

 هند ادغب تغا یک یکی دنید ا ناتصیمخت رز لک مسر هل رابع تب زیا ناک ادز عاب تفل ومر ول واربع یاب
 رشبو حاصل ا ق نشحتو ماشهن فاخ ور وبا راتید ندنرث دخ ردشلپا می هنغیدنلو |قالطا ران هناتص غاب

 فوع ند جاو و رع نب دجنا دنسلا تحاصو دحاولادبع ندعو دج نت ید و قوذره تإ یهاراو تباثت
 هدلبربهدنل ابا س راف هد زو ذجا (رزبا) ردزاپونینم هروکذ مرا زب نوراربلا یدبعلاذهج نی رفعج وریدج نا
 | رددنشا كليا قازسدادو قلوا زنکر روو قلب اوخ دیهمدارب هینکرمدشزو برج دت نعرتا) قدیدآ
 تیام ا
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 ردصم بع كابو ةر نمرابورارا موف نم ل جر لاقبردهررب راب ورارا یی ر هکر ید حراشرواک هر ورارا
 ' ردردص «یجدرورهدانعم و وردتغل هده رسک ك ناب ردیلباقم ثنح هک EE قلوا قباص هدي : رولوا

 یدعتم هلا یف هدنوب تفدص یا یناشلاو عبارا بالا نم ارور وارو ارب ترر و كنيع قترر لومت هدننزو دوعق

 رب کک لاب رونلوا ربع قلو ینرب نیع هک هنساذعم قاوا قداص نیع رونلوا دانسایدهنیع و رولوا

 هل او ملا بکر رافسم وه لاق روناوار حت هراق رد هنسانعم ءارهص هکر دیلباقمرصر وتقدصاذااروریواّر و
 و لاعق هرهقاذا لّوالابابلا نسعد ادم ه دک آر هو لاشه رولواردصم هنسانعم كلنا هبلغو رهقو

 هللادبع دڅو ا تيداوردندنساملع سادنارلاد رع نو رغوباوردندیاڪکا ۍرادلاهلادبع نترردندیماسازیو

 ندم نر نسحیسهداز ردارب و ىلع نب نسطا ند یدیفحو یل ا یر ير رح ن, ېلعو يک یلعو یر
 و ردرلت دجم هدرلن ول هک نایّربلا مس هم نناععو دحاولادبع ی لعن نسحام اردرلت دیر ن رګ

 اور N TT بلا ردرابوسنم هنعیب هطنح عرب

 7 7 نکاردندظافح هجرك ن اسلالضفلان ,میهاربا ردندبا قلا ابو یدنلوارکذ هک هن e رونذهحا بص

 ۱ کس وپد ردتسار هدننیع نعي كما قیدصد ینیع تمدآندیا نیع هلل رسک هزم (راربالا) رداکد 4قوئوم

 رەس هر هراق راواواهنذحا لاشاک قدصلا ىلع اهاضما ادا نالف نمنالفّرالاعب ردهتسانعم كليا نيكو

 ىدالواكەدارڕ و هيفرفاسیارلا بکراذ نالف را لا ردهنسانعمكلنارفس هزکد را باک ه نرد هنسانعم لی

 موقلا ربا لاقب رد هنسا نعم قلوب تراکت ولوا عج س انو هدلو نکاذا لجرا ربا لاش ردهنسانم,قلوا قوج
 بور وج هازجک ندوص نیرلنویقو مهبلعادا یمیلع نالفّرا لاب ردهنسانعم قلوا تسدرزو بلاغو اوړک ادا

 نداروهطزونهكنحاغا كارا هدتنزو ریما (رربلا) ملا یلا نعي اهردصااذا ءاسسلارالام ردهنسانعم قمرعح

 رونبد هناا وع | رجصهدننز :زو دیعر ( (هیزملا) رذهبیاص کر دناوفص تشاههر و وردندلاجرءاعسا رب رور رونو هک

 لتهددشم یازو حف كنان (تبّربلا) رد یراربییمج روند هلوحرق نانیلوا یرثا تا ینووصرکر دیلباتمهیفرو
 ءارهعا یاتیّرملاو ةيّربلاباول زن لا قنرد تب زار ی ج ردتیلعف یزو ك بوب رونید هناا وارحص یخ دو 7۳9

 (ةرب بلا) دلا نم شېش وهو ر وبلل نما مام طا ن عطا لوقترونید هروفلب هلم كتاب (روبربلا) دیش را دض اذکو
 1 رغو قم افوخ یزوس هدسلحو و تایضادازملارب رب لاعب ردهنسانعم قمرغاسیمسق ین ج هبصاخ هدننزو هرز

 یوکریولزوسقوج هدننزو ران( ابر اویلجواوح اصومالکلا ونک ذوق رپ ناقب ردهسانعم كلی دایرفو
 اقلطمرابرپ وهبلجوذ حایصیاراب رب لجرو همفنمالب مالکلا اشک ی اراب ر لجر لاش رونید همدا ناغ رغاچوومدآ

 هدښنزو رعرع( رو )دونلوا قالطا هنالسراو توص اهل ناک اذا راب رب ولد لاب هنمو رونبد هثېشولزاو ا دیدش
 هدنیمزبرخمهر ول نمد :اطردنوعاهمچةلازا ءاه ردهربارب یعج ردیعما ا وصوصخح هفئاطر ینعبلیجرپندسان

 دارم جوزت رارولوا نکاس هدننابمرا یکنزهبا شدح هکرونلوا قالطار ریخد ههنا طر هقشپندرلنآو رولوا
 رنو راردنا دعو ضرعهرزوا قلوا حاکنلدبهنب راهب وطخت بودبا عطقیتالآ كلاجریراقدلو!سّیسدهدنرلکدتنا |

 هنرب و هجا هنصهنن ر هک ی دنا نطب یکیاندنس هل قر جرات وب ل صال! لوف یلع ردندنلست نالبذ سدقیسهلجج
 | رو زم هدماکنه یکیدلبا قفیب هدلب مان هیقب رفا بودیا رفسهنیمز برغم هاش داب مان شقت رفا ییا رارید دیاک
 قباسدپعسوارایدلباتماا ارور دنک کسر دوم لار ابن مو تم نه منیمزر همدان

 ردیعسا یغدو تر ظمررب ر وردرات دحشنویرب ملادعس ن نسخ ود نب هللادبعو یسوم نیدجو نا قعلومنوجمو
 بل ربل هنالاشب ردذوخ ام ندنسانعم هبلغو رهق رد هنسانعم طباض ردلعافمسا ندرارا هکهدسنزو نصم نا
 مبل )رونلوا یقالسطا هلاسبج هت هدندروب یس هلیبقمیلسونم هدو ءاریج (ماربربلا) هل طباضیا تلاذل
 یدلبا لتق تباه لییاق هدنآ هکردیدآ عضومر و یدنلوا رک ذ هک تن ردمسا ندننانعم ناسحاور هلیصتف كابا
 رد مالسلاهیلع یئلافع بلطلادبع تف هرب و ردنهلوا هيم هلریبس یجفانم تک دیمما كنب .وصمزنز رو
 ردیدآ هب رقیکنا هد ما لو رھان دح "یناینصل ادم ن ن مهار ردب كمر نالواذاعم نر ذاهب شو

 خد باثر نب شحچ هکرد بات ںی هل یمط كلاب (هرب) ردیدآ لجرر هرب ورارید لغ هری هنن رب وایلع هدر
 هاب زق هزّونم هندم هدننزو هّرعم (هریم)ندیعسا یر)ردب كنترل انحاتهنع هللایضربذ زا نیعولا مار رد

 یّرلا قالاس زوبند هب هرهنیط هلک ر دهل نیس هدش كنارو یم لب هک د تنزو ئرق ( (یزرلا)رد.دآ هیتر ۱

 هدشنزو لاعتفا (رازتبالا زر ونلوا قالطا هنالسرا یخدوب هلبنس ةبب لعاف قت (يبزبملا) ةبيطلا ةملكلا يا
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 نوچ كاردا هنیرلپ ولطم یشیراوس لولب ریو او رفواوق رفناذا,موقلا رعذبا لاب ردهتسانعم یلوارامراتبوجاق |[

 تفطللانم قوفعل او فلعا نا ااە د نم ءا لا ىلااه ءاهدوا اهفوس نم مغلاءاعدوارا_ هلا نم طقلا فرعيالو ا هريام

 || قاسحاو تفوطعو هدانع دلج زد هضو ندزوک مر هل غف كنا لار هی ظا هما اجرزش نالف لابش

 ۳۳ هح صحت سس سس سم

 نوسدهنشندیا داو هلن مس و دبن لعاف مسا ردنتسلا رعصاو َرغناذا ءاعلا راذبت لاب هژئپسانم

 یکرکسح نوخزوبهدننزو رار | ار الا) ضاع ع رسم یاردنسم باڪس لاعب رد ذوخأم ندعجاص م

 نارفذبالا) هملطت انیشزدابن تضکراذالینطانّرعذنا لاق ردونسانعم قع وق بوروس تا هلتفناسم ندروغوار
 دهیسانعمرارعذناواوق فتو اود "دیناذآ موفلاّرقدبا لاى ردهنسانغم قلواهدن دنکارهفرطره هدننزو زارعذبا هلفاق

 اععگدق رم ةنکلو هب ح مچ 9هوارحا قرفتی یا ءاماق مدلارقذباام لاقیهنمو تارعدیا عع لیلا تّرقدنالاس

 هحو ریآندوصو مت یسارج !هدوص نکلهو جن یک کرکه باوک ی دلبءاطیس ارجا كناهرجاوص نعبهنما رم
 فلومردیکب وقآ ارم همیوا بویعتراق دەر یلبخ «دقدلوا قالد هنا رد لير هن هک تنیدنکب وقآ قرهلوا
 هرزوا یاو زهب وبنس هليا هحوتفخ لادو شوک س كارو یف تاب (اباردرب) ردشایارک د یتمدا هدنس هدامرا ارفدمایت وب

 هدننزورفیعحرو دردی رب هلبادناوز یذخ هد :رغصهز دموس ھا ۈيپسپاكەر ول زم کرک د حرار دیدآ عضون

 ودهنسانعم ماعناو هلص هلب دیدند كارو رک كباب ملا ردیدآهدلبرب هدنتنابا ناهرک,هدنن زو لیبجتز /ریشدیرز

 ندنآ.هدعب ردعوضوم هنلبافمرح هل ف كابر لصا هروکه نابب هدریاصب كفلۇم هلبصلا یا زینب هلصو لاقي
 هب لاف رظ یدنلوالایعتسا هنن لالخ ف وتو ذج |یسهلکر هلپااب زم يک ب ونلوارابتعا یسانغم مست وت
 ندیراب بانج سیب هنیسانع» هتعاطن مست وتر رد هب ر دعا بالش روناوا تبسن حد هدایعاضعب ؛کیتیدنلوا تبن

 نردلاوّرو رد, هلتهچ لابعایرو اب یربردصون یا یتدلواو رولوادارم تعابطند دانعو پاون

 رونلوا لاسعتسا ید هدمالک قدص رو ردایلپ قم قونع هکردنرابع ندکلیاعستوت هدناانیجاو تمدخ هرانآ

 | هفطنجو ردندندسهجیهلا باویمانعم عج لوبقو ردن نم ندنوب نوچ قدصو هلببسح قلوا ندعس و مریخ
 قالطادیالعا تنجّوویهننازد هلنسانه قلوا هبلا جابت امعسواهدنصوصخ ءادع یالطارب هلا هعوصمءاب

 بلا له تالخ لامیروتلوا لایهتسا هنسانعم هنسحو لصفورهخو " دنا یا ریل الجانم هنا العج لوقت رونلوا

 عسننیایناملا تابلا نمار ر ريب ناله لاش ردهنسانعف كملا نایحانآوارفو ر تک یجب هرزوا تع سوور خا یا ۱

 ءال ا لیا ءالا علج لاقي ؛ردهنسانعمقلوا لوبقمىخ د >اذانالفرلاقب برد هنسانعمكمبا يحوناسحالاق

 یدعتمو مزال یی هلک رب هداروب سپ هلق یا هج هللاّرب لاش و لوبقم یارروزبم وهف ءابلا مضب كجرو لعامل

 ىدلاوهرورملا ما ةیاهنا یف لاقوهج هاربا لاقیف ر دموس رم د یم هی عز هبا همه هدخ انص نرد ]تس قر هوا

 لوا لوق سب هراو هللاي وهج رو هرب لاش باوشلاوهو بلا لباقملا لوبقملا ليقو غألا نمش هطلا خال

 ةنسانعم قادص كلكج رك رویدنلوا رک افن Ta هتنرد نبمهرودنصندنف درطی راب تب رج ینانلوقوندنف رطدیع

 ةقلاخ رب نالف لاقي ردهنساعم دایقناو تغاطو هيف تقدصاذا الا بابلا نمازب لوقلا قتررلوقت ردلمعتنبم
 وتلا هو هدانعلاو هنعاطاایا بالا را سانلا نورمایا لاعت هلوفرسف هن و ,حراشلا لأم هعبطا یا

 تعاطو كلك ركه اه هدرخ او یخ كل رد: رب یک حم | كنم هل رب دروب زم یانعمو رفسلا یفمایصلا لا نم
 هدننزورضم هریمو ر و نیم هننرلتلع ثینْأنو ا کک نوک ھا هفرعمرددنسانعم تادازرغو

 کر دیلباسةم قوقم هکر ددنسا نهم كانا قلنا رهم هل ناسح اه راقاو لها نالوا بترتهیزاقوقحیاسو هنن دلاو
 کرد ج راش ةتلصوو هيلا تنسجا ا ذی نان او مب آلا بابلا نم هرو ا ررر و یدل او ترز لوقتر دز ابعندقوقح عیبضن

 دروس یسب روسی کو نوبقّرو هلاک ناب رولکر ندینان باپ و هلي تغ كاب رولک ب یرضاخرما ندهبار تاپ
 | وه لاقبو داوفلایا هنهرپناکم نوک لوقت رونلو| ینالطا هلک وک و امقآتساذا مغرب لا قب رد هنس انغم
 نود هیهرافیرا ع ور یرلکدید درححو زونید هبهرافو هنسانعم بلعتدلو رونیدهنکسا کیلنود اولا یاربلا نئمطم

 ]| لان لع ند ردن دباقلا اعیسوت ی هلک و ورک یساکر دیلب اقم ثنح ردهنسانعم قلواقداصهدنیع و ||
 هرهیاسیا# ر نماره فرعبال نالف # لاثسالا قو ردن دلاحرعاعسا ریو ردینهشلببداو ءاما مانع اطقلا نا "یوخللا

 هندهنسا هد اداتسپهناوتعاط دوپ هدتنزو لفت بت ةر لا نم ةره رهلاواةاركألانم ةيهاركلاوا

 [قداصئاراۇه لا قنرونلوا قالطإ همدآ ی وکتشارو قدانصوردنسانسح ءاما كچ جرگلیلج ثاننالوارمع
 | یجزبلایثکی ادا والجر قره اندک روید یاب رک ترونیدهمدآ نالوا ناوارف فتو

0 



j 
۷ 

 حد
 ی سن

 ۳ TOO ناترداب ب هل غلوا ولفرط یکیاروشد کت ناو من ماه

 كدلوکود کرد هنسانعه سدکه دنن زوآ .لقيص ردبلا)رد اكل هعکت زذ نوا کرد هنس انعم زدن هدتنزو رهان

 سدکلایا ردیلایف ردیبلا عضو لاشروشدردیهدهنرپ نمزخو رونلوارببعت هعالم هدي زت روسدهننمرخ هلع

 ماعطلاردب لاق ردهنسانعم ناد | نمرخ بوغب یی هلغ هدنن زو « هرطبش (هردسلا) هیفسادب یذلاهعضومق

 لوق رد هنساضعم تیک ھو دز هلل لوق ىلع قعوطردب هرژوا هکر هلب رنک نهریه (رادنالا ) هموک اذا

 میبلا لامف یصولا ردبا مملوق هنمو رد هنسسانعمتردابمو قیسوردبلا هلیلینایمسوا ردبلا اسنل علطیا ان ردیا
 هدننزو ىلزوخ (یردبیلا) یدط !ترداس هنلاه یراد انج یصو ردقهحأو !علابهغولب ودشر لب ی نعیهرکرداباذا

 ةيوتسمیا یردیناسل لاقبهنمو رولوا لماکوم رکا,ندنا صقنوللخ هکر ولوا فصوهثغل نالواتسردوتسار
 ۱ رفظلان یحردیدآ هرب هددادغب هدننزوهب ردو (ةتردنلا )رد هل زابتعا تغل ناتو ردنوا ین تین ا كاىبۆ

 | نانلوازارفاو ل رع نوعا تعارز اقلطم هلنوکس كن هبجلاذو یف كنا (رذبلا لر دب وست+اکآ یردبلا ی السلا
 | لعفدوخاب ردردصل اب هیعسلار رد هنسانعمروذنمر دردصم لصالاقرذب هکر بد حراش رونلو ارن تک روند هنا وخ

 هلا ههجمیازرزب و یکرعشو هطنحر دص وصخ هنا ورحرذبهدن دننراضعب یک نیلا حس ورمالا ترسضرد لوغفم عع
 :نانلوا هئیېن نوعا تعارزرز ورد هدن دنع لیلخ مامان HE اور دصوص هون و نیجاایز

 لوقیلعروناواقالطاهاتنالو رها بوت رو نهر ذو یتا ردا دهوا لوت تر لو! قالطا هر هبخره

 هدنوب هلکلیا مسر هلبناونع نولب نّولتی ناوهوا فلوم رو تد هنابن شعالشب هغلوانولتم هلیصوصحنولزونه
 ۱ تورات م ندرب رولو ارد تضمرذب و هلي رسک اب رولکر اذبو رولکروذب یج كرذ وردشلپ اة اسلم ید

 ایهتن رهظو اهرذب ج رخاذا لّوالا بابلا نم ارذب ضرالا تزذي لاق هنسانعم كسم لا ر وهظ قاشبت
 ۱ رذل ءالوه نا | لا رونلوا قالطا هث دو لتشردب واهعرزاذا ضرالارذن لاش ردهنسانعم كکانک هو

 هدننزو لپعفت /ریذتلا) هثب وهق رفادا "یشلارذب لاقیرونلوا لانعتسا هنت انعم ق ٌةغاط بوج اصوءوس لسنل اروم

 یشلارد دب لاش ردهتشانعم قعاطبوحاصو اتهعرزا دا نضزالار" كن لاق ردهنسانعم لک | ےک هر دو

 | ردینبهنتساشمكلبا مت نوجا لاردا ییلانح!لفج هنلوا هبریتررامعتسم هنسانعم كليا هی زو هش وهف رفاذا
 هزره لافو هلاوحا تععکو هت هش رچ ول ئا الخرا هتدج ول ۳ الو خیز "دن ولو ساسالاق لا هنرحادا انالفر ب لا

 یدو هدننزو هما /ةراذملا) افازساهق رفاذا ةلامر دی لامت رر عتسم: هتسانعسللبا دکار ونهج از

 ماعطلاقب ردلپعتسم هنسانعم هدناخو هدانزو ۳3 لسنلایا ةراذبلاربثک و هلافت رونلوا قالطاهتّرذ و لىن

 (رذنلا) ر ذر شكل اش رونلوا لابعتسا اعاستا اکو هدتنزور شکر تلا) هشناخو هداژ نعل لر یا ا یف

LSEردعوصم ندنسانعم قّرفتیدلوا هکرونلوا لابعتسا اکرم هتشهلکر ذشرد دوس  
 لاح رود زم بیکرتو دهج لک نیقرفتم حي هجو لک قیا ردن رذشا وق رفت لاعن ودرع هنسانعم قم

 هدول رسک ك ناو كنبش هدرلنوب و ردنمصتم ییریدقت فطع فرخ یار ج ازز رد نته ی جو زدم
 نانلوارکذ یرابیکرت رغب رغش او فو هرح 2 :رخصو تنکهنکهتیقلو ضب نصبحاوعقوو موقرع بیکر و رد هزاز

 لاعلاقب رونلوا قالطا هر هنسن قوح نوذبلا)زرید جد رذمورذش هللادنا هيما دعهاکو زا رد هرزواهحو

 ردنا لاعمشن هکرونلوا قالطا هب یوق هدشنزو ربما (رب رذبلاو ) هننتنزو رونص (نوذیلا) )رشک یا وونبم
 لاقرونلوا قالطا همدآنالوا ردیا اشفا هراس : تویم هدیاافخاو مکا یتزاو یدنکو مام یاریذیو روذبلحرلاش
 (ناذتلاو) هلیاه /ةراذیلاو) هدننزوهراطب راذسلاو هدننزو فتک (نذبلا):هرسمتکعیطتسدالیاریذبیروذن وه
 ةراذیوراذیو رد لجر لاعب رونلوا قالطا هذآ ی کر واژن یونس و "یناردیح (یارذیلاو) ل رسک ات
 كاات (هراذتلا)ةر ةراذب هيف یارذب ماعط لات رونلوا قالطا هب ب هتسن ولغکرپ زذنومالکلارثک یا "یارذیو زاذبتو |
 هلبعف لاو مرا هلامر ب ناک اذاةراذبتلحرلاق رونلوا قالطا هننکنادبافا الاول خو نب لای رم |

 كتلاو هلنیتع (یرذبلا) رد روکذ م هدنس «داموسف ردقلم هباوسفلا یراش هک هرذنس هلادبع ردندایسا
 هلقلوا لقاغ ندنلع لامرذاب ارب زرد زرد ذوخأم ندردب ۶ هدامرد هنساتغم هدوپس و لظال هدننزوآ ی رفک لب نصیق

 كنارو نفخ كلاذو ی كن كناب (ةراذبلا) لطابلایا یرذبلابیالاقم زولواز دنا ترهب دون نم "رک ایوک
 وقر هدهکمهدئزو مه (ر )رد ةلسانغف لامریذبت هلق كون (ةرذشلاو) روئاوا فیفختءاو مع اکو هل دیدن

 یتمروطقوح ی یادلارب ردهنسانعم قرار بول زلال ترس انا لعفت مرن تلا)ودیدآ

 سم سسس
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 | منجو یتشلا نسطایا ده رع لجراق زود. :ذعدآ نالوا نرو هلبا ز ارو مارخاٌماد هدشزو یزخا

 و لوا قالطا همدآنیبدوجو لاتختو ب چمو مدیا نسخ یا ئر وهلامرونلوا قالطادمدارلدو توخ یا دناو

 ودفدازه هدرخا ی انعهیکباهلنایرتختدلب رنک ك ناب (ریتنعلا) ر درلث د دع نبا یزو یز ایان, یزو
 ةا بوالاوا ءال اق لا بف ردعسا هک روتند هترودکو هغلقنالوب نالوا هدب ی دوخ اب هدوص هلا هنلمیان (ةرضلا)
 لاسع ردعواطد ندنآ هدننزو ۱ جرحدب رینعتلا هنسانعم هم كعارامراتو قعاطرولوا ردصم ښو دک یا

 هنفرط هنسنرب هدننزو لاب ادا هدننزو هلعافم (هرداس1۱) قرفف هق رفو هد دا ادا رعتف ؟ لا بخت

 هلچ اما ذاارادیوةرداههیل اوهردال اش ر دبا هیدعت هللا لاو هسفنبرد هنسانعم كلب ا باتشو تعرمسنوجما قبسیبیرمغ
 هباشم رولک هدنوحا ةلاتشا باب یکیاوب هرداب ییعمهیلاو هردتبا لاقت ندهنسانعم هردابم هدننزو لاسعتفا (رادتبالا)
 تاشو تعرس نوجاریغقبلس هیدنسنربهدرانوب هدببتزو ردق(ردبلاو) هدتنزو دوعق (رودبلا) یبکق اسبتساو
 روم هت ۲و داح شیاربروفلا یلعةتغب همدآربو هلح اعاذا هیلاردبو اردب وارو دهرعردب لاق ردهنساتنعمللبا

 كل دچک ترد نوا هکر وند هنآ شل وا ىلع هلیارونردب و قیثساوهیلا لذا هیلاو رمالاهردب لاقب رد هنسانعم قلو!
 هلتهج ع ولطهسهش یبنهیعسلردب هکر دیا لقن ندیغار هدراصب فلوم لاک بلک اوهو ردبلا علط لاقت زدیآ ۱

 زدةنسانعملعاخ ردردضم لصالقنریدقتلا لیعردشعل وا هیبشت هم هردب هل تهج ءالتمادوخاب ندیشانند تزدان

 اسضعب ردشهل وارابتعا ی راتمجیناعم هدعب رد«ذاملصاردبنالواب ارقا هدننادجو مپ ب نک زد تد ردا رک عن

 هضم هتک وارا یتپج دات الضمور نچ رنو قانجار هک هنانعم زد حولط عولط ملطز ریداذکردپ
 لاقب رونلوا قالنطاهنناشیذو هدرکر سس كموقرب ودب و یهتنازدندنوب ید رد تالنکر ذذوخ مندنوب ردنالوا

 قالطا هقطو رونلوا قالطا هتغلاب مالغ ءاضعالا مات نالواانکبسو كالاج «دنمدخو مهدیسیاموقلاردب وه

 هعقب یعی ر دراج یخ دیک ذ شوم هل لو هفرعم رذیدآ عضومربردب و نویعخادلواربدتمیکن دن مرج نونلوا
DRSهلکعیا رفح شا رقنی ردنکر دبیمسا كد اب وقربهدروپ نععضوملوقیع زدزناجیربک ذّو  

 چی یلاسعت هدم ر دش لوا هدنآ یس هو ورغردب ردنیمفاو نیمرطآنینوبو ردئیوم هریک ول یدلوا موسوم هليعسا

 كعاطزمدندرون یسهلببق هلهابو ردن دا هیخانرب نعي فالخرب ندنفالخ نع زدب و ردشلوا ورماک هلبراتزابز اونی
 ندیدآ غا بطر هدندالن صفح نة و اعجو ر دیعسا عضومر هد هیداد وزدیدا كعاطرب هقشپ هدنبرقهدراوو زدیدآ
 وتلوا رینعت رب باقکا هکر دمارکب احکا نالوارضاحهتسازغردب هلتتسن یاب یردب و ردننیعسا یا ر فن یکیاو ۱
 هتشابوص مان ردب هعقول| لبق بوبلوا رضاح هردب هو نخر دن دب اهصایخدوب هک یردبلاورمعنٌدبقع دوعسموب اما ۱

 پنج ادبع نیدلا جاتریصع همالعرد نطب رب ندنس هلیبق هرارفورمع نر دب ورایدید یردب هلثسناک آهلغلوا!لزا
 اعردب ورونلوا یاللبطا هثبشنالوا لماکورفاوو انا طمر دب ور دب وسنم هرانآ یرارفلا یردبلا عابسنميهاربا
 ثیغلایردبانذخ ادق لوقت نوا یقباسم رونلوا قالطاهروم*!ناغای مدقم نداتشمسوم هلتیسن یاب كلذک ثیغلا

 یژوقهزات هلا ھهر دباور دب و رونلوا قالطا هنکشوک هود لواطو زوس نالصفلا یرد وءاثشلالبقناک ًاموهو

 ۱ كلادوئ رک ك ابرواکر دب ورولکرودن ئچ نولوا كاجو ت ںد هوکشوب رونلوا قالطا همۇلط ناخن دنور ذ

 هردو رونلوا قالطاهنهسکنالواراشدكنب ید یز لیعویهردكي نوا لوق لع كنب هدنا هردبو هل يف

 هلوارروکم دقا ند هلج یروظنم هلغلوا یضبلادیدخ هکرونلوا قالنطاهزوکل وش هردن نیعو ردیدآ عضومرب

 رظنلاب ردیتتناک اذا ١ هردب نیع لاقیرونلوا قالطا هزوک لعاکو مانیکردب بویلوا یناصهن؛تلع لوقیلع

 [هردالا) نرداسیایردبلا انقتسا لوقت زدمما هنسانعم قیامصو رداتسم هدننزویرچج (یردبنا) ردیلاکء همانوا

 لوق لرکرونلوا قالسطا هیدوفهواطخ ندیارودصو قبس یان ندندحدنلاحبضف ندهسکرهدننزو هردان
 رداونل اراح نالفلاش و بغل ا یف هتدح نم و داموهو هترداب فاخاوةردابهنم تردصلوقتنوساو یلعفلرکو

 تابش ىا, فیشلا ةرداسب هنعط لاش ردنخوآ نالوا یروبس كنولمان هکروتید هنجوا كم *هرداب وردا ولا داح

 ةرذان ةردابوذ لاسفب ردنرابع ندمالک لپ وسفلکت یبههادبلب هلیسمویش قلب اوجرضاخهکر دهنسانعم ههیدب و
 پولی رابلوا لا كابن زها ةلطمو ردندنارونهظادتبا هکر وند هتغارب كتنا بنهنق نعد ءا وح قروو دنیا

 یرلکدید ینارفعزنع نعیسروو هنمرطغتام لوا یا تانلااذهةرداب ترهظ لاقب رونلوا قالطا هنجو انب روک«
 رداوتّرجا لاش روند هک نالوا هدنتسامكيوس هلمازوماهر داب هددوحوو روشدهدوحتاو هزات كپ كورا

 هغو هدننسوا کس یرلک دیدآنغر هدنناب قلا كم ناسنالا هرداوقنهل و بک تنم انيب تامضلن یهو لی

 كنا
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 یره وج ردب وسنم هراتآ ی رتخلا ةدابعولا رومشمرع اش رد رد كن هفئاط رندنس هل بف ئط رع ند وب
 ضع کرد حراش رد شابا سر هدنناونعنینع هلن ون ردهدنس هين رغصمهلبا هبچیازهکییسهلکربنع یشانندنمهو

 حرحدت "نماز ردیسا ی دج لنهسک مانلو دت نب یدج ندهیلهاجیارعش محتو ردتشهلرازهدحا فک لوصا

 زج لاقب ردترابعندکلیااع داوبد مدرن هکر دهتسا-نعمقل وا بسم هاتعاجج رحم ناسناوارک د هدننزو
 ردهنسانعمكلبا ناشی رب بوجاص ییهنسنر هدننزو هج رح د هلا هثلقم یا یر ةا )ةن رجلا یابسنااذالجرا

 رګ لاق ردهتساسنعم للبا ارت ساو ف شکه رهاط ی هنسف روتسمه موتکمو هقرف وهنح ادا ی نلار ع لاس

 لاش ی نیللا تب لا قب ردهنسانعم قل وا هنادهناد بولیسکد وسو هفشکو هجرس ا اذا یش لا
 هقّرفو هنحب یا راجت یشلا رګ لاق ردعواطم ند هر هدننزو حبر جدت (ضتلا ) بختم عطةتمىأ رم نی

 هدیسراف رولوا رمو و HO E مرقه لوش هل رل هم تالادو كنات : (یردعهلآ) قرفتف

 تا ەمج د ىاخو یخ كاب (رتهلا) بشیالخر رقمیا یردح یبصلامب رونلوارببعت یسریخدوس هدکرت ربدهدزریش
 اره ردقلا ترخم لا ردهتسانعم قعلغ وب قعد قمل راغ رد ر دص م ندنسهدام رام عي زدرا لعف هنو کس
 كحراش رو ند هبهحگارنانمو د نالوا هدهنسن راسوهدرغآ | هلنیتقف ضا: :اهراخ رهظاداتلاشلا باتبلا نه

 مفلارخم لاقبهنسانعم قمقوقدب هنسن راسو زغآرولوا ردصف هدانعم وب و ردروهشم هدنس وقوقرغآ هروکهناتنی
 هدهنبط تتک ناب ردندتلع رخو ر ولو فصتمیخدیحاص هلکنآو هر تن ادا عبارلا بابلا نهارختالقم

 دونبد هی شکن اق وقدب ی رغآهدننزورجا (رخعالا) رونلوا ینالطا رخ هب هرشننم انم ها را قاط مو زدهطوسیف

 لاترد هتسانعم قلق رضا ضم دوخاب هتسن ول هحا ردن ییدارب لب رسک زمه (راضتالا ( زد 1وم 1

 و اریاسوندوصیم |هدنتنزو نارغ(ناضنآ) را هریصاذآ یار

 بارش راخب هکر ونل واقالطا هیسک رو  (رونخلا) ناخنم ناخد وهو ارام تبار لوقت رونو ا رتن عو

 ږو نيد هبیجتراوص نیکآ هدتنزورهاب(رخابلا اروع یا ار وعم راصف برش لاقب ردشلیا تنسیتغامد
 نالوانابام هدفیص مسوم لیبق هک یدنل وا رکذ هد هل مټه یاح هد نزو ورحب( ل تانب) هنسانخم عرززا قنات

 عص مجرا ناو او ردشلیآ تهد هلبناون رخت انب هدنلصف متو فو سکر رد مج زام ردیسهینکك راد ولټ هقفوب
 راد ولب هجناو قآ نالوا ناناسنهدرلقفا مات اهن هدفیصلمقو رک ذ هلبترانع رخ تاب لاق و ن تاب هدنبک من
 كنضعب كارانآو ردترا بعند رادولب ندنآتّئشن هدنقاقآ هبداندنف درط اب برد ضعبلادنعهرکصندک د لب دلتا زیستی

 هقفوندبا ر وهظ ندقریشم هیحات هج درخت دماشخ هدفیصمسوم لوق یلعو رولوا )فک اند مقوی

 ندهنسانهم "قشرخحو رولوا می در تانب هلو دو رګ تا شهلا همم یاخو رحتانب هلک بانا ود رد ادولب

 هب وسل و 2 ی نا رولواذ وخأم نیرلنا هلغل واهنسانعم ضرالا ءا لا[ لا ترا دوخاب

 یزادمودرکر دفراعتم هد اس ةعیعساسنلا نیب روم ویکربنع و د وع رونلوا تیطتبونل روح هلکنا هکزونمد

 [عرعر وخ) هب رضعتبام وهو روضلب رفت للاسقب رونلواربعا دنبلسع هاف هکر رد خد قبل لسع ردیف كن اغآ
 هلا زا هلسهدایزیرلتوطر شعر وقو شعشیاب اهر که تنی لوضع محیط سا. دام یعیءالج هکر دیدآ تاینعونرب

 ردنآلیهست ییدوفن ما راهنسن كحهیلباذوفتب ودنا جارخا ف هدامندیااربا ون هدارحمینعب جعم و ردیجدیا

 هلمسا و تابنوب ردع افنوردبا حارخایهلابس لوضفو هب دغا تنم یکن لو قرعو ضبحو ل و نعي ندمو

 رد راو د تابن رربماننادوسل اروخ ودارکالاروحنا دعام ن دن وو رونلوا رعد ینشرغآ زومط هن کوک ر دفورعم

 تابت عور و ردیعسا كاهتتنم ءامر هدنن رق هعالق هد زاصحو ردیع رد يسا لضرار هدماش هدننزو ءارهک (ءارعلا)

 کید رج نم دیس هدلب رب رص و یدم كفلاو یمض كاب ارا م ) ردندنفلع یشاومرریدیخد هر هکر دیعا
 | ةیراتهل[یدیا ثلح یمدقمساردذوخ امن درا نالوا هنسانعمع مت هدعدقسرف تغلاراخشردندرهنءاروامدالب ۱

 (راض) یدیشلنا ناکسادبعرفنكب لصالایراضم هدنآ ۲ ریما ماندانز هکر دیعسا قاق وصرب نعد هکس رب هد هرصب
 اوزردب وسنمهدوع راختردن رکی راعلا لعند یردجاو ردندنوت درا نت :لیعردداعسا هدننزوبارغ

 هلا هيقوف یا( ةرلا) ردرلت دح یراغلا ن "لعوراخ نی دجاو یدیا ردبا رشت قلخ هلکنا هدرلناخ

 هاسم هدرسفن فآ وم ردهنسانعم كع رود هاش و رو لز وکه ن وکر هدننزو جرحدن (نتعلاو) هدننزو هح رحد

 هلباراتف رو مارخقرهنلاصهرزوا ینیدلواخوسرم هدلوصا عیچردش1بانای 4 هلسرا, ع هنسح ةه ثم نامه ارز ردشلیا

 8 ىرتعإا) هسقنب نعلا ركل ا ىم و لیاملاب عب ةنسح هیشم یشماذ ته و لج رات لاقي رد هنسانعم كاعزوب
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 (یربح )ر دراب وپنم هری نالوا یرادج رد ران ږحخ نو پرل | نوع ن لب او دم نریم نبط م و دم نیدیعب
 | آلو شەدننزو نوبص (روعلا) ردندلاجر ءاسیماذلباه هریو هدننزو لقص رعیو)ا هل بصق كفلاو یخف كلاب
 || تک غلو الركوب لقلوص ك تآ هنوکو هی وق هنیرزو ب ودېا ت ډو ج هدانز یسترکس هک دعنکه کر وناوا قالطا

 | كامن .نصکیدلیاتلط یش روند هبا (نوخنپاسیل) ةدوجیرطا من رب ناک اذا روح سرد لابس رولواررتزا ||

 | هکر ونیدهنرازجت دش نالوا هدنیآ زوم ند هيه ور رو هښ هدننزو ار وشاما ږوجابو روحا بو ملا یاروحابلا علط ||
 | قش کلیسا دوخ ةلکل یا یلاع ہک ادوکد ولو, کلن | تیالخب كناوهر دنوکی د یف ورعم هدموقرم یهشدا رع |[
 | کري ەك زدولب هقفوب لوش (رص ت اښب) و دش بادا دغت ن دنا دلآ وم ینو دره زم یطویس ماما هکر ید جیم رد ||
 | ه2 یاحیبم هنمهو ی ږهوج ردعاوا هلی هبج»یاخ نالوا باوص ل وق ىلع رولو اناا هج دقمندنیص منوم ||
 | هنزو ناسطل (نازجا )زد مقتسمان یی وت یی رهوخج نکردیا رک دهلبادب درت فل وم نکسلردشلبا تبث لبا |[

 | نضراخ ةعف هر کا اچ انصوصخ هدو داح نظا نلحا هیهتسخ ءایظال! نیس هکر بد جب وم ذم دل وم ردنډنت اربعت ءابطا ||

 | ئږوحان موبوافاض منار موناذه نولو عز دموسرم هرزوا قلوا یان وب ظغلو رونلوا قالط)هتدشو تدحنالوا |[
 | ها ضن نخ تم بطبولو | بلاغ تحبط ض ره هکر د ھچک ل انار هل دندابطا حاللطبصاوب سابق ریغ لج ||
 یاد اههلقلما ءذقدلواءدنددصشب وروبب و دیاهرصاحت یهعلقر نمسد النمزدیتعراصمو تب واتم ||
 | دتر داا خان دکفر و اود هضیرف ماسطا هتک لوا ردراتشُ)هیبشت هتلتاقمو تم وا سقم كنيقب فو عفدو در |

 | هاب ایلهبضنو تيلخاذإ هکبلب هیلکرر وتفو تلفغهنتم و اقم لاکهلبا ضر هلی س لانشتشا هب اود رب دت تفییط ||
 | دت دض رم ماتااکنبانارح ال و هبل بان ۈپ زابعفدینضرعاک هلو ا ى ابىعتەنذاب ەپ ودیاهجوتهض رم عف د ىتوق |
 | تنجو كل رمآزب زد روک ماده طن نکی ییدلوا هد هچک یچند نار دوج او رد هصوص حلا ہ یا چاق ہر زو | قفلوا |[

 | ةد هلبسهنسمینش (نیرصلا) ن ونلوا قالسطاازابح ىد هتتفو ینیفرطلصفو دش لاک ك ادا وخ ىر غاي
 | اباوصتمهرختردهو کم كد یرحلوق لعرونید ۍنارګ و یرصندنتبسن ردهدلب رهن نا دا هرم ندید ||

 هدینزو هرهاب (ةدرجنانبلا) رد رلث دح ناسا ری ادیب نب سابع و رحم ا نر دمع ن وجا قمالسلوا هبنشم هلال وا
 هلیعض کااحو كاب( نح دیفصیا ةرجاعقان لاب رونلوا قالطا هیمقانهدی رکو یوصو ردیدآ جاغ ولنک عونر
 نده ذدنزو لبج هک انزاولارهنب داو نبر و رد هانت د عضو ردن دبابا: عبض نر رر دندیماسا
 وفب رو هلی رتیسک كتهزمه (ناصالا) :ردراث دحر د هدننزو ناش عهکن ارم نب ما شه ودمت یس هدازعو
 قد هنس اب م قۇ التپما هک هتنخ یروق ق عب هنض رح لسو سهل بکر اذالجر ار | لاقیر ههنیناتعم كل
 قداضاذانالفارصالاسقب رد هنس اهم قلو ا فدا صم ةمدآرب دصقالب و لسلاهنخا اذلجرلارحبا لاعب

 كرزي و هفنا ةرج-تدنشا اذا لجل ار فا لام فن زد هسا نعم قمرازق كنتور كمدآرو هتّوریادصفالباناسنا |[

 قلوا روش وضو ااه مقاس ت زكا ذا ضرالا ترصبا لاسفی رد هنسانعن قل وا قوچ رال ع كلكم اوص
 ةدج واذا ءاملا لجرلارصبالاقبدهنسانع,قلوب ر وشو ولزوطتیاغب یب وصو ځما ذاءابم ا رجا لاقي رد هنسا تعم
 لاو معلا یف دیزچتسا لا قب ردهنسا نعم قم واط سبن بولبابیک برد (ںاتسالا) عسب ملایم یا ارحب
 هنساضعم كلیوس بول وبزوس قوج هاعس و ټیک حب هدزوسیبهلوقم بېطخ و ناوخهصق و رعاشوطسنا اذا

 هدنعسو و تراک هکر دەن انعم ی ملا ود هنتنزو لعفت (رصتلا» لوقلا هل عمنا اذا رعا شا ر جتسا ل اق یر دلم تمم |
 هدنسشنادورعو رادبادلابلا ف رعت هسلوآ قالام ناو ارف لام مدار هبا هقالعويردت را بع ند قمل وا نارکس یک ابرد

 هلیسهضو عف كنا (نارع) رد هدلب رب هدنع هلببضقف تاب (هنار) نل ريد لعلا قرص هنلبا ادیب قمعلو عت وت ||
 ابتدي خصم ( ةر ۱) زدن دباجصا هکر د نخاع نا هدشزوعنع ( رحم ) زده وفزب هدنههیج ع رفهدزاج

 نونبشید هي یک هدننزو ر اجت (ر اصلا )ردهرقرب هدنساضقو رح هلیصتف كنب(ذاب ریحب) ردیدآ عض وم رب هد هما
 | د نطب ربهدننزو یاس (یرحیونم) هرات مه ور آب وهلاقبهلتیعجج ءاهرونید هر اج هنتعاسجيکحالم
 اب (را ) ردشابا هطاحاراغاطظیفازطا هک ر دیعسا ل ر زودو قشموب ید وخ اب كغاطرب هدننزو باک( اعوذ
 ردعض ومر هعشب هدننزو بارغ (را )ر ذیذآ عضومرپزدراجخد قرص عمو قر ەل وا فرمصنم هل رسک

 نیب رو ق اخ ا مکر نصق یاب وه لاش رونید هرو دوب نالوا جاب وطو زا تقطولکن رد یا دناواضعا هدننزو
 نزار دن دات مطا رکو زدبوسنداک هی ر لبایدیارارولآ لودهرآهوذ ندنآ کن دیدآ ك روغوب فور ەم رب رولا
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  EEEهتسانموبو ردندانبموب هقانناتلوا قالطا هرب اعساوافش هنذا تققشاذا دعا ت هدنو |
 | رک ید هنآ نالوا یرطا مساوو الز کیپ قحن ر ونلوا:قالطا رص هثبش نالوا مس وتم هد هندی ساوا علف
 | رڪ ءام نور ولا تیرا ندرضت هعهاکو ن ر دبا قالطار ح هد هزبح نالوا منتوتم ەھ بولغ شال هگو ناار

 ردنعوضوم هی وصولزوط لصالا فرح ضدبلادنعو هنسانعم فرید  TEENYاجر تارخب
 لاشرونلوا قالطا ها لرکو ىل ةل وضو رونلواقالطاهمدآ درما اوجو م رکر عبو ییهتناروللوا لمان نچ کب
 هټع كناوسآ چوو هنیانعمفن ر ناک هرو لوا قالطا هر نا دابآواوصولتواو داوج یار خب سنفو ع رک یارضب لچر
 ار ضزال ارم لاق هنشسانهف قمرابنواوا ردضمرخ و هلیلس مد ترک رونلوا قالطاهئید ثانغات : نالغول نم

 ودذوخ ام ندوب هراجم اهنفا قشاذا قافلا ر لاقب رد هننسانعع قمراب قلوق ص اخو اپقشاذا ثلاثا راتلل
 شمال یغاوفکروناوقاللطاهویق ىش د دوخ | هان ل وشه دننزو هر عرب ) ردن دلاجو یاس ار ورک تاک
 تودا نشئ ناوک .ههووغ وط هعف د نوا نعد نطب نوا توق دۈخاب هقایرب هدنیلهاح :نامز هوا شفلوا قش نوا

 نی دسرواوا لالهاهفنفاج نکایدیازا ردیا:فاعمو كرتنبن رلتهنج یانضتناو خیذو بوکرو هازآوپبیمنا
 هکر دهقان لوش هر زعل ادنعو ردوب ی راک دید هر یدنازآ ویب لک | اجر هرمز بو دبا رم تهمت لپ ناو
 ذعفد شد هکر دهقان وشل وق لع وهل وا و زکت ویلتوا هلانصهنشابی دنکه لغو یسنتو هلت نسلنابوج

 ینستشیرکاویدیارردلا لک الاجر ون اوبن ندنط بو کک نیهان ل واهسر ولوا كکرا ی سې شب بو دوغوط
۳ 

 یا نار دیاد! نآ هل« راسفن س هلو غد ی ژب وو بوکرو نلومج ب و دنا قشیغلوق كنهقان هس رولوا یاد
 تالوا ییشدد كەباس هر یًر نلعو یدبارزولوا الخ هنتس هه اطناوسنیع هدقدل وا لال اها فتو

 هرب ګه دن دنعراضعب و یدنلوانایهدنسهدامهناسو یدبا لرداقاعمو دازآ | یک یسانآ ید آهک دین و اب

  2لوقنامههدرا سد فل وم ید ارزدنا دازآو "قش ی غا وق,دقدرّوغوط نبط شد هکر دض وصخ نمف نرویق

 حجو بالا: ةقاسالو ةر نم ها لعجام یلاتمت هلوف هو ردشلپا متبفت هدازوب هک هب ر هشم با رصح هوا
 قا هد نزاو هان( ابا لنت ز ولک ص و یا یعمج رونلوآ قالطا هناویح شاد نالوا تا وارفیذوس |
 لوضافووونبدهیبسک با کی حلب ورونید ها هرجا ضلاخو قجنا یار جاپ لج رل اسی رونید همدان خوو وکستاخ 
 روش دهندآ تبوهعو همسر وین دونناو جو ةتض اخو لوضف ذکو پا ذکی ارخا وهلاقب زوند هر اک هزرهو |

 هک نالوا متن انعم جد رعف هک ایک هد فرا زوشد هتناق مر ىد وا هلن وكت ك ناخ و ىف كلاب (یازیهلا)

 نوتوفلا زدم زر موبد ر دپ وشنمهڼار رد ندنغیدلوارشکو ظبلغ دوخاب بوسنم  ENSأ ردشماف

 زصو رونیدزب قواو قلبا هرصو ودیقدا عو هدننزو هدلب (4 هرهل ) رک نیس اکر دینسن هابلز-ماننب رحب یارصو
 ی.راح رها هک ولوا قالطا هر رقلوشاقلذطمو ردندآ برق هدا ضف نر رو دیابت هرونمهندغ

 نیو ی كا (ءاغزا ةر ) رولکر اعبو نسابنه زولکر ع ین جج وانا دانآو لوص لتا. عيل وا تبا و عفاعاتو

 هر هرهڪ رب مسی ی توت رکو ردعض وم رب هدا اطهار هیچم

 لئاحیو زراب ید یس ه که رجګو روناوا لاسمتسا ید قر هلو اب اوصنما نمي نانولی و با جالب
 ندهیعب ات هرو ر دکر مهروک هل واو رد را ردصع ضعبلاذنعو لو املا لاح صعبلا دنعر رم بیک و ردهنینانعم
 تا طو ردیدآ عضو هدنبازت نیرو ردیعما یدج كنور و اعم لر نیم ندارعشو زدیعمایس هدلاو كن دجهیفص

 نداد کر دیسا لو, -ندنس هلسفدشاو ردیدآ كغاطزەدەما نېت هيرو ريز( رب ۱ ردیدا هن رقر هدننابضق

 ریش ن مصاع تااذکر دندنیعب تنی در ی لیشوردشل» !تیاکح رابخاوراتآ دهاز زوهیقف ما هن: نناییفس ۱

 رتهلا) رور هلوجو « دننزو ربما لوق ىلع ردن دن دحر نر نچ رلا دعو رد ری نیا.هدننزو وما وبل وقلعا [

 ركاذا عدارلا باسبلا نم ارص لجر ار لاي رد هنسانهمقلیا تویهبعو ره کم من دف وخ نت
ERE از تورایا لد وخ وو هشطع دتشا اذا لج رار لاقت ز ند هنیسانعمقعهطوصضكيو ع نل | نم 

 ر :ردق دل وا نو ید هرهح تواواتانیونوب ز یهو دود تهناذا لجیلا ل لاقي ردهنسانعم

 هنسهجو دوسا تح فعضخ اب ولطموا ابلاطو دعلا قدهتسا اناریعلارحلاغب زد هنشانهم كمتوکس هما دقاو

 وب رم ضرم زونید زك هد هیسکتمارغ وا هنضرج لبو ردفصو نر انعم نامنلوارک وب« دننزو فک علا
 لاقى روند همدا القیم هلس رم یدو هدننزو زما علا ) ردنلع .یراکدید يالهقسخیرّوقوممرو دنع! قلی |

 | یدیفحو روح نو نیدجاو ردیرابما قنات رفت ردو لاععا ضن ت دزو ل سلا دیا وو رغ نادت
 س تست
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 قلهچ ازا هب ویشهدنندب ردفصو ند دموقرم و نافف دننزو فتک/ بلا) ردیدآ كءضویرب دوجا كيوصر دلج

 لب نفع ههحجو زيت لا فب ردهنسانعمقمرفجر هوس هدنندب مدآربیخدوب هدشنزو لعفت نتبتلا رونید همدآ
 لامعتسا هدموق ارم یانعهالتتسمدکرواو !هاکوربش ریثک یش لاب رونلوارک داعاسیتآ هنظبلزنکه دبتنزوربمایّسلا)

 REDS هدنزویرب رفحربغ نم هکر وندهن وص لؤش (یتا لا )یکی ارش ی لابقب یکی سگ رونلوا
 رونید هیسک ناسلوا دس تبیح (زونبلا) دوسخ ئارا لچر لابقنرونید همدآ دوبحو رفح ریش نم دابیا رتابرءام

 زو راز شقا (رآرشالا)اذج غ یانو نالفلاتش د زونبذ ةمنآنیکبز كبو دوسحیا زوم وه لاش

 ةزو الا تفکر اذا لیلا ت رانا لاق زد ةنسانعم قهفشوق هلمادقاو ذج ةدشرانوحا هقابسنم یت راوس كولبر

 مرکالا با هجر هیلع مهدا ن مهار [نیده زا ناسطلس هکر ددا خاطر هد هم دالب هدننزو ءارص (ء 31

 تراثا نعم لیلا ترعشبا لایه یذیلوارکذاتفن 1 1( هک دخدارمو هبننزب رارشا (نارغتیالا ),زدشلیادعت هدنآ
 هدزوپوهدنراف ضعب و نوسلو |تجوکه کو كوب رک هنسانعم هرس زونید هکبوک اتلانو ةرحح (ةرعبا)

 هکر دندانعموب ېک رغو هفرخرولکر چ یعججرولیدهیهدقع هجنرموبندیازوهظهدنزرطزقفواو موکوذ هدنوی و
 ةدرب كيد یدلنانانیعورکدو نایت وهشکییلاوخاوروما هلج نالوا هراکشاوول نکو ی وبع غو مدارب

 للعتعلطا اذا یرج و یر هيلا تیقلا لوقت هدساسسا وود هیهروک ذم هدقع سد هرڅو رار بد هرو هرگترکذ
 راهو شرم هلبترابع ةضاخنطبلا ىلعا منه تدقجتام هرم او ةيتابنلا ةدقعتملا قورعل ارضا لضاو هب كتل كيبانسعم

 ی هبقعو ز دن دبات هر نیو رع نب هللادبعو یدیا رولواهدش اتطرهش هکر دیخ هنا حفر هدفلس (ة رخ نياالآ

 لب تل مان جلد نا هک ی ندا تدضخو درمانرب رد هلان رهف تاذکهک هرج ن تربو زدن فی او لتا ڪف ۳

 نینجا یدشلوا تک رام ثسدیههدنع مدام یتداسهشكنراب منجج هنغ هلل طز یضترلا "یلعنینمولارها

 كيزکه عطا کاردیقلخ ذگلب زدلکدندنلعوب ورونیدمهدآ نالوا قمخ هرمیط یکی وکه دنشنزورج- اب را ا) یلانخت

 همذآ نالوا لوس یترافرجناو ریس تجرخدق تاک ا دارج الجر لات زولوا ققجهرشظیسنرغضروناو ری
 هلوکسس لرلی و یعص كارابزؤلک ن ارج و رجب یججج كنس هدلکر جو نطبلا مظع یارخنا لحز لاصسروند

 نا مد اربن تخف رب اب دبا لحیزو وردیمبا یتسرف لدا دشنهربنعو رو شید هنب رومالب و هنطاله یکر جاو
 تاک الباب لافیو همت ثجرخدف ناک اذا عبارا بالا نم ارت لجرا رج لاقي رد هتسانعم قل وا
 لاب رد هتشاسلعف قلواولطب ۳ RISA هلنادوسین راق هرزواقماسغاق مداری و نطبلا مظع
 ادامه ق هشارخآ ويش وكت دنزداسبدهشیاربو فنککر جوهفوریزفءالاو نیل نم هنطب التمااذا لجر ار
 نوید هب هم رکو ترش هلبنوکس كيجو یم کباب (رجلا) تلقابتو هنع تیخرسا اذا رمالااذهنع ترج لوقت
 رطاا جنون شد الا رمآ قخیهنلوا سخت كاذك ميسج بطخو هعظعرماو رشلایا رصلا لهاوه لانش
 اتش هادنروهزدرکو یدرک ارج او](یصج) بن اذکو میظع یار ما یا لا رولکرتجاب یی مجو
 لا !۱) ینهاودلایا "یراببسل اهن لومت یک یراقو ت قره هل نصف كنا ر رولک یراج ییجروند هبهیهادو

 وما نالا هنرن اذان اس ردهنسابنعملمیا هلاسپمو طارفا هدکمگا ین ورشم هدشزولعفت
 هلک کر و كب ندشنارب یتبدوپ هدیبشنزو ایا ار چالا )و چ رک ل اقیرونلوارکد اعاببنا هنس هلگر شکه دنبزو

NIKEار ( اویل تلفاتو هبغ تخت رآریسالا نع تبرر ابا ل ومترد هنسانعم  

 ییهتنمو فربشم هززوا هثندم قع هلیاریغصیت هی( (تارهلاو) ناف ( (تارچبا)روئید هبهعمت رعضرا هدننزو |[
 اوولشید هحدآ نالوا کشش یتسیرما + هد نورها( جا بلا ارونلوا قالطا هیوص هجنرب هدنیاروش لبخ تالوا
 (تتسزپ یه دزا هکردندآ مخ مصر هدینشنزو رخ اته حباب )فوم ام یا رجا نالف لاقت نأ قییسلینم

 لات رطح ینامص ښکر هز ن ر چ ورد قابلا نوا نا هدننزو ریز ر رددززابز هلی میک ك يحویدیازردیا ||
 نیزع ناد مو ردن دبا چکا هللادبع نار نا ربخب و نازگ نربجم ور ینآ نزیک و هدشزو هرج هر ن نهج وردي ردارب
 هیت وکس آر های اخو یخ نان | )در دج نایب | رازت بانی مط مو رغ ندجا یدیفحو ظفار

 ییجبولیذ هب و ق وج نالوا باروشوازوطذقف ضعبلادنعو هنس انعم بشکه ام روئید هپ ونص قوجا قل طم |
 نذار زوا سادبخ هچرکر ظ و ردرافصت داوشوب کرد راش ر دری روند رعبا هدنرغصم رولکر اغ و روج و رحم

 زد نت. سی لا فو ها نرم روت

 هی سس ۴

e 

 سا



j 
veo’ 

 رده یر رد راو یضو رع یکیا كبراقتمرګ ر دشلوا بها ذ هناوق حاجز فلومو ردصوص# هدیدم هاب راقتم
 یاثم ردزب ا مبار فوذح ثلانروصقمیات جګ وارد راو ب رض تردكاالواضو رعو ردهفوذ جهور ئر و
 یبرمضیکیا كنبناث ضورعو ردشلاقعف نلوعف هکردبتیب # هیمنمو یییلس نم تلخ راد منبر یلعاجوع یلیلخ

 هددیدم هدندنعروهجوردش# کات صقهاف# ساتنالو ففعت# ی اثمردبا ین ردلت اعهنسودنک واز دزاو |

 مدعم یاب الجر لاقب رونلو قالطا همدآرقتفمو سلفمو مدمتب او یهتنا رولاق لعاف نت العاف هکر دیا نایرچ حد
 ىلاعن هلوق هنمو حراشلا لاق هلبقعال یارتبالحر لا رونلوا قالطا هسک نابلاق یت ردو لسن اعطق ندبقعو
 بقع سا رک ذ نسحالو لسن هنم قبال ذا ل بقعالیذلازبالا وه كل ەض ل كضغب | نمن ایا رتب ال اوه ك ناش نتا

 سساخ یازتبا نالف لاش رووا قالطا هبهدیدنابزو مساختباو ردلماش هتدممو رک ذ نسحو هتترذو لاب

 ندعفنو رخ اقلطمو هلةورعالیازتباولدو دارم لاقب رونلوا قالطاهب هغوقزسلوقو هنس هطناجقب زارسنلوقو
 ثیدح ا هنمو حراشلا لاق را نععطةنمیارتبارما لاقب رونلوا قالطا هلعو راکو هب «دامورمانالو هرهبنوعطقنم

 كشاندناوبحو یلاصت هللا مسا اهیفرک ذی ملاذا ءاز هبطخ لاقبو رتیاوهف هللادمګ هیف"یدبناللاب یدرما لک

 هيرب اانراعا هتیل ساسالایف لاق روند نازنبا هنسککیاو یشانندنززربخ تلقرونلوا قالطازتبا هنسنج لوقودنمسق
 رد هنسانعم كلسک ی ن وق كناویح هاتف (بلا) ردیبقل دعس نب ةربغم تباوامهربخ ةلقل هربعو هدبع امهو
 كن هفث اطر ندنهورکه ب د ز هدنزو هی درک( ةنرتبلا) عطقنافهعطقیاوهزبف لوالا بابل نمارتب راجا بنذ رتب لاقپ
 ردهنسانعم كدر وهل رسک كن هزمه (راتنالا)ردیعج لرب ارتب رد راب وسنم هدعس نةریغع نانلوارکن هکر دینقل
 هنسانعم عطذ هدرانعموت عنهیازنباف هس لاقت رواوادض هلغلوا هتسانعم كلاعب ردنویمر وو هاطغعااذا هبا لاق

 عطق ییهبطعو لوئسمهدناذو یلئاس نال هلکمرب و هدیکل وارد راتسم یعطق هدیسکیآ رد ذوخ ام ندزت:نالوا

 قاق یزامن قلشوق ردقج هلواراهن لوا هکهدنقو یغیدلوا دم یک جش خاش یعاعش كشنوکراتباو رولوا شقا
 أ امعاعش دتعیاسعم | تبضقت نیح یصصل | لصاذا لص ازت بأل اقر ديت ةو قارشا هول ص وتو ر دل عتسم ةع

 لسن نە قابا ی دار یلاعت قحراتاو_اهّوض هلقلراهنلالّوا ف سا یه ءارخلا نسایسالاف لافبیض ملاک"
 (قابالا ربا هلعجاذا لجرلا ههازتبا لاق ردهنسانعم كما قوت مورحو هرهب نندتدمو مانو اتو رک ذو ندی ژذو
 لاق رونلوا قالطاهمدا نایلوا یترذو لسنو مصقیارتابالجر لاق رونلوا قالطاهمدآ زودوبهدننزو طب الغ
 هدننزو ءارج ( ءارتبلا) هجر رتس ناک ادارتاباوه لا روتلوا قالطا هیسک ن دیا جنر عطقو هل لسن الىازتابات الف
 كوبت ءاڙب و ةذفا هیضام یا ءازب ةديدحو دلار ولو فصو هبهدیدحو هتخ نالوا هنفانو هیضاعز دینومكزبا

 رک ذ هیلصتو هلجسبهدنآکر نر ابعندهبطخ لوا ءبهبطخو ر دراو یون د جهم هدنن رق هکر دیتسا عصومر دنلوب
 ءاتب نبع هب هرمه بدا لها هکر د جزع مالسلا هيلع ینلا لع لصب لو اهیفهلارک,ذب م اذا اب ةبطخ لاق هیفلوا
 هجو هدساسا نکارونلوا قالطا هشنوک هلیسهش رغصم (ءارتلا) رد هدنلکش نیم عظقنف ینه ساک رب زرار دبا قاللطا
 عطقنا اذا۶یشلا بنا لاقي رد هنسانعم كالسکه دزو لاغفنا (رابتنالا) ردصوصخ هراهن لوا هرزواروکذم
 هرت یکن انا روند هکشا قحا هدشزو هردن( هزبلا)ادعاذا لجرلازبنآ لاقب رد عتسم هنسانعم كعركسو

 فرشمهرزوا مضوم ما هلاب ز هلبعع كلاب (نب ر دیدآ عضومرب هدندروب رهاع ینهدننزو نام (نارتب] دی رغ شف
 هدنساضق هیسرم هدسلدنا هدننزو ریما( )ردیدآ ع ضومر هدنننهکلوا سادناو زونلوا قالطا ةراغ اطصترتدتمو
 هدتنزو یرک(یب)ردیمسا رهفن ثرالا نیا ندنس هلیبق شیزف هدضزو هنیفن (هربتم)رذیدآ نصار

 ندنتیدض فلومهکر دب رغرد دنسانعم لیلقزآ ورد هنس انعمرشکقوجیردتغل هلنږت فو هلن وکس كن هفلفم ئانو ف كل انس وسنم هعضوممانرتبنانلوارک ذ یمکی آر دراث دحم یزبلا دج نب ةلسعو یزتب نب دجب نها دبع ردندامسا
 هنسانعهریغص جار خر وشد هی هطویس هدرخ ناقجه دن دب زب و لیلق یاب یش ل اقبور شک ی ازتبیشلاقیردشلپا ٽو کش
 زد عیاذو عناش رمسفت هلعجج هلت غلوا سنج مسازب کرد خراشردطلغیلوقرا غض البا عجب ةغیص كنب رهوج
 اهر صعفةژن هن تج رخ هدساسا اعقاو ردشلباریسفت هلا حورق نالوا عج هش هدنس هدا نظل جارخ فلوخ یخ

 هنشانعم ییعچدطوبس هدرخه دن دیردراردصم هلنبتهفب وهدننزودوقروش و شوز لفوسرم هلرترابع قش ژب هد ل و

 | هلنوکس كناثو حف کلن بتجرخ اذا سماح لاو عبار  لوالا بابا نمارب واروشو ان زنبور و ههجۈژب لاقي
 هبش هجو هاو طابب یراش اطكنوب نکآهیشهغلش اطهرات یر لکدشاربعت هر رب رج یراشاط هکر وند هضرالوش
 مال قرع تاذوزود هزای وقهدرخ نیشی وض نانو اردت هعمازنب وږ دل وا هت قلشاظ نفیهرزوا یز یری ونص
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 لدنرابع ندنارر طصاو شنج هنوایو_ كدولپ باخ ارواو لال |یاروالا به ناقو بون ایا راوالا به

 انوا بر ارا لاقبهنسانعم كلنا عاج رولواردصمرواو اهبا رطضایا اهرومو باجل اروا یبا لوقت
 اکر دونسانعراع هردم كن هره ر الا: ردشلیا توکسندانعموب هدنسهدامریا فلؤهنکلاسھعماج ذااراربثی و
 نبدا كغاطر هدندروب یتسهلیبق هن ره هدننزوهزاس (مرآ )رد ول دبعندنیع هزمه هروکه ننابټ كح راش ردسومانو كنت
 اردیدا عاط هز دوخ ای وصربهدندروب یسهلیبق مق ەدنرو هما هزاوا ردیدآ هردره دسل دناهدننزو هراس هني هرآ یداوا

 مالبسلاهیلعو ان یلسع ی دوا د ردن دلم رتسایب رب زم لحجر هکر ید حراش ردیدآ لجرر هدننزو ءایروب (ءاب روا

 لاق اروند هلا لزوک لب تاهو لنوارهش (مزهالا)ردیخوز كنوناغ یراقدلوا ناتنفاره ظم كنىرلتر طح

 تیپ بان یا ةرها قرب مو نعط لاقبرونید هتیاواواوارد نسانعم تفا بقو لکشو تئېهو دنسح لاجیاةرها نوه
 هدنبیزپ زن لبا ل درا هدم ج دزو یضق (ررها )هدننزو تاکرح رد تارها ینبصعججو رسا ه ردرها یسنج عج
 نلعفارولکریاو هل دمزولکزابآو رولکر ویا یعجج روتید هلس ات تلآ نعپ ندمولعم هدننزو ریخپبالا) ردیدآ هدلب رب

 (نوالاو) هدننزو دیس (الو) هی زمسک تن هرم را )اصل جز يا ړالا به لا قیروتید هنلیابصرباوهدننزو
 اپونیدهجوت ندنان دم تا اف هدنن زو باجچ م رابالا)ر ود هڼلیابص هدرانوبهدنزو روبص روان او) هلی كرمه
 (قالطا یخ دیسیام هکر دیجما را نالوا م قه ن دنیا ناری زج ند هیمور روهش هدننزو دا دش( رات ا) هنسانعمرفص
 اکناپو ور لصالاف زو نمظعل هروک هنا كحراش ردطلع هلغلواموسرم نارب نخ دغب هد هست ضب رونلوا

 هبابض عر هدننزوریک الا رقندیصانع هکنزوند هاوه هلیس هدشكناب و یرسنکك همه (رات الآ) رد هيفي

 دیس مدار نگو نکروبل هک | هکدوند هتسیلنکآشموکو هنتسانعمنطق روندهضوم ویدنلوا رکذ هکر وند
 "یحاص ریکرب ت نالا یظع هل كنز (یزاب) ردیدا كعاط هرهدیزادد نامطغ یاوهتسانعم هضقلا ةا

 زا لجر لاببفارونید همدآ نالوا عاینارشکه دننزوربنم(رشلا) ردکبآم هربشکریا هک ایوک هلبسنربیخترونید همدآ

 هدحوفلا ءابلا لب د! اھو ردعضونر هدنساصق ناروحب هلبسسک كناب و یم ك:ەزمھ(نابا) كان یا

 نخ كز هر هرولکر ابا چچ ر دنن و یظفل بو رد هاچ هدیسراف روند هپ یوق نعي ردنولعمهلبتسکک برا
 ۲ یژاکمجو ردلفعا ترو رکهدننزو لمآ زولکربا اوهدننزو سلفا رولکروباوردب ت رولکزانآو هلنوکسكاب و

 ابفج زونلوا بعت بوق هکرون.دهبسکیج زاق یوق هدنبزو ناتک رابلا هلیرنبلک ت ابر ولک راش
 | نس انعم لار

 ۱ نالفار ا! لاق ردهنسانعمكنما ادیب یی وقو قمزاق ییوقنوجا مدار هدننزو راضحا هب ویک كن هزه (االا)

 اربلا فخ اذا قاتلا باسلام ار اب لجراار اب لاش ردهسانعم قمزاق وق ةدننزو نصت نآبلا ارب هللعجاذا

 هوشلار اب لای ر دیمو زاب یانعم هکر دل تسع هن سانعم للیاراخ دا لوق لع كل رکن ویالقص ی هنر و

 || لا ن دلم تسمن سان كل شيا لعریخ هجول ریکلوق ىلع كلبا مدفت هنسحو ربخ هنرخآو هرخ داوا هأبخاذا
 [:زکمتسنانعم كم دنا ییوقو قمزاق ن ية ج دوب هدننزو لاصتفا (رأتنالا)اروتسمەلۆا هعدقاذآ را لجرارآب

 روند هروفح هکر دیفدارتو هدننزو هرفحب (ةروبلا) ردفدارم هذ هراس یناعمهلار ابكلدک_ ربیع لجرارًاتالاش

 [عبل)ردهنسنناتلوازاخ تا هکر وتبد هبهربخذوژ ر دا قاجو | بوزاق روقج هذا رګ هکر وند هغاجوا قج هقاب شت آو
 ةرخذلا یا ةرئبلاو ةبلاو هر ترأتبا لوقت رو تيد هبهریخذ مدرلنوب هدنننزو هربصق (ةردبلاوا هل رسک ك اب
 كنالسرا ردصوصح هناتسدنهو ردفورخم هلعنا ون رون اجو زدیبا فورعمرو اخر ندعانس هدننزو ربص(ربسلا)]|

 هدکروناج تجوکربربب هعشب ندنوب هکرید جم ردب رعم ندا یسهلکرس و رولکروب یجب لرد رد نشد

 قا هیوربب نب رصف زدنداعسا هدننزو هټوزع (هیو ربل ددنا روك ندنسو ردږولوا ر دق یدک هکر دیعشا

 ندنبدی هنسارب لوق لع كمك هلنوکس كابقوف ءاتویتغ كلا تلا )ردشلیا تناور ندندحان ناذاشنا
 هدهرباس تاهنادکرد حراتش الصاأتسمو  هعطقاذا لوالا بابلا نمارتب * یشل ارت لاقب ردهتسانعم تمسک ماچ دوخاب

Eراتبلاو) هدننزو اس (ںاتبلاوا هدننزو نسب زولوا قارب صقان هکر درمسفم حل  
 هدننزورج( رتمالا اعطاق یازاتیور ات وزا فیس لاق رولو | ف صو هلک نیک کر د هغلاس غص یت د ونړک هد :و بار

 هدننزو رجن رونید رب هدنعججو ءاربهدنننوف تنذلا ع و طقمیازتبا شےج لاق روئید هناوبخ كکرا لک ین وق

 هدضورع نفرتباو رولو! ك > وک غرب وقهروکهفنابكجر اشردیعسا كانالبثیبخ عونربرتباو رتبلاج اک دنا هام لاقب
 ندیزاج قعر هدرلنآهکرونلوا قالطا هنتر یکتا كانالواسدسلمو هتد یحندرد كرار نالوا نم

 حجاج راربخدنع لو او ردتزابع ندنعا جا كفذج هل عطق هدنح الطصا نونضو رعرتبا وارد تابا زا فلم



Yor 

 هنسانع مد رونیدهزاقا فلطمرومات ضعبلادنعو یهتنا هتعاصسو هبلقةدش قد سا هنا دارا نوک نا زوجت همدوبلَملا

 هکر وناوا قالطا هنږزو كهاشدا وردقج هلو ا هشم هکر ونید هباق ن دبا نو کند لوو هدلو نالوا هدج رو رونیدهنارفعزو
 3 راسانابو رونلوا قالطا هنر هڪ زاب و بعل كنا ببصدوخ اب رار ق ەزاتو هرزو یا كلا روماتوهلاقب ندندنسه دام رما

 هسا رع رونید هنعاتنالسراوهنسانعم ءام رونی دهب وصو ردقج هلو یزاهناختدحو هکر ونید هد هني راس ومانوهعموص
 یانعم تردوشاویکه قحرونیدهب وتوقو رونلوا عضو وص هکر وند قبر او هثسانهمرجرونبدهب هدا و هنسانعمدشالا

 ردلکدیکی مه ون كنبرهوجردمامو یرک دعضوم هلغلوا ل وعفت یزو كوو زدتغا ید هرومانهلیاه هدربخا
 هدساسا هععطایف ردشات ادارباهدنس دامرغ هلیسابقل وعافیزو هلکلغا رابتعا هیلصا ی رهوح ردهشازیاتیمی

 دیدشت (یروماتلا ) ردتنثم هدنسهدام رغ یکی زه وج هدهیاهن نکل ر دموسرم هژناونع ر هالا نمل اوعفت وهو ید

 ر ونلوا قالطا هناسنا هلیمط كيمو كن (یرخوتاو) هلی كيو یوکس كب هزمهو قف كزات (نییمأتاو) هر
 ۱ هکز و مات اهدننزو ردتفم(رشومو)هدننزو(ماع ما ) اناسنایا هنم نسحااترمونو ات ته وات ر وهات تب ارام لوت

 پیر اوا یعومج دو هنسېچندبو رمآ نوکیا کرد حراتش روند هننوک ر خاو د راتوکد را تدا

 رح رهش هلن رعد ق رخو فب رعآ فرح نوم و سمآو عطا e قطمو ور سو نصرت نوا
 CT ekg دجاسیفز ولکر ف ًامورمام تجب ندیدم تآ تار |

 (ریمالآ یداو) دنن ۱ناتس هے دقوا ن دن ول یس وخل یاتعم رذندآ فلعاتطر ق كن هدتلن رب دسرو ےعجا

 ردفقورعم مور ضص وصح هنععاتج ن راس اوت ' (رومأتملا موي ردیدآ عضومر هیس هيز

 ردشموا د زاوهدنشدح ( ةزوب ام هک تسنوت "یو مته هرهه ناحل ر -) ویا هکهدنزو هرومم(ةر ومالا

 روشد هن وسوق تآ هر حر هک دن اوارفی شوی لود کر دهن سال ینا جاش ةرهتک
 ندراهر واهو روند هانت بنا شلکیدیدزاو هر هوا زىم کلم نکس ون تيم تن سا یدک

 عن قبساک هيوا جاود زال وهاحفاو ةزعوم لتصالاو فلّولا لاق ىعسل و اركذ هکرد-ت وعفم مات
 نوجا ج ۔اودزاو ll هزهر و أم تولوا لومقسمساند رۇ زمرا نالوا نسا نعم لن رنک لتصالا ف

 ردل وعدد مسا قر هلو ا(هفعض تل ندرماهرزوآ روک دمدحو رومأن مدوخابیدناوادارپا هنناونعهرومآسم

 واولاهرماووهرماق هرمآ لاقب ردهنسانعم كات تروشم یکراقبا« بانو (راهتسالاو)هدتنزو هلعاضح (ةرم الا
 طابت هرزوا هسکرپ و زواشادارم ات ناقب ردهنسا نعمهرو اشم یدو هدننزو لعفت ت ًاتلا) هرواشاذا هرمأتشآو
 طلتتا ذا یهلع نالف رات لاقت رونل هلص ها لعرد ذوخ ام ندنسانعم تالررماهکر دل متسع هتسانعم لا
 هدنزو ریش بت (یمأتلا)ردندنسنج یسیک خاطی لاعوالوق لعرددآ هیر هب ادعو نر هدنزوخوفاب (روماتیلال

 یدرفم زونیدهراناشنو هرللبم لان ]وا بصد نوحاتلس تعاسو قب رطتمسهدناباب ىع مالعا نالواهدز واقم

 e A E هرات ا هیدینع باج رد هل مقر ند رع هدننزو "یرماع ا یره : الا ندیعوت _هدنزوروغصع دروغ

 هرحیا سعٌهلاراواو راشلاراوا نفل لوقت ردسا هکر وند هننسسس ا كشفوکو كشتا 1 .هدتشزو تارغ(اوالا

 رونلوا قالطا ید هّرح هفلرسوصرک هتن شطعلا یاراوالا نمهیلع یشغیداکلاش رونلوا قالطا هغاز وضو
 هنکلاب شتاو هنسانعم ناخدرونلوا قالطا هنوتتراواو شطعلا دیدشیا یراوالحر ناق ءساسالاقلاق

 یعجج نوح *داوا راح رونلوا قالطا هنلب سودل نعي بونجو اهل یا رانلاراوا نحل لوقت رونلوا قالطا
 رحا دیدش یا هرواضرا ضرا لاسروند هضرا نالوا دیدش یلیس اهدننزو هحرف ةروالا هادکلرهربه رولکروا

 كم اکلب ن ند هنسنر (راونتسالا) بونا د دش یا ٥ هروا ضرا لامن روند هرنالوارسا هلندش لس شسودل تكلذک

 ترفافا لیلا برواشا لا ر و ع نفاذا هنعروأتیا لات ر دهنناتتغم
 ترآوتساراهحاق بوکرواهدر, تشردو ترض یھب اف تف ررفناذا و اولا عدعت ترآوتسا لاشاک لهسلاف

 راوبتساو رولواینانم یالکوب هلکلیا ربسفت هلرابعدحاو رافن لع تعباتتاذاهدنسهدامرآو فل وم نکا نوید
 لح زارو اسا لاقت ردذوخ أم ندنرلا نهم ناخدو ولع E دوو ما هل هدماوک ارق

 راوبتساو ردشلوا تک اس ندانعموب «دنس هدامرآو فوم نکآو اولا مدقترأوتسا لاک هلطلا یف لاتا
 ردندنسانهولعوترارحوب و مضغ دتشااذاابطغوقلا رو ًاتسا لا فر دلمعتسهنسانعمكماک هبضغو فخ ق
 هنمانه» قفارواط بونا هغ1 هرزوا هسکر هود لحدآدوخاب هفمعلاق بوبارصص هود شروتوا تو
 لات ردیلب زار وب هکر د هتسانعم لاش هدنن زو روج (ںوالا) بوثولل ًایهتاذارعبلاروأتسا لاب ریلی عتسم

 وهج <

 س در
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 نیلپعتنسس هنسانعم طلنمو ناتسلا ايف لعجا دق تراضإذا نوم ةانق ناب رونلوا قالسطا هی راق |
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 ةزواشمروما هلیسو نک هک دکعدرو اشهر دلوعقم مارک ږد هنسانعهر ًاومر اورونو یقالطاهیونموق ورونلوا یالطا
 نرم ًنهدننزو نظم (رعولا) ت روشحیحاص یا لیربج کت اللا میربما ثیدج ا هنمو ردترابعندهسکنانلوا
 زدذوخ هنر هراما هکر وند هناکم شاکر ونسو كام یاانیلعرموموهلاقیرونید همدا شل وا بصدریماردلوعتم مسا
 شلروکن رفوموس ویا ار تۇم ىش لاقي ر ونبدا ههل شفلتءالعو هرمون ضراو د دحتیا روم ناکم نامی

 وپما طع ی العوموقیاسوردارسهکیرلبخاص ناغرفو رمانعب (زمالاولوا) طلسمیا مهیلعرموم نالت ناق
 رہ فای تاراش هنس هع ركه الا .مکنهیفالا یول لوسزا اوغیطاو هلآاوعیطا اونمآ نیدلااهبااب هلکنوب فوم
 ءازپا| ناکه دہنلال وسرت سضح نم ردازم ضنا دنچ ر داناو هدیدع ل اوفا ا دنوب هروک هننابٍهدنادرفمكيغار

 هلل نوفبطمود اهقفامهنع هما یصر ساع او رد فو رحاب نور مآ اقلط ہدوخات رد تیب لها ها لوق یلعو ردمارک

 دنا الو ناث ردقلعتم هت رانطابو رهاط ك وص اخو هم ام یبک رانا رد ما ظع اینا ل وا ر فص ترد رهالا
 نلکچ هلرانآردمات اسکح لات نسقوب لخ دمهنیرانطاب ردقلعت سفت رزه اظن اہے کن اخو هم اع یمکجءیراثآ
 هتیرا رهاظرد ةنیرلنطاب كن ةق اعیمکح ك رانا رد مارجالایوذ جاضنو طظاعتو عپار نده رانطاب نامه كن ەص اخ

 ییمالا)یهتاردند هج او یرابعاطا هلغل وا یسهلسچج كن هعب زا فانصا وبا نمالاولوا سپ ردقوب قلعت
 "غو کذاب ارا بابلا نم ةرماوارما یلارمالاقیرپهتسانع«قلوب لاکو ت زکه نسنربهلبابه ةرمالاو ( لنت

 ایقلطنهدعب زارولوا جاتحهسیابنوربماربهتیلاهدننعضیراروما لیدهتوهیونست هدقدلوا کټمتعاچو موق راز
 تاندآریهصاخو دشا اذافالاوما ل اب ردهننشانعدقلوب تدش ض وصخ ویدنلوا لانعتسا هدلاکو .ترتک

 فثک(هالآ) نکن یس اکر دهنسانعم درفودج ارماو هتتم ت رنک اذا لجبارما لاق رد هنسانعم قم اغ وچیسبش اوم
 لار اغب رونلو| قالطا هعدآ علاط هد نخ رفو لر ابم و رشک ی ا رما یشلاقب روند هش نالوا ناوارفو ریثسکهدننزو
 کلمه هدننزو ةعع هاه (هزم الاو)هددبننزو ما لف ك هدد شم جم و یرمسکنعرمه (رمالا) كرام یا نما
 لح له هنیقنب هدنفناصمو روما کز وند هیسک تی ورو د شر یو رب دنا لیلکو یار فیعض لوش رد اچ هلی
 هره و نما لدخر لام وارولواقفاوم هرتید وعل انهنیآر كنا هسریذهن ےک دنذارمو لما هل الغمام وادقعو
 نوع دا لکتس) لوق هلی رال یا بت | لخز نس اسالا لاق هلک هرما نم دنزبام لع د جا لکی ف اوبی ارا فیعض یا
 زاب نیکی دیا رها ینا للضا کاب وکر دزوکدم هرزوا قلوا تو یسهلکرتاوشاهدل وا ضعب هک د مج تم
 هکر دن وهم ن دنرلظغل كعب ینا دیس هلک ممتا کھ تن رای کید جات تنو اعم ر دق وپ عرذق هرب دنو یآز عی مهس کر
 هرایزوقكچوک هرعاو رت او یهتنا ردکعد) فاکس هلی هلکنس هدنبهسردیا یار هن کره هلقمالوا اىت ردق هاالقتسا
 صف نو ها نان هدولنبا وهدرللون می هتمالعكاذک رونید هزاشاط یربا نالواهد رللوبهلتاحخف ( ةرمالا) رونید
 هب اعم( امالاو)رامالا) مساهزدرما یسنج عچج هنسانعم هببار رونی ده هبت كسکو ب ب یکه رانمو رونید *رالیم شعاوا
 ند هنسانعدنآشنو عوردهننانعثعاسو تفوو دعومياراماوةرامااننیب لوفت روند ههاکهدعو هدننزو تاحتو
 تعلطا ذا# رعاشلالاقساس الآن لاقى او | لایعتسا هدتسانعمتمالعاغ طمهدعب اع یااراماوةراحا تصن لاق

 طظعو بیج هج رد لج هیلبا لوبق لمع هلیسنبک ك هزه (مالا ) ییاسف كيلع یهلستهرام اهن اھ راهنلا سم
 هلو هنموربکو رکا ذا رمالارما هل وق نم وهحواشلا لاق بچ ر کنم یارمارما لاقنرونلوا قالظاهشبشنالوا رکسو
 [ روموتناو] هدننزولوعفت (رومتلاو)یدنلوارکدمکهلتبنعف (زمالا)ایظع ارکمیا ارماانشتشچدقل یاعن
 الوند دسک هدیکر تو سک دیش زا هکردهنسانعهٍدرفو دخ ان دن زنم هز و اب همه یخدهدنسکبهشززو روفصغ
 | قدا ابق وسفن ةلببسج:قلوا ةيرام | لصال اف ەزۈكە نارك ناشدحا یا رونوتو زوم تو رها ږادلانام لا
 اروم | قهعضو لاقبهنشا نعهاعو روناو!قالبطا باقر ومًآنویدنلو لابعتسا هدنسانعم درف و دح |هدعب بوئلوا
 | ةتسانتبلق روناو | قالطا هک یو نوعی دلو رماٍثعایوهوام | روناوا قالطاهننابحو هیهقطان نیفنوءاعولا قیا
 تابت کر زوو كبلق ق یا رومانی هل صحا لوقتنونلواربعت لد ناد هکر ونلو ا قالطا ئا دیواسو هل هبح كروب و

 ]| وا یراقدلوا عدنرم كساناقلطمارب زردی يعومج كن هزوکن ملاوقاوبشا ندشابا ریتسفتهی نیدلها نالوا

 هفقلق روماتو روم انلاو دساللاهرا اف تعموتطلالصالا قنهو هفنوکب یذلا تب وه ودسالانرعانهه
 ی مس سس سس سس سس

 ثلقل

 ]| ردلیعتض*ةنسانعم تعاجنو موق ترک ل صالا قردذوخ امن د هروک م*یراماو رفا انعم ورو هروکهنایهدریاصب كفل وم
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 ردهنسانعم تعاج هلبدیدشت كناروهلنبتعص فال رونیدهراکتمدخ كااسجوتسج هدننزوربنم رقما رفا
 رد هنس انعم طالتخا قانةشراقوةبلب یاة فا ق عقو لا رد هنسانعم يلب و ةعا ج ىاسانلا نم تیّأو لوقت
 هلءف وب و روند هنلوا كنم« ومزابتفبصلاةرفاو رد هنسانعم ت دش ق لبناف و طالتخ این یاةّرفا ف منکر لوقت
 كززمه رفا رددآ هبرقر هدنسابضق فسنهدننزو نالس (نارف| ) ردتغل هد هلنبتغف هدرانوو رد هد ننزو

 هود هکر دیعسا یداوزپهدهداب هلیعض كفافو یف ك:هرمه (قا) ردهدلبربهدقارعهلبدیدشت كنارو یمن كنافو یتحف
 ټتغل هدنظفل هرک هلنوکسكفاکو یم كن هرم (ة رکالا) ردنادانآو ولعهباز وصو هلیاراقلتوا روشنالوا یناعرم

 اص ندنآهلغاروطبولبکراوص هدنآهکرو-نید هروقج ل وشو راراوا هدلا رونید هبوط هکر دهجیصف رغ
 ردهنسانعمقمزاق روقح نانلوارکذ هدتنزو لعفت (کالاو) هدننزو رکم (رکالا)رلردبا ذخاوصی روطو

 ثاّرح روند هب یعتفچهدننزو دا هش (رآکالا (ةرکالا رفحاذا رک اتو ل والا باسلا نم ازک لجو لارکک آلا
 رولکءرک ایج اراک او یدنلوا همست نویعفبدزافبوکوس ی ربا ناص ردذ وخ ام ند روکذ مرک هنسانعم
 ندال رت هکر د هنسانعم هرا خش هدننزو هلغافم([ةرک یل ا) هدننزو مصان ردیعج ل رک اردت هک اب وک اصف

 رباخاذاةرکاوملجر ار لاقت ردهنساتعع كلبا تعارز كازتشالا هلتعرارم دقع هرزوا یضعب كلالغنالوالّصاح |[
 ر دیلباق» یهنکر دهنسانعهقمرویبهدننزو هفاع رم الاو) هدننزوباک نامالاو )هلینوکس كيم و یف كنم (نمالار
 هرزواروکذ مهحورما هروکه نن ا ەدرا ضب كف وم هاپندض لوالابالانم ةرماو اراھاوا رھا هیرماوه سالا تعب

 عجور ولکر ماوا یعج رونلوارعت یدل رونو قر وس هدبکرو نامرف هدیسراف هکر ولوا ردصم مساو رولوا زدضم
 لیوحت هلعاف ل وعفم هلغل وا هبروعأم هما یفرما هکر ایدلیا وعن هنوکوبراضعب ةلغلوا هدرطم فالخ روکذم
 ضعبلادنعو یدنلعجمرزوا لعاوفلعاف هززوا سارقهدعب رد هيض ار ةشبعو فور عمرماوف راعرماهک هتنیدنلوا
 ناشولاحو ردزودا جنر وکذ م هرما رزیدنلعجمرزوا رعاوا نوا قرفند رما نالوا هنسانعمنابشو لاح

 كحابصمو هلکمالامجربهیلا ىلاعت هلوق كلذ ىلعو ردلماشو ماعهلاوقاو لاعفارما نالوا هنسانعمهداحو
 یزهلکذخو لک هکه تن روند اذکبهرمبونلوافذح زمه ندنمضاح رما رها نالوا هنسا نعم قم رویبهروک نا
 هدنرذلک ذخو لکن کروند انکیرمآو بوئلوا "درهزمههسرولوا روکذم هلفطعف رح رکا و ردت وب ید

 لاقب ردیس همزال كنامرفو مها هکرونلوا لا عتسا هنسا تنعم هل داح نماو یهنتا نوا درهرمهرکر د هلفیفضت ناسمه
 هما لاق ردندنوب یخدیسانعمناشولاح هکر دحرانش رو لکروما یج كو هثداحیا مظع را قاوعقو

 لوالابا لا نمارما رماو مماوانیلع نالفرمآ لاعب رولکهنسافعم قلوا یلاوو كي ما و یهنتا هناشو هلاحیا مقتیسم
 ردرما یرردصم كعبارو لّواباب ارز ردشلبا راصتقا هدنو فا وم هکر ید حنراش یل واذا سمادنا و عبارلاو

 كنهرمه (ةرمالا ] یهتنا ردرامسا ندنآهلب رسک هرمههراغاوهرحاو هلبقف كزهزمهرد هراما یردصمكسماخ باب و
 یسعدردصم ینس هلک هرما كنب رهوج ةنالو یا انیلعترما هل اغ رونید هک کی ردم سا ند روب نمیابنم رس
 یخدوبهدننزو باجا (رایمالا) ردشل وا هاذ هس ردصم یسکهدشا یندیرشخز هکر د جم رد ھو

 كلیا ق وج یسشاومو لسن كمدآریلاعت قح زا ماو ارها۰ عا نع عارا ا٥آ لاسي ردهنسا نعم ما قشرویپ
 مالسلا هيلع هل وقوة صف ربغ ةيغا هرمصنکه رها ےاوقو هتنشامو هلسن یک یا ارام هللا ه«محآ لاقت ردهتسیاندعم
 جاودزالل وهاغناو دم رکک ة روم لصالاو لسنلاو جانتا ةتثک ةر هم ىا ةرونآمةكس و هرومآم ةرهش لاسلاریخ
 رونلواربعت قعوطقربوب هکر دهنبنا ضیا ل وبق ی رم ا ردعواسطم«دننزو لاسعتفا (راعالآ) نکتیتناکتیغلوا
 كلازشا لا صتفهدنوبو را ردیا لاشه سا كنو رب ارز ردلصتسمهنسانعم ك ابا هرواشم و راف هزما لاقب
 [ الل انا )یلاعت هلوق یبتقلسف هو ر دل عتسهنسافعم كلی دصقو هو هرواشاذا هرمان هزت اناعقبردنو چنا

 ةرها یلعهلیاهعاطمهرما لبعللوقت ردق رم ءان هان وکس كومو ىف ك: زه (هزمالا) كي نوم یا( نورمأف ۱

 وهلاقب رونلواربعت كهدزج الطصا هکر وند همدا نالوا اورتامرف هرزوآم وقرب هدننز ورک( ربمالا) اسبق هعیطا

 سکه دهراما كفلومهدننزو ءامزکر ولک ءارما ییجج هلباه رده رها ین وم یو ةدرملارسنکب ةرامالا نن ب تام یا ریما

 كموح ره هداز مقتسم هکر د ب رتم رد قيم هنغی داوا ردص هو مسا هرزوآ ینیدنلوا رکن اقناس یکیدندعومرمه
 یابناموط راردبا لا مس هدنسانعمربماو كب یون برع دالوا روئید همدآ نیکنز هذیکر هک ی ظفل یاب هر وکه شنای
 ردمزتسهیراما موقتدایس هجرکا ردشلوا فرع هدیکرتقلوا هنسانعم دیسربماو یکی ابتباقیاب یخ" یال |
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 بابلانم ارطا اهربغو سوقلارطا لا یک کا نوجا قمروق ییاب الثمردهنسانعم کوب یکیابوکا یهنسنر |

 نوجا قعایدب و رکو رونلوا قالطا هی ناربنآ هو رکقش لوا رادو هقلحو ردفدارم هدل وا یانعم یکیا هلبا هرطا |[

 الو لوطو فثکو FETT لات فن ںونید هچاض نالوا شعابوط نویتیراص هنر يرو

 زاص| لصالا رونید هیوشموق هدننزو رو انجم (نمضَأولا) لب وط فبنک یا ربضا بده لایق زونید هخاعص
 یعاطم ی زراحوه لوعت یدنلوا لا یعتسا قالطالا لع هدر بونید هالواراویحه هرانط نابنط ىع اا

 لات روتید هراندآ نالواراوعهه هب زپ یرب هدنزنو یصاتتم سم أتلا) یراج یا قدتتلاکمف سموم
 || ضا لاقت ردهنسانعم قمازوا بولاغوچ تاسب» دننزو لاعتفا (راصتالا) نورواجتم یا نو ارصأتم

 اپن لصتااذا ضرالا ترصتیا لاقب ردهنساشعم بج لصتم هنیرب یرب یراتابن لرو زکو لاطاذا تبثلا

 لینوکس تاناظو نخ كەز (طالا) مهددفکذا موقلارصتیا لاق رد هنسانعم قلوا نزعلاربثک هنسنرو

 بس و

 عهسلارطا لاقي رد هنسانعم یدراصربکس هسنب زکكقوا نعب قاق هرطا هقواو_اهنطعادا لّوالاو یناسلا
 هیجس ویوهنسانعم باجمل او سولا شهروند هنر نالوا نمو سوم كباس و كيا رطاو ةرطا هللعحاذا
 لاقب راردیا ندت رشیژنکآ هکر دهنسانعم كتا قاشوق,هدنزرط قانصق هنس ماد لزداخ رطاو ردردصلاب
 لا ةر دفدارم هدرا تم یکل وا یکیاهبا رطاهدننزو لیعفت (رمط تل[ ) هلوح ةقطنل اک اراطا هل ذختاا ذا تببلارطا

 بویکسا هدنوایسانا نامز قوج بوبمراو هرا یجس5زق ربط او رطا عع اربطأنهسلارظ !واربطأت سوقلارطت |
 رو يلوا قالطا ههانکهدننزو ريما ,ریطالا انامز ايمي وا تيب ىف تيقباذإ تنبلاترظ الاقي رد هنسانع» قلاق
 هتسانعم مالکرونید هزوسو قیضیاربطاهیف لابمب روند هغلراطو یرع تند یا یرغزطاب نتذخآلوقت

 دیعب نم ینادق رش یاربطآ هیاصا لابش روند مرش ن دباروهظ ندفارباو امالکیا اربطا هنم تععس لومت
 كنشاب بلسابت تلاو "ووبیشد کیپ یزلفدراص هنرزوا لن زکقوا نوجا قفا راب هدشزو هدج ( ةرطالا

 یراقضاب كنيس تآو رونلوا قالطاهنا ندبا هطاح | ییفارطا كخدرطو رونلوا قالطا هنس هروج درکآدرک

 یی یاداکناقرف 5 كلموج و قابنجو رونبد هنجوا كرم كرط ی رلکدیدرهبا ردق هنتي یرروکوب ندنشاب
 كلاو روبلقو .روئید هنفشوق ؛لرداح هدننزو باک (راطالا) ردتراسع ندلوکش لروغو هلن هکرونید هش
 ناسنلوارک د راطاو و رونیدهنس هبشاحو هز هزا اور نالیروچ هنفارطاكنەنسنرو هنعانصق كنس هژوفم یجوفو

 | یر اليف كنغيب هلیخادود كناسناو زردیا هدنلکش قابنصق هکرونید هنراقوبح .هصا  نلنکوب پولیروب

 نرع لس جراتبشلالاق ولو ملت بلس یی موزا یهجو تنس هکرونلوا قالبطا هسوق ندبا لصف
 4تشندا هطاحا ی هنینره هل راطاو راطالاو دبی ىح هصفت لاتف براشلا ص قف هنسلا نع زی علا دبع

 قار زمو سبحاذا ناکلابلجراارط الاعب رد هنس انعم قاق بولو ا قوعهدر ر هدو لعنت اتنا ادوتلوا قالطا
 هدنس هنااا د بویمتچ هر الص نوت اخو یتا ذا حرآرطت ًاتلاقبردەنسانعم قوا تأقیکیا پولی هنبسنیب هلوقم

 ؟یلارط ان لاق رد هنس انعمللیرک هنسنربواسهتب یفتساقااداهآرلا ترط اب لاق رد هنساسنعمكلبا تماقا
 روم وطن ) جوعااذا؟یشلارطأنا لاق رد هنسانعم كایرک یی دوب هدننزو لانعفنا (راطتالا) جوعااذا

 بوکو چ الو ا هدر قشموب غاربطرک رونی هیوص لوشهدهیدایو ها دیو دنا وند هی دو لوش هدننزو
 یزیغاو وابل وقرا داماد بین هل وا شل رد بکب بولب روا هللاشجا ینارطانووجما قماسلمب
 (رضالا) ردیدا دلبر هدر هلتف لزارو كن همه (هرب رطا) رولیغابص نوک کا هک روید هکسلوکولقاننصق
 یاببلا با بلا نم ارفا لحزلارفا لاقب رد هنساضعم مت رکس هدننزو دوعق (روفالاو) لینوکس تنافو یف كمه
 هل دش هننینرب و بم واذا رظاسشلارفا لا قی ردهنس انعم قوه اب وبار ص ندنطا شن و شبنچ یکوهآو ادعاذا

 هرکبصذدق لوا بای وا نواز یعصهودوا + الغ ديا اذا ردعلاو ن ازفا لاسع زد هننساانعم قاشق

 قلوا كاجو تسج هدنیدخودهطا دعب نوط تناذارعبلارفآ لای ردنسانغم قلوادنمطاشنبوزوعب

 هجرکهکربدحراش درطاذارفا لان ردهنساتنعم كا درطو دمدخایق فخذ مالغلارفا لاش و هنیابعم

 مس سم :

 هدمز استاپهم اک هتنردعلوا ترا بع رطد نالواباوصرر دف ت نکسل رد رغم هلبناونعدرطءروای مس لج

 ارفار دعلاوررطا رفالا رد هنسانعم قماتقەلت بش هنسفرب ید وب هایت (ضالا) ردم وسنه ەع“ روب

 رد هتسانعم قلوادنطاشنبوآ و دوحو هرکصندقدلنوبز وز, بولو پاتیهودو ام عایلغ دتشااذا مباراباسلا نم

 نیم جلیلی ندفدارمهدنان یانعم هلبارفا ا دهلعادعب طشنو نیساذآریعلارفالاشب

 رفا



 ا
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 ۱ بابلا نماشا لجرارشا لاقب رونلوا بیعت قاروطوب و قانقشاط هکر د هنسانعع قوا انحرف هرزوا ترف وو
 فصو ی دلنبتخف :وهدننزو سکش (رشالاو) هدننزو سد :(سشالاو) هدشنزو فت( شالا) حرماذا عبارا

 كنبش رولک نورشا یرلعج رود هب نشك. نالوا ناداتش هرزوا ترفو هدننزو نارکس (نارشالاو) رولوا ردصلاب

 هدننزو یطابخرولکیراشاو هدننرویرکسرولک رو هل تنش رولک نو زشناومار سسک
 هناویحو ناسنادنمط اشو رطاشوول سنج تباغب ندهغل بعدی هکهدننزوریش و لا )هدننزویراکسرولکیراشاو

 هلنیتمحف (زمالاو) هلنبتمص (رشالا) رشالا ] طیشف یار ثتمداوحو هشتم ةقانو راشم جو لاقن رونلو امبعتروطو هکر ونیذ
 زیشاورشا اهزغذيف لاقب رولکروشا یبجرولوا یامعتساو قلخ هکرونبد هنتفاطلو تقدو هکلنکسک نالواهدراشید
 ۱ رونید هنب راشیدكتلآننانلواربعت اروا هد نزور فز (لنازشا )الە تسمو هقلخ نوکی هفار از رو هنج وهو
 اپتزّرحا ذا قالا باّلا نمارشا اپنانسا ترشا لاق زد هن انعم كلبا نیکسک یراشید هدننزو رشح (شالا)
 تگ هتسارکه لا نګ یشاو رازدنا هیلصتو .دیدحت یترلشیدهلبارهنسد صعب نوجا هشت هئادجارلب زاق هحنوفزکآ

 رد هتسانعم لّولنیسک یراشید یدو هدننزو لیعفت شآتلا) هةشاذآ راشنلا تشخارشا لاقب ردهنسانعم
 | ددیارشأت یرلشید هل ره ا هرشاتسلاو)/هرشتولا) ابتزّرحاذا ارشأت ارشأت اهناتسا ترش لاقب

 لا قب روتلوا قالطا هب هنس شکل نیکسک نونلقف وا قطع م هدنشنزو یظعم (سشولار روید هنو اخ نالوا
 هلبا قم هدننزو هرشاع (ةرش الا) روند هب یک هکر دتغلهدناو هد شنزو راشنف(ناشنملا) قف رم یارشوم یش
 ۱ هزوش أمیا ةرعتنآ ةن لاق ردندنلسف 4 هضار هشیعوت و رد رابتعا قوَضوم نان رونید هي ةرهنسن شاسک

 رولکر شأن ونجم ر صا ەگ وتد هنس هتسن نالوا هدنماّتقم شاد :كمکر کج ردمساهدننزو لیعفت ئشلار ۱

 ۱ یغربوق كهکر کع كلذکر وند هرانکتدصا .نالواهدنزردلات زکر کح هدننزو شاخ لش الا ا( ) هدنزورشابت

 روند راشو هدننزو هدعروسدیدهزشااکاو رولواهدنلکشآ یراقاتیخشوق هکرونمد هپ هدن در هدقع نالواهدنخوا

 ٤ سصالا) ردنداروا یوعلا ظفا طادجت نیهللادبع رده دلت هدب رغم هدشزو هتیفس (هزشا) هد تاو ام

 | یرفوطهبناجرپ نیهنسنرو هرتنک ادا یناثلابا بلا نم * مش لاربصا لاقب رد هنسانعم قمرق هدننزورنصع |

 هسیخاذا انالفرنصا لاتقب رددنسانعع سک قموقیلآ نهنکرو هقظعاذا *وشلارصا لاقب ردهتسانعغم كکا
 ترمه (یصالا) اراصا هل لعجاذا تببلارصا لاق رد هنسانعُم كافروک با یرلکدید راصا ینآ ی رکذ هرداخو
 تظعوسکر دیعوضوم نلصا لر اوب رددوا ندنسانعم سنح وتو ردهننانعم نایت وده رود

 ق: كن رانا و لوط هدرسکالثع ردزونصتم مانع سدح هدنر رها زار ذذوخ ام ندنآ تد یررانشم

 ردرّوصت» قموقيلا ندنارخو تاؤ ضان دنا و د معو زدظوخل م قنوقیلآندتناتتسا هدقط#و قعقيلا

 قالطا ههاکرصاو دوہعیا اتبنوعرب زاصآ م لاقتو " هنن و سس رصاال لوقت رولکراصا ی كلرضاو

 منع لج لاقب رد هنسانعم لقتقارغآو بندیا صا هبلاقب هلی هقالع قموقیلا ندتنج ییکنرم زوتلوا
 رونیدهشش نریدتالیم هب هتسنرب دا ر صاو رادزتاح هد هلیتفتو یعص كهز هدراتعموب لقثلا یا رسالا
 لغئاراتوب ار زرونلوا قالطا هنیع نالوا هللارذن دوخاب قتع دوخناب قالطو هم ظهبام یا هيلع هصاوه لاتقب

 اہل ةرافك الفرا اپن یغ لع فلح نف قىلا قۇ هن الا قلا ردلکدر وضخ ضصالخ هر افکه لغلواناها ۱

 كەز مھر ولکر اص یعج رولت روک هب ر ةنکبلد تفلوفرصاو رذنوا قاتعوا قالطب فلص ناوهو

 نویهعیدلوا نالیم بتسرونلوا قالطا ی ارفو جر هدننزومرعصا (فرص الا) هلب رسک هنمهزولکنارتصاو هل م
 جەن نم یا ةرصآ هنم لع لوقت رونلوا ق ةالطا هنانحاو تنو هنارقو جب جرا ةرصا هو نت سل لوقت

 ةراصالاو )ةد زو باک (ںاصالا )روند هننا كج وکی راکدتادنب هغزاق یت رلکنا كرداج هرصا و ایولکرتضاوا
 سا لرداحراصاو هنتحضرو تکرتصا یعج روند هتنا لوک ی رطکنتشادن ی رلکنا ءازداخ هیزان ون هلاه
 هنحا هکدونید دلو و هلوح هلوج لوشو ساتم شبشخرونید هخلنواو روشد هلینزوو رولت هكا كح ةر >

 هلواصو ضف كنهرمه (یسصبالا) ) هدنشنزو هلعفارولکهرتصاو تضر اکساید خو اتوا شل

 هتنالب یرلکدلباعضو قلتوا هنګاو هغلتواو روید هنا كج وکی راقدلغب نترلکتالرداح شد ولە سنک ||
 نسیم دناکم حما هکر هکروشد هزادنزو هر هنا سبح ه دو دقردو نه شال لولکرصاب ج روثید

 هدشنزو رها (عصالا)رد ذاش نان زوهلنبع) رد راع دمامو هدننزو دخ اتع رو لک رسام "يجن هتشاتعط

 یکی ربره كرا رداخ نالوا براقتم یراراصا هک ا وکرو شد هر ره لر نسل نالوا برافتم هک

 سس
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 | لوح هنر اود بولوا ی ماعا قرص غنمو هنسانعم حوعم دوحای جش ردفصو رزاوع خرانیاد لىك توعع: و
 ضعبلادنعو رد ستا منع نالوا نرقاو ردقتشم تدرزو دوخا:ندرزا ردس رع تعن دوخاب زد ننه هنغیدلوا

 .هلفاصم فذخدوخ اب ردشلوا سم ليما شم هند انع تسزالم یدیاردنا تداع اکآ موسرم هکر دیدآ مصر رزآ

 یخیدلوارمسفم كنیدعبام یبهلکرزآ رد روپرعمنصدارم دو خاب رولوا هدنزدقت ر زا داع هکر دننلوا قالطا کا

 نالواهایسا یراقایآبولوا ضانب یغاراولش هدننزو رج ارولوا فضو ندرازارزآو یہنتا ردب ونصنم هلبا رعضملعف
 ةسزولو ول ردهن یزاقانآب ولوا ضایب یخاراولش دوخ اب هنالوا ضابب یرلقابآو یر اولشلوق ىلع رونلوا قالطاهنآ
 هدتساسنانکلناکنولیا اوآدحاوامهوادوسا هم دامهنواو نیذتملا ضیاناکآدارزآ زآسرف لاقبروناوا قالطانوساوا
 ةر نولارینوس ره هدنناونع مجبر رمنکرزا یخو لو موف نیذتل الا ضابسلا لز ناف ا نصارزآ سرو
 !هلوا شیک اولش هایس هک ان وک هلذلواهاس زدق هغلراولش یراتاباهکنولوا بفصو هنوبق یشیدلوش نویسم

 ]| رد سام ییبخب کینسر هل وک شت كلو نحف ك هرمه (زمسالا)داونسب ترزاا ناکه ر وچن لاش
 اوك یخ افا رمش لا مرمص نعتبر ا سا لضالا ق ساک ر د حر اش *دشاذ قابل بابلا نمارمسآ؟یشلارمسا لاعب

 عزفت یزانعم كلباربساو قلق ێوقو كمري و بوقت هلتسانغوب و قلب اقلطم هبعپ ردعوضوم هنسانعد یاب
 قلخكاسناو هبصعاذاهرتبآلاع ردهتسانعم قمراص هلبسهلوقمق زاصر اسو مرم یر سماو یهنیاردشلو!

 ۱ هدانهچول وقاطناو قانع دو ه وفاذهعلخ یاب هللا هرنسا لاقب ریلزپهتسم :هتسانعدقلق یوقوریکح نادت

 باصعالاب مملصافم ظبر انم>اف یواضیبلا لاق ممفلخ یا مهرمما انددشو : لاعت هلوق هنمو "رولوا مسارس
 انما انعموا اتضوت قدالا,حیرخلذا طقاسخلاو لؤبلا ت رصمدارلاوا منلاصاقمیا مهر ملات ددشو فول 1

 ٍیلصافمكرانا نوب ق إلخ ناشلآ مع نییکر والملح قسم روکش لاری
 هزرکصتدقدیحراثدحم نزبررهندنرازحم دعافو لوت هروک. دبیری فتو هدلب ار اوتساو نیتم ها اشو لضو هثب ربیرب
 ۱ کر دکیدهدلبا نوا یه نویشوک ی رالیدش مدقه ندنزادا ارشد جا دوغاپ .دلۆرولى زوشوبد بولبز»

 نوتاذنصخ هنضابقنا هلرکیذثدخ هک هتنزدهنشماتعم قلتوط لوب هایم كز هزمه(متالا )ولو انعملصاح
 | انشا لح زا رسا لاق هژنیتفف ردرملا یردضم ندعتارمسا هکر ذ راش لوبلا سابتح ایاز الا هنا لا
 ۱ هنس هراجاغآ لوشر داطخو نل نا .دوخاب هلا هنت یاب (نستیدوظو)یفادوع) هلو شتعلا اذآمنازرا بابلانم

 زدی دش هیودا ب ارعا دنا رابیتو رابدت .لکیاپا عضو هرزوآ نژاق كمدا نالبتوط ل و هکر وینلوا قالطا

 که تن زذفو رعم هکر دک نک: نوا یتیاغآرتمب یرلکهزوذ عبس الا ارهاتطردقورعم هدننندب :تارغا جاغا لوا و

 نط لج عضو ینلاومورسالا دوعب نالف ےب وع نساسالایف لاقردموسرم هدنناونعرتسپ دوع هدهّببط ابنک

 ریو زاقایآ تخت هلنبتض (رمسالا) لات هببصتنا الا ًاطخوهوسسب دوعذهامنالوقتوزیف روسألا
 هغاراقلطم هدننزو بات اٹک( نانسالا) ) هنشاتعم حاجز روند هب هحص ءٍنیتف (نتسالا) هنسانعم زب رمسنا عاوق

 نک هشیاق لب دنادتی سا ینو حزاسش دلنبتضرولک سا یجب هتسانعم هد تیام روند هب قراصو

 ولغب كركه نسانعم ذیخا رونید ةغاسن وط هدننزو ریما رسالا )ردیلباقم نیم هکر دتخل هدنظغلراسب راساو زدشلیا

 او هصاضو یدنلوا عیسوتهدعب بونید هغاستوط نالواولغبهباراتسا لضالا ین نوسلوا رکو نوسلوا
 غیراکس رولک یزاساو هدنزو ءارما رولک ء ارتسا ج زونلوا قالطا هنوصسصو سوخو هنتسانعم دیعمروند

 هثب رب یرب مساو هدننزو ییتقو یضرمرولک یرمساو هدننزویطابخ هلی كټ هزه رولک یرانساو هدبزو
 :رونلوا قالطاههز ز مکحو نیتم هدننزو هد: ةرمسالا فلم یاربسا تابتلاقب رونلوا قالطا هنابن شیش هراص

U TIEتب :!وقترادم رونلوا قالطا هنر شعو طھر نالوابرقا | برقا كمدآربو نفی ام ندنسانعت  

 ةلغمردنلاب واهبا هناسهمرب یدارب هدننزو لعفت سم تلا) نوندالاهطهر"یا نالف درسا نموه لاعب نو! داوا

 :هیتقف ك زهره (نورابسا)  ًاطباو لتعااذاهیلع چ ق ا وک بوب ول ناندصقم
 (زمساو)هدننزو رها (رسا) ) رونلواربعت یتوا یذکه دکر رد دهیوداهکردنابن فورععهلهسا وب ءابطالا نیبردندرقاقع

 (رأف)ودوسرم هدانباب مال هلا یسک ك « هره (لارسا )ردندلاجر ياا هدننزو هنیهج/هرهنس او دنزوریبز
 یدرفم یکب بشاعن هرزوا نایب لخراش روید رام مصیراقد راص را كنآ هدننزو جرفلا زام شابت ( ح سا ا)

 هدهفوک هدننزو بطرط هليا هیقوف یابوهمج»نیش (/تسشالآ)ردعسا یک نیثتاکر دریسأت یدرفم دوخ ایر دعوعسهن |
 نادنش هلن سئالا ودلعوس م هدننس هدامزنش ر ورم ظفلو ردرفعح ن دب ز دارم دل ۳

 سس

 ترفوو
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 بو روس كروب هلدس لاهساو اسمعماجاذا اهّرا لاقت ردندفناتطل كملنا نایکوا رد هنضانعم لب :ا عاجو

 باوصردف رحم ول 0 هدار ول هکرید حراش هطةساو هامراذا سلا لامي رد هنس انعم یدرعچ

 ولنکتدکروتید هغوبحلوشزاو اهدقوااذاراشلاّا لاقیردهنسانعم ققاب شنآزاو ردقلوا هطامتسا نالوا
 بودالصا هلباوص هرکصندقدر وا هرب ردق هججلوا مالم ینارطاو هلازا یرانکیو بولب راب وق ندنچانآهشیم
 دوشد یتدرارااکاو راردیااود هلنا لاخدا هنجر كنهقانالق ندنلوبق حافل یجنیآو را رک ازوط هنن ووا
 رال رارالاوالا اه لعفاذا انا هقانلازا لا فب رولوا ردصم ندروب رم یانعم یسهلک او هلل زوم
 یراق نالوا الواو نجام هدننیح هبلغ نکرانب وارا هدننزو رب ص (یبرالا)روتید هشت هبننزو هه
 نامعلادنع نجام اتا لاق ردهنس اعمال طملوق ىلع لكليا هماکنهبو زغاب بورغاح هل دنجو قوش

 یو نویق هلبقق دز هرم (نارا) زونید هئوص لوا رولوامسارپ راو توصلا قاطموهوا تاصاذا ای زا ةبلغلاو
 زملا) لحختسا اذا لجرلا زا لاق ودمنسانیم ناتو لاعتفا (راتبالا )ردندناوصا قج هرغاج نإ )

 قمالبق هلبنوکس كز هیچ یازوف كزهرمه (رزال )روشی همدآ نالوا عام اردک لف كز هزمهو یزسکتلوم
 فعضو رد هنساننعم تّوقورورو دظاحاادا قاتلا بالا نم ارزا « شلارزا لانس رد هنسالنهم هطاعا

 راھ هروکهنناس كحراش فعضیارزا وذو وق یار زاو ذ لخر لامعرولوا دص هلخلواهننانعلن نولو

 "دشو یساسشعم هظاحا سد روشد هتننهلوعم لالو هطوق ىرلقدلغبەل هکر دذوخ اه ن دنس هدامنر نا هووکم

 یراانعم همطونوعو یسانعم فعض هلیسح قلوافعص بو هدنناذ رازا كلذکی ساغم ثق زويل ندزازا

 رونلوا قالطا ههقرارزاو هاوقاداارزا هرزا لاب رد هنتسانععهبوقت كمردنلتوق رزاو یهتنازدبعشنم ندپآ

 هرهطیا هرزاهیدش لاعب  1٥كنه( زالا ) هثسانعمرازالادقعهروندهرب قح هیلغب رازا هدلب هلی كنهرمه نزال

 لب رم هک نرم (ةرزالا)رکذد بہ اکرونیدزازاو لصا یا ی رکر زا نموه لاقیردهنسانیمانمو لص هلا ورک
 روسنلوا ربحت هبا شنتوط هدرعامما ندناردلاد هتل کید :هتساتعم ضم: یخو زازا یهو زود ندجوت ءایش

 وو روشد هپ هنذو را ِ هندب لب سک ك نهزمه (نازالا) هرازتبا دیه یا ةوزالا نسطمنا ل انی
  OTRهلا دین لطم فلوم دج که کر رد جراش رود درازا هلن ءاه اینو

 || یرقوب ندلبءادراکه تن رونشیدهنسهلوقم لقب و هطوف نابت وطیاشا,ندلب راز لصا نکآ یدلباربسقت
 "یراقدنتوط یغاشا نذلبو :ءادر مارنا یرلق دنتوط یا رغ و ندلب جلن خالثم وسد هبزو نالیتوط
 كنازرولکرزاو نیکو رس رانجنولک بو یکهرجاو را رولک هرزآ یعجج كنظقل رازاو یهتنازدرازا

 نونلوا قالطا هب ةت ندارتس یدآاقلطءرازاو هل وکس : Slرردبا قالنطا رازا هنت كسدار۵ نوع
 رازالافیفعوه لاش و فافعلا یارازالالها نم اهنا لاقب ردلبعتسف هنیاننعم تصعو قاتفغزازاو
 نوح .یعاص یونق یشیدو رونلوا قالطا هنویق ینیدو ینکسابل رونلوا قالطا هنس هج وز كننئکو

 رو شید هرازا دوف « دننزوربنم رر لل هلبار نوکسرررغاح ورازا ںازا هکر ولو هیاکح ندنوصیزاقدرغاج
 رّت"القتالو هسلاذانازالابزتبالاسقب ند نسا نعم قعوطرازاهدننزو لاعتفا (رارتسالا) ىکا
 لاق ردن دحوشا یدایع كنلوه هاوزلا فن رح نم دلعلو ثدداحالاضءب ق ءاح دقو ءا ساق رها ماغداب

 ةرزومیهو ةا ضع رشاس ناک تداقو هبا ٥ ءاحدقو رازالا هدودشم یا صبا هلاحق

 قغتوطرازا یتدو هدنزو لعفت (ّراتنا) ءالایف مع دنال ةرمهلا نال ًاطخومو هرم یهو تاباورلا ضعف
 | ردهنسانعم كملنا عفد یتزح هلناسحاكمدآرب ه دننزو هلعافم هرزاّولا رزتبا عع لحرارزأت لا ندهتسانعم

 نردهنسانعم كل !مدرابهمدآر و هاذاحاذاهرزآ لا ردهنسانعم قلوالباقم هدسنر وهاساواداهززاّوم هرزآیاش

 هنسانعم قع رص هن رب یر بولت وق نکا ا هرزاۇموود داش هرزاوم هلا وا هدر اتعموب و هنواعاداهرزا لانش

 ردهتسانعم كع رول ی هنسنر هدننزو ليعفت س زأتلا) فار نحلل ذاا هما راو عرزلا لامي رل عتسم

 دیدش علا یا رزومرصن لامهنمو ها وقاداهرّزال اقب دهنسانععتلمر دنلتوقو كمر و تو قو هاطعا اذا هر زا لای

۶ 
 قوس رج تاغل ضعب وردنیسا لمصرهدفلسوردیدآ هیحانر هدننیب رم رهمارهیازاوها هدنزورح اه( رزا)

 ندیمسا یراهجو كن راترضح لیلا مالسهیلعو انیدن ىلع لیلا مهار ارزآوردندنتالک مانشدو مذیسهلکرزآ

 هحووبهدب واضرب ردشلوا یراجهرزوا برعثداعقالطا باهرزآ هدع رکن ارق کرد حر اشرد خرا یکتا یرارد

  E DEEلئرساردیلعهدیسیکبا لوق یلع ردخرات یمساكنب راردب هرزوا یییدنلوارکذ هد راو



j 

Vet 

 هني ةرخا یلارظن لوقت رونلوا قالطا نيعلا ةرخؤمو نيعلا ةرخآ هنغر وقازوکه كر دنداتعموبرونلوا قالطا
 زخاۇمو لح راارخآو لحز ةرخآو لیلقاذهو حراشنا لاقلیقلاباهرخ وع لاقي و ظانعمل  یلوامب یا اهنرخژمو
 لرجسردٌراج یرسکو هك راخو فیفختو دیدشت هدرانوب و «دننزوهمطعملحراءرخومو هدننزومظفملح زا
 هدنننایراقلب دوآ كناوبخ لدم ترد هلبس هند (نارخالا) ردیلباقم هم داقردبادانتسا اکا یک( [راکںونند هنشاقدرآ
 اک هغو اذک هوا لاقبردیلباقم لوا کر دهنسانعم كوص هدننزو رخ اق (رخالا۱رونلوا قالطا هت رم یکیانالوا
 هثیادب یسهلکل وا هک تنر دعوضوم هی اهنزدعسا یلباقمنّوا ر ةلرخ هروکهننابهدناصب كلمه هرخآ نعواجلاقبو

 اننا رخ او هل اهرونیدم دهرخآ هدنننومردیلعاف مسا هرزوا بس ندنسهخیصا اروخارخ اب رخآ وو رد عوضوم |[

 هرخناوردینوم رخ آه باه (ةرخالا) رداعد ةن ضا ضرغ ندنون بئاغلایارخالا هلنادعب ا لاق رونلوا لامعتسا
 ةکرولواهاکو ږونلوا ربعت ندهبنان >ًاشنهبایید نادنک هتیرد هان اشن دازم ر دهل اغ تفصهکرونلو !قالطاهیاقیلاراد

 لاعت هلوق هنمو رونلوا رک ذ قرهلوا فوصوم هاکو رانلالاةرخالا جل نسل لاعتهلوق قاکر ونلوا رت یظفلراډ ||
 ډوه دننزورما (رمخالا)رلریذنینرم هر خن ك تیت هدر كاد مدل د هعود یجب ؛!اکسرلب عو هالا رخ ةرخالارادلاو

 نوصخیدلوارخت ات ندنتلرضف روضح یکی یخا رونلو!لامعتسا هد هتسانعم تشاغو ردیلماقملّوا دچار
 HOARE ف ااضو ی دم كن به (رخالا) نکس کر ونلوا یالطا هنس هرکص#لا كش رهو |

 كناضو یم كنءرمهرولکرخ او هلنونو واو رولکنورخآ يج ردیرب لوا هلثتسن هنر كنهن یکی ردیفدارمرکید
 كنءزبهرونیدرخا تلاذکروتید تاب رخا هدنعجج هلیاهرونید ةارخ او هلع كنهمهرونید یرخاهدننوم لعق
 تیولوا هتساسنعم ارخت ات دشا لصالا نر دليضفت ل دفا هد تنزو لعفا یظفل رخ آکر د حراش هلبصف كااخو یعط
 هدنباب قیمجنو قیلو دعم هدهفاک ح و رشد یرخاو رخ عج هکی ظفلرخاو یدنلوا لامعتسا هنسانعمریخ هدعب

 هلراضحب هلتهجوب ردشلنا ممروبدرولکرخا ییجج د رم ده هر زواروکذ م هجو فلّومرد هطوسم هراثکت الک تاك |[
E ۱اکس هدیعفد یضکنآ ید نیت 2ر مر خآ تتااب رعو رولوا لئاطال یبلطتهتکت هدنسهع  

 قالطاردهیان شن مک هاقیزاذیک کدرخ | یرخاو یدنلوآرکذ کر دهرانعهوب دوم زخه کدام مدلک ۱

 ندهدنکبس :رهدلارخ آل ر رذیادا ارم یتساملعما دیار ریدنونلایرتنا؛لفاالو ی ابللایرخا هلعفاال رب یعو رونلوا ||

 كەر و تاقا ۳ رال مهرخ اوا ین یا مهتاب رخا ینءاجنولوقن هو یه رخ ین ناک ن منعی موقلایرخ :رخ اءاجنولوش و ً

 كنم( اتر خالاو) یدنلوارکذ كاذکلنبتض (رخالاو) یدنلوآرکذ مکه تن هدننز و ما (ربخالاو) ردزاج هلبمط

 (اتریخالاو) هلیمسکنارو كن هرمه ات لس الاو) هلیعط كن هزه اّیرخالاو) هلب دي دنت كنايو یرسک ت نازو |
 ارج اواترخ اوازخاو ارخاو اربخاو ةرخابو ةرخاءاج لاقي رونلوا قالطا هنب رخنآبشرهیومج دعك هرم |

 نکآ تبوناوا مف یسمالوا لتس قرهلواماللابفرعم ندنلوق هزخان كغلوم هد مراضع کر خآ یااترخاو ۱

 لابعتسا هنسانعف ین هز و هدننزوهحزف (مرظتالا)یانلوا لاسمعتسا یتدافرعم هلخلوا لاح یوم هارو رو راج |[
 كنق 5 یسهویه کد ونلوا ق العطا هنعياغآ امرخ لوش ه دننزو حابضم (راخلا) ةرظنیا ةرخانذتب لوتروتلوا |[
 ك رخ مارصلاو هاتشیلارخا لاال دب قّب تیراضاذا رام ۳ لاش هلو ارولافردق نم وا تست و ۱

 لطفا نی ست نشانعو . دلج نیلیععما تدناوز مالعا ندید هدب هدنتلاا نابتبهد هدنارا هدتنزو

 نی ل نەدن تزوعهکر وی همدا نالواالتیم هلتلع هردا هدننزورف دغم زو دام او) هدیشزو مدآ (رد زد الا)ردنداروا

 لهرابق بوش یکه خوق عیسهیصع ہلکا ناق تل هلاخراقسرخب بولترب یرد یکداز ذنالوا هدنفوحب تسرد |

 هکزونیدهبنکل وش لوق لعرولوا:ثداج ندفرط لوص نامهر و نم قتفو ر ونلواربعت قانتط هند هدیکر رولوا |
 هنفصی هبضف عفيف م دقافص قتفئبنموهو زود ووبأمق نردالحر لات هلوا شلیاتناصا قف هدنوب كنم ل ەيصخ

 قلقاقاتطمد مدار زدربصم هلنرتهف (ردالا هیصخ یدح | قف دبصد نموارتسلالا هبناج نمالا قتفسالو

 روید هعلقاط هد ردعیا هلی كنانه (قدالا)ردآراضاذا عبارلاباسبلا نم اردا اردا لر لاردا: لات ةنسانعم

 هلوا لوس قرەبلوایرا قت هكںۈنلواقالظاهيەنطخ لوننش هدننزو و ءار (ءاردالا) ردزباج هدا ق هدنو و

 لاق ندیعچ تار آ هلیعط كنمزرمه (ردالا)اردیعچ هارودآم/رب دال ]قتفالب ةيظج ئا ءاردا هيضخ لاق
 الاخ هک دیفما سداسزهشندهیمورروهلشو و ردیمجامسا هل "بم لر هم «لاذو كەزى (نآدا لادا )دا یابد آعموق

 كمروسراوطداب دیش تكنارو یخ كنورمه ( رالا)رولوا سداسزهش هلبرلغیا دع ندلوا نینشنرونلوارببعت ترام
 ةرطاذاانالفّرا لاقي هنن سانعم كلبا دیختو درو اهنقاسذا لالا بالا نم اا ةبادلاّا .لاشردهتساسعم |
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 رونید هات نالو نام هدنلب اقم یلع هلماعهرجاو رج هروکه تن هدزاصب كنلمرولکراجاوروجا یعجج روند هیازجو
 یر هدام ترج اورجاویدلواصاخ هدیورخ ارجاوهدب وند باول ترجا نکلنوساوا یو رخا رکو یونید رک
 رونلوا قالطا هنالوادقعرعو دفع نم ءارحو رونلوا قالطا هلع نالوا یراج هنسا جمدعع كالذکن الوادّیع نم

 هراک ندحاکن هم هل اازع ارگ ولو و رد وضع یا تلف ا نکآرونلوا قالطاهدهرابضو عفان كلذک
 لوالابابلا نمارجا هرجا لاشهنسانعم كما تافاکمنسح هدنا,افم لب هلماعرولوا ردصمرچاو یهتناروتلوا
 ییبم هنغیدلوا را ییارج نسحو رجارونلوا لامعا هنسنعم مانکن نسحرکدرجاو هارجاذا یاثلاو
 هدنس هلباقم حاکن نعی هرهمرجاو نیسطارکذ لاوه لیقذب الا ایندلاق هرجا هاناو یلاعت هلوق هنمو حراشلالاق

 ۱ چ ینامنیترج اثنا ىلع یلاعت هلوق هنمو ساسالا ف لاقرونلوارییعت نیب اک کر ونلوا قالطا رە ا نالى ڕ وهبهجوکیف

 هدننزو باکراجاورچاو روهلا نع ة باک نهروجا نهوآو یلاغتهلوقورهلادب رب جو لا لغ رجا اهل ەت یا
 ارجا مظعلا رجا لاقب ردهنسانعقلوکوا هدلاحیییدلاق یهدععو یرف !كيکینص هدندب هدتشزو دوعق روخاو

 لوقترد هنسانعم قمل وکو ا بوراص هرزواروب رم هجو یکیک قنصو مع یلعا ًاراذا لوالابابلا نمادوجاواراجاو
 هآرکااذاارجاولملا رج لاشه ردهنسانعم كمزو هیارمک هلترحا E معىلع هبرخ یا مظعلاترچا

 راولو هرحا و راصفا وتاما دا لوعفلا ءان ىلع هدالواق نالفرحا لاشرد ةت سام قلوا لصاح اخو باوتو

 ءانب ىلع هدب ترجا لا رذهنسانعم قلراصوضع قنصوارجا هلاوناکفاوتاماذا هدلونالفرجاساسالایفلاقو

 (راحالا) رد هبارج نالنرب رو یل باقم لیکر رجا هلال تاکرح ك هزه (هراجالا )تربج اذا لو هلا
 قەنسنرو هار اذا اراجا هرحو هرجآ لاقنرد هنسانعم كمريو ارحو ضوع هلءاع یدو هل سک كن همه

 هزغآ هلغاررم هکر دتغل هدنلاعفارجو نالوایواو راجو هارکااذا كولملارجالاش رد هنسس اعم كمر و هیاربک

 یشریدول هدننزو هلعافم راول هفق هنعطیا هرجوا عمار خرا هرجآ لاش ردهنسانعم ڭكقرود

 نالف یرحنآهدساسا قرش جز هکر د خراش هآرکا اذا جاو ولم لارجآ لاقیرد هنساتعج كمرو هیارک |

 لعافوه یذلا ناو لعفا نکلو,لعاف ىلع اذهرجاسیلو ےب ًاطخ هنافرجوم لقنالو رخوموهواهنرح ًاتسافهراد
 عاطف نا نکل ردشلیا هئطخت یهر ج اوم هدرول زر یانعم هل تزابعهموامو هرهاشكلوفکهرخونرخالارجآ كللوق
 ردموسرمیدورو ید هدحابصم اعقاو یدلیا عاب هرلنآ حد فلوم هلغلوارون ام یدورو ٹد هنا ضع راسو
 ۱ تنير و هیارکی تر دوج رف هکر دهنسانعمكمردتا عینش ز لمف رج هنسودنکن وب ص حشو تروع هرجا هزجاومو

 هلب انعمقابوظ همادافراو قبوط دارا ا ار اهیصت تحانا اذا ةرجًأؤمةأرملا ٹرجآ لاق ندنرابع

 مدقت درج ارون وچو هپ راف دعا هکر دا رک« هلی كەرە (ةرجالا )یریجاراصیاهرج اوهر جاف هنر ل وقت
 ردونسانعم كلبا قدصت هلببلط باولو رجا هدشنزو لامتفا (ناست راصبالا ) رونلواربعت یرت قایا هکردیسارک قانا

EPIیا یا اورجنآواو رخ "داواولک یعاضالا تیدنحا هثمو حراشلا لاقرج الا بلطوقدصناذا  

 ار اجتسالا ۱ دلکدذوخ ًامندهرا ر دذوخ أم ندرخاوارزردلکدزت احاورصا هلماغداهدبوب ورح ال نیملاطاوق + ۰

 نالتوط هلنر جا هدننزورمما(ربجالا) ارمجا هنذحایا هرجا لوقت رد نان ات ادا

 3 هرجاجاورجاجا| یعجب هنسانغم عون هماظ هرس ۰ بس هش لهخویرمسک ن همه (راجتالا )رونیدهدافزا

 ۳ ارج لاق رد هنسانعم تدامو بد هدننزویصیضصخ (یرحتالا)رولکرچانا یعجج ردتفایخد رانا هلو لۈك تن
 كەرە (رج رج الاو) «دننژو روص (روجالاو )هلن هبتسنیاب (روجایلاو) هدشنزو لوعاف عاق (روحب الا )هتدا ئا لنک

 مجوی دم كن همه (نورج الاو) هدننزو بحاض (رج الاو) هدنشنزو رجاه (رج الاو) هلسیضكيجو یادم
 یوو روند هدیمرکهلیدیدشت كنارو ېم كيخو یم لب همه هکر د هنسانعم رج آتو یر هم كارو
 مالسلا هیلغو دن ىلغ ل يعمم هل یعتف كيجو یتیم ك هره نجا | ی دنراب رعم ییرافیوک 1 قعد ر دزابل

EFE۱ هلص كيحو یادم كت هه (رجآبلد) ردلده نداه: هه کود حزاش رد هفو عم هلبارجاه  

 هنس انعمو رابا هلنیعمط هکر د د ض كنظفل مدق هلبعص كل هپ چم یاو لا هره جالا ) زدی | عضوم یکیا هد دادی
 فلخو هک ا او رک دسار وتید ر كشرهوارخ رخت تو اسق ضم لاقیردهنطاشنیموریکر خا هلغلوا

 هدننزو لیعفت خو هدننزو لعفت (رخ تا فلخ نم یارخا نموارخبا بوثلاقش لاغب بیل حس ین
 رولوا یدمتمربخ اتو مدقن دض رخ اساور خاو لج زا رخ لا رد RE ورکو كعلو رك (راهبمالاوا
 E SS هنسک ۵ (ةرخولا و هرخالا) رخ اتفاریخ أت هبرخ الۈقتەئانەمقەوق هب واكو ڭالۇارېك
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 هدینرکب اک هدننزو EET هدننزو نت هسیعم كنو یه كن هرم رالا ردتعل هد هلع كن + هرهههدیوو ۱

 .ودبار ایټجا نویجسغ یدک امه بو دیا چ ۱ ردندرانآ نعي رانبتسا ونس .ءایشاهرزوآیس ,اعفرو باعا ردتفص

  هییشنار تم نی هرجا لیمو اتسبی ناو را ل چر لاق ردرلتفص ندهرنالوا مسا ندرانتیپارابو و روند هپسک نالوا
 هدنزو نسح (یز الا و) هلی ممکن هرم ۵ رال هرالاو) کیس اک هلی لب هره (ةرالاور هلن (ةراالا) هیچی :

 جیاشلا لاق روید, هبلاح قلوا "دنسمو لعتسم هدنصوصخ هنسنرب ردرلعما ردد رانیتسا هکبد تسا هک هروک دم ۽ تص

 بس سس دیتا فلاتو ريغ نود نم یش میان وب ی ا تا هر يبم وا تی و

 ح نو تیدا فو بندر "ابد ار غلام نم هب ا [ ۳-0

TTییدنلوارکد هک مت یک هناروتوا قالطاهنس هين الو لوقتیورو اهنا راو  
 هنر دار نریفمو تمرکب نالوا تراوتم ندفالبسا یک را هلیعم كان (هرآلاو) هيف تاو مربا
 ۱ رانا اهنعرک- دنو ون لا هر افمو سراک» » یابرعل رام نولوش هدننزو رخ افمرروکر ام یعج رونلوا !یالطا
 اچار جراښلايلاقرول لا قاب يزاهتاکو تاور هکر وتوا قالطا هنس هو ع کرا هدنیزو هاجم هراس

 نکدروپ هدر هډنښزو :دنیزو هزیفو (هربب الا )نا ولع نب مکبلع تنی چ نب چ توا یواض اف هب ) الا نم نمور اع نم مرابآوا

 هدو لاف ی الا) الا )اهر ذاع ضرالاقرالا هي عيا ورث ادب ادلاعب وتو قالطا هم اد نالوا ميظع یزیالنخابآ

 صج تښ یدنک دم لا نعپ رانتساهرزواییاصاسج یو روند همدآ ندیآتب :اورو لمن نیبحو زا

 زدبلعاف ب بندهروبزم ءورثا پعارا تادردم فاما لعاب ناک ادارنآلجر لاَسنونلوا قالطا همدآ ندیا

 رونلوا ل ايها هتنیانچمم عم قر هلو لاق ےہ ماو لضافرنآسپب ردل تسعون زانعب مدعو لو ها هقالع ویهراو

 اوز! ېد هرب اوری یر زر ورعان بلال ارام نفرت

 لیبل نیرث ایدز مینا هخیصب نرربالاو هر اسکی نررثآ یدراو هرتالای هنر امضب رثایذ

 هززوا هراتسروم شف كیا چب ی لک لوا ین املك ل افلا ةغيِص مع بهالک ن دبیذرآو نیدپ تاذراو
 لقەداروپ لغلوا دوخ م ندیبانعم م دعتو لضف رثا هرزواروک نم هجو مډلبا مدقتهلاعف ملج هل ارابتخاو جز

 ردهرزوا بين ربلع ۷۹ هدنلوقامار و لانیو رد مپ رانج م دقمراو رو ها لک ر وانعم مبمو

 رد هن ږښانهم مزمن دوخ اب رد وصنم هرزوآ تیلاجو رد هنسانعمت وم ندلاعفا نلکهړزوا تلعفاو تلعف دوج |
 رد هدنکبیص اه لجمال نا اذ لمفا کز ربدالام !اذه عفا رکبتن هک هت ردضوع ندفوذجرد هراز )یک ءابو

 لورم وک ابو رهوج هدنزوپ هکرونلوا قالطإ هل لو بش (روت اب اردرلب وصنم هرزوا ییفرطیزرایسو
 ی اط نجدوخاب هلوا نیبکچند دالوب یزغاوندرومدیشیدیتریصلوف لع هوا ادن دتکایتمو ۱

 لوقو نا هل ېي یزل اوهوارک دیدح هیرفشو بینا دیدج هبتموارنا هنتمق باک ادارو ام فیس لاو هلو
 ردهتستجمكلارایبخا هنر ابزمبک + كن هزم (ياتبالا) ربا ف رک د ددق ید یف ونام بلوف هنع هلی درب یلع
 هنیررانعم رایتخاو لضمتراثا نیبآ هلو اراعتسم هنسانعملضفهر زو روک ذم هچو هراتخا اذا اراش اهر الا

 رد ذوخ أم ندرا نالوا هنس انچمزا هکر د هنیماسنعم نات یردو عبادت ۽ يچهننینړ راذیاو دلو | پعشنم
 هتنایط كن هود ةلکیکرونینبد هب یخاغادرومد لوش هدننزو رونصع ( رول ها همی! اذکب انکرتا لا
 ونید هنمزاکتمیخ بلو ظب اضیکر دهنسانعم زاوا > رون ولو هژوا مولو میز GEN ۷ هک ail اغمت

 نیس هله یراغ اس یکی ر کو ېراشوا چ هارو یراکنهر سىنا 3 و سیم" یاو توواوار یمن نوت
 ۶ زښر(راغتسالا) ردفداره هدل وا یانعم هلیارون ون هد.بننزو ةن نشان ادم ندا نالو! هتسانعم را
 hei شلات انسا لاش زد هنسا بنعم قاوا دّرفتنو دی هدب هلیرایتخاو صیصخت هنسیغب یدنیک بویمرب و هراس

 او لومووجرم نر ترفخسبتس بود تافومآلوا ناف تارا و فهیم وه :دنتسااٍدا

 از لشمندوسا ات [الاوز اردن افت هنکیبلنا رفتم انطضاور ابتخ !یرولانیبلاءن قح هک ایوک یک لوا بدا ۳
 ردا: ظهح یوه سکه هدکه اوج وقر هلغلوا رهام كي هد وبه ردندارعش ریهابشم هکر دپیل كب ا

 || كعابژاسیرامشالروبزم تبى هن رمان شا دوخایدیار دبا او كره بوک دموخ لوا هوا |
 یتوکسلاوزع یر اردندلاجر یاسا هدننزو ررر شالا یدنلو اپس بقا نو غلو هییش هنر آ ك ارا تین هنر

 ننوس ا یوم ی ام نو رجا جا )مچ يلابیسوارزان ليج نریخمو ر دقو بیبط ۱
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 جوج
  EEههجو هل رک لم لوفهنمو روانا قالطا همدآ س شلوار تر او رو داش ترفعو ۱

 یا و هتل  eقا هكا ا : یو رب و اف وزب او یا یف ابف قید

 0 3م - كق رف یا مع نوه 2 ید درو ر وااو ءاسع الو ءا E لاف

 لامعت رونلوارییعت قمروق یی ردکمروک هلح هب ياب گرد رد هنسانعدربثوت هدتزو عفت نتالا) رک د شاک زده

 کكنهرمه/ رتالا )زد هدب رب هدناتسکرت ر هلیعص كةر (رارتا )ردهلدبمندواوهمهارتتوتاهرت و يعمر ات شوقا
 روئآو راثآ یجب اس یا زادلار و لوقت الثم روند هنس هی نالق هدنزب كازهنس ةر در نر هنس ئاو

 ةیفتسل ندا تلالد هدوحو كن هنسنر رنا لصا هززوا یاس لحراش ردلاه یدخاو ردسنحو و زوللک

  رتخزتاو یهتناردشلوا ع ع رفتم ندنآ یناهمراسهلتساتمرر و تونلوا قالطا هنس هم هلتسانم لوا ردعوضوم

 ینالطازنا هتنسو ثیدحر لایا راالاهنم تععمس لوقت ردهّیس ندهنع لوفتم زکر دلم تمم دقات تنالخو

 روصنی م رکلادبعو كل ادبع ن نح ند ندع هنسلاو تن دخ ا قارا ا یف كلدتدحو لوقت ردندافتوب ۳

 هلتساسنموت رونلوار عدرا گر وتسد هنا نالق هدزب لكعانا هل رسک کاره رمش راو راو ردزاب وسنساکآ نانرنالا

 قزرا ندنآ هدر اسلفبقع نعت یا هرئاو ناللفرتایق حرخ لاق ئدناوا لامعتسا ةا تعم دد و کو

 ییهدوهعم هنس>ءایشا نعل راتبا ةرزوا؟یرلمدمهو باک ار ولو ارد ضم هلتتکف راو لونلوارسعت هلبا قةت

 لاقت زدترابع ندمانة یزاهنسن لوأ نوا )ین هنسانعف كلیاراتخا نوعا ینفن یدنککلاپ
 هيا انجب و نی ةدونهفمفتسح ءایشا هنسشنلزاتخا یاراشیتسالا لعفا ذا عیار با بلا نارا هبات صا یلع لعتز ار
 روماژ قذطیا اذکلعقن رثا لاش ردقخ لوا شنا اشنا هلک شبا “وآن دة شنا عورشیاشب هره نربو
 شا دعس › نڭەرانىزۈھا نی ۴کر ددا لات ها مرع ليش رط هزح ةهضوصخر هصاخ ودنا نهرا

 ۳ هرات :نیدنلوارک د یساضمرونلوا قاللطاهناشنو ثمالعزناو " خ سفنهلو مرعاذارمالا لعرثا لاشترولوا
 هرثابناذ ارت انواالفُریا لاق ردهنسانعد قعواهن اتم نده هدننزف لعفن (زن لاو ) هدمنزو لالففتفا

 هددیب ضمقالثم ارنادف كزاذا ارش اتدیفّرما لاقت ردهتسانحم قموق ناشنو ربا هد هنشنر هدننزو لیفت نشر
 هراتالغردعج را (رات /راتالا)ردعذشنُم تنم ناداتعموب ابا شان هم دازوشر كلذکر أت نالواهدنش انعمتربسبا و تارا :

 هد لب رک هریه هدننزو نما YN رذ ەلتبساتموئ قالطا هلایماو مالغا نالوا نقامالع هفاسم هدر لو رول

 رولک رولا ییجب هدنرفیا تفیسلارنا نیسخاام لاقم ردقج هلوا نئدوج تمالع هکر ونڈ نب رهوح توش زدت
 هتسانعف كلبا تناوزو لقت تئدحو مالکر ندهدآرب زرولوارّصَم داع کن هره ة راو ةدننزو هتک هزاناوزااو

 هلغذوا هتسانعمرتا عدنا هرناو رنا لصالاق هاو رو هلقناذا لوالاو یناثلا باملانم هراو هراناوارتا هنم تبادل ارال اه

 ردلیعتسم هنسانععقعآ قوخ هر هقا ودر هدننزو یمارتاو رولوا تم هن زا ددو خا كدر دیک ایک

 ةمركمرذهنسانعم كما مارك ةمدآرو ةقانلا بارض نمزثكأ اذا ١ رس را لاقن ردندنسانعمرتا عدت دوب
 هدنزوب كملفیندوب کر ا هلیحف کا هرمه (رثالا) همرکا 1 لا رد ذوخ اه ند هنآ هرم نالوا"هتشاتعم
 هتسانعهنمسلا مالو و قاضاخ شم یایرشاوهلاش زونلوا قالطا هتنود صلاخو رونی دهن رهوخنالوا

 (ةرالا) رس رشک ل اه اکرشارمشک وش لاق رونلوآرکذ به ذکر ار رولو هاکو ردذوخ ام ندا رنا نالا
 تدفالساو رکذیس اکی که زا هللا کف رولوا سا ندرانبتساهرثاو یدنلوارکذ هک هتناردردصم هلی كن هزه
 لوعتعو رو ام ندغلسو هنراوتم ةعرکم یا الف لاق هلینسانم هب رونلوا قالطا هتمرکمنالواتراوتم
 ابنوزتأن هنمذیقب یا اعلا نم ةا لع مه لاغب رولاق یاب یر هلساتکوآ و تباوز هکرونلوا قالطا هتسهیقن رح قالوا
 هز راو ەنغێدلاققاب هددنسلا نامزقوج قدش هتسانعبذح رونلوا قالطا ةعلتیقو تل والا نی

 آلا يضرم رغ لاحیا ةراهل لاقت ردمسا ندا ر اثبتسا نالوا هتسانع» سفال اص خنا یس دو رونلوا قااظا |
 ۱ هقنورو تاتو بآنالوا هدیناسنا هرهحو روئید a اشنورتا نالق هدنرب 1 :رکصندقدلوکوا زا هلن كن هلص تورج

 لاشرد دزنابز هد هلم نا هدانعم یکیاون و ردع رفتم ندظفلی راکت قالطا تب وهج کدلف نوناوا:یالطا
 نتا هودرولیصار هن زوت 2 كتناظ كن هود هکر دیدآ اف هنوکر ناو دف رو هواغ یا هجو را نسخاام

 یناضراویدنلوارکد هک. هت زوتندهز هلبرمسک كن هره (رتالا) نوا قلو هلناشت-لوا بو روسنزپا هدقدلوا
 ر دیه هننسانم هیردنزابع ندغا نالق ی هدکد لزوس بولیدیزایعات هرکه کروند هنسهصالخ گلاب
 1 تیم تست
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 | موبلاقی رد EE طب شوت منه دهن قو ردنبطاغلانالو ۳ هرژواتبسنوو ۱

 لجن لقب روتبد هپ نک الار کي لزوسقوحهلناصف (ینآذمهلا (یاذیمهلا) نحهدشو داذکو طم دشوذ یا یذامهوز
 طالتخ اوهواناذنهیشم می وتو جورج کرج

 | نالوا یسنایردهدلب ر هيم ناذمه و دس انعفر لا ن نامر رونی د هک ؤو فیطاو لز هلناص*(نازنهن ع ون قعون

 ۱ دیدش را هلت قاناپ و ت اهن هل اۈدۈراغتمەل ا هلم لادالاحرداعسم ھما لإ هاو و ن ماسن جولف ن ناذمه

 8 ذوه لوق یعردذوهیسنچعهچرونید .هتشوخقلتزغب هدننزو هزوح(ةذ هذوهلا ددانهییجردهنسانعم

 ۱ زر ای نا ا ینرهذ اهل نن لع نیا !هماجلابیحاضزدیدآ الجر رور دشوقرهعشب

 1 لاین RAE یاماها E 2 ê ٩ یلدا
 قلاب حالما ناو یبا امرخ دو هک ناب هراالاو دی زوال تاک زالو هدننزورهچ والا

 | شیاونن فوم هکر زد حراش دیصااذاقانلاو لوالا تابلا نع ةراباو ءاراباو ارباعر إو لنعلاربا لاقت رهنسانعم

 | هلیعلطام رج تاتکوا ج یخاعآامزجت ید هالوا"هبتزغرونشد هب هنکیآ هکر د ذوغنأم ندتهربا هداعو ارز رهشلیا

 | خالصا لیامرخب یتشد هلتهج ون اردا لاا هل یشید بول آهن ندککر ادکاوک ی هنلوا لامعتسا هتنبانعع قمالیشآ
 ۱ هکبوک نوا 'كالها ااو راو "نیهتنا یدنلوا لا تعتسا هدقح الض ارایش ارناسو عرز نز ةدعب رولاف هبهوبع ةلکلنا

 | لو وف ت نفعو رفا ةرالا هیغطا ادا ,للکل ربا لاقت دغ وضم یاسنغم کرد ەتسانەم مردن هننکیاهلکعا
 ۱ هر ط یا ترا تضدلاذا یرقعل اهر لاقی دلیعتسمهلتناعم قوطی دارا هلن هنکماولترعم نالواهدنجوا وا

 | راز هس هانم كلتا لالهو» EE ر لپ تسم هنیبتاتعم كاتمة و لضو نییدآربو اهسد

 | قاتلا! حالصا هر زوازوکهنع هنجو نکو نح انآ امر یتمدوټ مدننزو لغت GE) pê کلهااذاموقلارا لاق
 ةا ننعم دید ال فروند هزفنکیا هل رسنک مزه ترا هوا عمارات او را لا ةو رد هنساتبنفم |[

 دد قوص ب فعل ةزباو لب کل هر تهز ولکراب او هلدخذ كابو یزنسک ك هزم هرواکربا یی رار د نزوش هدیسراف
 هکردترابنعا ندرکسنیلاق نالفا ةرزروآیتنهکوا اینا توقرعلا هاو نوش شب زا هدتسزاف کی ادنتس ةنکیآ

 تیدلوق لوق لع زونلوا قالطاهنجوا كنلوق كنامینآ خارذلاةراو رولوا قصالم هب هکوایموارب وهردلاب یتوارب
 لزعبق تآ واو بونضاو قالطا:هکیک لر هجا نالوا یو اسم هلیجو اتنهکلیب بولوادنم ی رغوط هنفرطراقمر

 یادم كنج اغآ فتو روناوا قالطا نکس الو ار دمت هز ذق هنغونط ندرکس نا سلواربعت هج رکا هدنراقابا حق |[

 هک هو .هلینخف كلاب و یررسکكنورمهر ولکراو :هلننوکس كاابو یدرسنکت هر هر ولک تارا یج زونلوا قالطا
 نیما كرم شرت همش هنج اغار نا هرباو دهن یا ةراوذل هناا لاسقن سعسارونلوارتعن عوق هکر دلم عت سم هنسانعس
 نوید یربا هناستص هنک هنکمآ نوتنذ هاب هكا نامه لوق للغ رود هنصاذنکباو هنانپهنکیآ هدننزو راسطنع )نالا

 فانصا (زاالاضانیشا ) هتسانعم نونعرترونلوا قاللطا هر هرمد راتاو زداطخو نظیف تا هدنوب هدننزو "یطبق

 نوشروف جلباب یفص هرزوا یییدلوا موس رزه هد هیعط ناادرشمرذیمسا كناو در نادتش هبودازوکهدنننزو واک

 نر دنکم ها درب شمراپ فان مو نویفاو لهر دار زکسار کو غصو داحربض ی دنه یت ونو دناورقاب شهاب و
 هتضوم هنکیآ هدننزو منم (رثلا )یدینعدلوک وا نیفحتیف نالو ههزوکر ذی لابمعتسا نو ریداشراق هلا

 ةاسفاو هیر تو نادنناکفرمسا نالوا هبشدهلآی کری ریموت و رونلواعت نا ویک ارد خر ظ يا رلقدوق هنکب د

 ومنو د یاس اتل اق راتمو لهنا لاس هزولکربأع یجب دلباهردهیاشعه قد قد ۵ تر هات نسانعم نشاع لا نب

 کود هام قلوب يحال ان تمخ (ربالا اوا قاما هغلموق نوزوا هناا لود هنننشآ اهرخو داسفاو
 هدنتلابا نابتتنعتم هدننزو لماک(نا) مصاا باربی ارایش لاب نوکان روک دعا یانفماآ

 | ابزخ:یدنکندمب کیر دار هدننزوا لامتف بت الا)ودنم اروا "یو الان | نیہ فنانا دج ندنثدح ردیدآ هیر درب
 ةعار روا هاضفرا لغم اناا اار لالتقلب ودهتسنادوع الا اط شتاب آ حالا ككا ادوخنات نشم اشا كنخاغا

 اهر فاذا لاراب اع نب هانی قدزاق نبوقا ناانلاو رذمشنم دانسات دانا هاغلوا نمضتم نلاوسویو

 | نب طسطالا نیتفیبوعو را نن مطاع( ردن دن دی ءالعلا نیزبما ردندنماسارباو زدندآ وضر هدننزو زىز نیل ۱
 | يتمكنون زابل اردد قلب ور دن فان ری هلیف ل همه نی ربا و هل قرب باونب دل دیا مارب ا

 ۱ ۳ هند درک ) رد م دند دی هلنارشجحا یا رعالا آب دذا ابطفرب ندنراتضف طّساو رهش | .

 ۱ هنکیآ دوو یدلوارکذ بم نوا قالطا هةي و زونلوا قالطا هخاش نافح بو روسادتنا ندنح اغامود| را

 ےک

 ر
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 نوعا کا ی دلو زیعی رارص هکرونلواقالطا هیهقانل وشهدننزو همظەه يذق ول .التلعکرتاذا هذقوا لاتقب
 هلغلوا ل وسكر سهم نکل بومایدلولوق لغه وا شم ردنلء رب هلکاا ۇيات ەنەم راسایراقو زاص نتت ەم |

 ف انلاقن روند هب هقان شلوا نداعتلع هدنسس هغ ندقم روا هلیشاب و ندکتکجلر ندنذو دلا واش یغزآ ید وتس
 اهذقویفع رضلا مظعل ارت لا هنبل ج رخمالواسهدل واههضرب یلاوااتهفالخا ین رارضلاریادقتناک اداهذقووم
 تساغبهدقدنلوا برمضدا يه هکرونلوا یالطاهرب جوا نال وا هدندب هدننزو لّزف (ذق ّولا) ءادهلهذح ابو لا

 یهو هنقاوم نمنقوم ىلع برم سا سالا ف لاق یکی نان زوماو كسربدو زی د و قو بط ردقج 4 وار ق ج هلو ازت ام
 هل.هتف؛اواو (دناقولا | رولکذ قاوم ىج بک او قف لاو هکر او بعک تاک بّرضل ان بلع تشب ىلا عضو
 كعروب كاج هلنوکس كمالو ف ل واو ؛ذلولا رد هنیقوید رفم زونلوا قالطا هن راشاطمردلاق شش ود
 كر اذا لجراذلو لای ردهنسانعم كرد كیاجو یا قعرسا اذااذلونلپ لجلاذل و لا فرد هسا فم
 ضلاش ك هلنوکس كيمو یعفدلواو ( ةذم ولا )یندنلوارکذ هکر د نسا نعم ذالع هدنزو دا بش (نالولا) اجیزریم
 هاینوکس كنابو یخ ك ناه (ذبهل | ءاسهلا ل صف . هنسانهم قنضایبیکر افروسنید هل نالو! فاسصو
 لیحرااذنهلام ردهنساسنعم كعروب ارث رنو ادعا ذایافلا بابل نه ادله لج رانبه لاب ردهنسانعم گپ

 ۱ دا بها ناربطلافع رسا اذا ریطلاذهلاسهب رد هنسانعمقج وا هلتع رس سوق و یشلاق عربا اذا
 ردهنسانعم كلا تعرمسهدناربطو یشعهدرانوپ هدنتزو هلعافم (هدیاهلاو | هدشنزو مارک | (نابهالاو) هدننزولاعتفا |

 د سس

 (ناذهلاوا هلنیتخف (ذذهلاو) هلیدیدشن كلاذؤو ضف ك ناه ؛ تهلآ) روخ.دهب هقاننالوا لاو تسحب كب (ةدباسهلا)
 بابلا نماذاذهو اذنهوا ذه «ذنهلاقب ردهنسانعم لمتک ی هنسن ره لوق ىلع تمسک كان هنسن ر هلی كزاه
 عرسا اذان قله لا فب ردل تسع هن انهم قموقوا كاج كباجو یش لکع طقوهوا اعد رس هع طقاذا ین
 روص (ذوذهلا) ه ده مع« ذتهالاش رددنسانعم تلجم هلتعرسیخدوبهد تزو لاصتفا (ناذتهالا)هنأرقق
 ذاذهو عاطقیا ذاذهوذوذهفبسلاقب روند هیدن نیکسکی صتسکت راغب هدننزودا اش (ذآنهلاوز هدنزو
 م دقت قب اسیا اه لج لاعبا واردیا حادتو قبس هراز اس هلغلو هدنوز تیاغب هکر ولو ق الطا هناویخ لاو
 لوق لع هب هفاسد نالوا دیعبو برصو ردهنسانجم عاطقیمسکتیاسفب سدو هدننزو اع ةاذملا
 روند هی دقاسم نا هکر هي وص برق هدار وحل سس وا بعصدیعبیاذاهذه برق لاقت زو ید هم ودنآلوا عرش
 هدرلن وب هلم كناه (ذهلاو) ۰ دشنزو طبالع (ذهاذهلا) رونلوا قالطاهبمودنلب رون كه وص! هعع اکو
 عطق كيذاذه وشا رد هتساسنعم عطق دعبایع طق هليس هب هنس [ كيذاده) ردهنسانعم عا طة ییفسک نراغب
 اهطق نمی ذه دعب | ذهرد نیتی دیک اتو رازکتوللنملیبل و كيج ام ردیس هن لذاذهنالو مساتساتعم
 | كيبل و كيج هو كيذاذهو كينانحو كلا د ردع وضومصوص بان و چاران وب هد ره و ردکعد غطقهپ
 هکر ولید هراهسکلوش هلیقف كاسه (ذهاذهلا) ندشل وا رداص هلب زین هشت ندب رعرانوب ویک ك دعاقو

 کزردر دندننافلعت و خ ابنا رانا د وخا ردن درم | هدوب عب مهمدسخ نموا یهنم اذه هصنش یرلکد ر وکر
| 

 هّوفت ق وج ییهروب رملکردف رصعمندنلنغل اذهنالواتراشا مساوب و ردرلقج هل وا یبسل ومع ةانش وو ةاعیب
 كن هدکنت ار درانسر شن |ییسیضعب الاحو یوه دقلم هک ك نموق دنه هدننزو ءذیاو هال ارد نىم ەن لکلتا
 هنسا لعد وخان هنسا مع لوق لع هزه سک ن دبا توریت ام ۴و زوما تولوا ندنما دخت عفو تم ةمراق
 ردن رعمدب رهولو هدننزو جرژرددبره یدرفم رود هنسدنتاک نعي هنما دخ كنار كلاب هد را هیکشن آو وخت

 رولوا هچشا و ندشب ور ویر اک دید بخ هک روید هکر ول هن وکر ص وضخ هتاو د ه دننزو هجر هدر پلا
 1 ینالوب یلاصلر مصق كفلاو یرسسک+ كنابو كناه ,(یدیرهلا  ندشبورویرلکددیکلل دروق ل وق لع بخو

 رلتو هکر یدحر اش قشقیایدن رهلا لا یدعلاقبهنمو روید هکمزوبناب ناب یکم و زوندهکم ر ما یا

 هکر ددلکر هرعتق كم تدورهل | )یدنلو لامعتسا ءدزوک زه منضوهدع» بولو انام رون یکی شن ورولهدبا زهلصالاق
 نیب نیث بح ردشلوا ع وعمه دننیدح نیتذورهمق قشم د قرش ءاضیلاءزانلافنع لب وبشانالوا رداصنییم , || اقجول زات ءدانزرخآمالسلاهلع رمن یب نع نر راتر ضح اهوا تایل سیلع و ان خاله |

 لاد ږاضعبو رونید هپ و نالو! یراصقجآی سی وب هل هتل وعفم مسا مغو رات دابا رس ھت هلن اونع نیت رم

 ا [ ر انجم تعزمس هل ك ناه ئ ذا ۱۱ نین يذم نیب یا نیتذ ور نیلا ندئع لاو زابل نبا لات نیدل وا | نیتفش ف یانیندورهس نوب باها فلا رولوا كم د هماج شقا هلباواج هدرزیمیالبادره هلکلما تیاور مرا ام
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 | اه تاوعفتزا نەت هل اص اخ اذا ی اعل یااوذفاتت لاسقبرد نشان ك مش دنا دک او هعفارم هک اس هيلع ی دمو
 | یف كاوت (ذقنلا لرد اودا هل له لاد دا رودقم فرص ەد ەك اح لبا راھ ظا ی لمنی و تح یر ره
 " 2سانت او فالو + اوة طم ام اذا لو الان اسلا نعاذعت نم هذن لاق رددنسانعخ ق مرت روق هل وكس كفاقو
 | ۇشا دادا كلا ذفن برعلالوقت ساسان لاقیا اذن ذقن ەدلىصاۋبورناملل كلاذقن لو همورونلولامعتس
  ۱ةدزانز نتو لغفت (تقنلاو)م اعنسالاو) هدست زو لیعفت /یقتلاوا هلبرمسک کن همه" ذاقنالا ةمالسلا
 هغد كندر ود لنفخ: مرا )هاو د تالغا ذا تغ هنعنساو هذمنو هنم هدةنا لاش رد هنسانع مقمرتروق
 لاقت هنسانعع قاتروق زولوازد اا ةنرەذاغن ااه ئا ەد تنو لاب یک نو نة زد اوغغم علف و و نوک

 هدننزودجا سالا یدناوا رک د ءدنشداعذتشلوقذعن هل املرلب عو ااا عبا را باتلا نما ذقت هنم لح زاڌقن ۱

 | حاج ر شاو صلف هرکصندکد لنا یالقو نحيا نکند هدتشزو هدیصق(هذقلا) ةنشااعم ذتنقروند هی رك
 زونلوا قالطا هنوناح نالوایوراتا نوردلعاف قغ هدب :و رونلوا [قالطا ههرزنالوالتح تالو زوتدهنآ نانو

 | ردیدآ عضومرمناهف (هزقن) ردیمسا لج زرت هدننزو ندحم (نقنه) جور تاذیاهزیقنأ ما لاقیردهتسانععهذ وقنم
 رد رم رغ < ی دراقو با لبه ل ادب کو یحردیعمآ تنزدلب «رهز هززوآ نلقندابع نا هلیقف لنده هانا

 ها بودا ی رع هدب هلا لشملادردذیهانهدیننراف کرد حزاش ردقوب یلخدسدیرخ مالکهدنروصو
 سوجلا کاحو شرفلا هیقف هل يحد تاب و یمن كوم هذن ولاو نادبولا واولا لت طف رايد ذیهاناو
 قالا نوا ازاعشا یغیدل وازع نچ ا مسا عد نۈغا ەن اهنانوآ دن رخ آر دهذناوم جت زوتندهیسک نالوا

 كل راتدیدناذب وم ذیوم هل زعتر بد ناد وهاد وم هنالوا هدنماقم هاضقلا یضاق كسوحمکرید جرم ردمنفلوا
 زرولوا احرف اع یاد ااش وج تاپ سد اہک دید ق ننزف دارم ندشیزاربزاودربسفن فطع یلوق سوجلا کاح
 هکیدلاقو نیکی راکدید شابات واد رطب ك نارات طو هاضاخهدنران اضاو رخ ةد رعهنک اخو لاعلدوپالاح هک نت
 هدتضوم غزا ءاف ناتو قاف زرین تعجب کد يلوا یخ هل تشانع هروک ذم ءاهناتلوا قالا هذباومرخآ

 نوساوا را وعتالب كركر یکه دناساو ذاسشسا نوتشلوآ نوا یوم ل ارکر دبر عح یمعا منال وارد هدرطم |]

 یطعرقو هتعاشاویعشا زونوا قاط انوا ضب وعت دتبسن یاب نالوا هددرفمینن یکه ایکو لیکو هذباومو ذیوم
 یک زافعو یرفعو هظنا و یطننح زولوا ض وغم ند هسهاخ تقلا ثلاتیک هبلاسهضو یلهمو هطمارقو
 یک راحو هلوف ردلیلق ءاهقاطا هدیربغ كن هزوک ذم عضاومو ردندل وا مسق یک هرباتجو راج ندفعاضنو

 م لطف لحن غلاب رهت ةرزوازوک ذمو نک بو دیا تب هدواو لصف یتسهداماذ موش هجرك فل ومو
 هدنآهکر وشید هروقجا دم وا قادخ نالوا هدراغاط هلن وکس كيجو تحف ءاواو(ذجولا) رد هدیش وبان یئیدلوا
 ذحولا )هلن زەك واو تالذکر واک داجووهلت ركل ۆ او زولک ناذجو تج روناوا قال طلا هضوحو رولیکرباوص
 هب هنرن ید ازا لب مسکن هرمه (ناجمالا) داجول اشک ی اذجو ناکدلاقبونیدهرب قوجیذاجو هدننزو فتک

  5ردهتسانعمنلزجلسیا کا اروزةمدارا ىلع ید كاا هارکا او حوت ؛رطضا اذاهیلا هذجوآ لاقت زدهنس انعم كلي ارا

 عرمنااذاهذو ذو لجر اذوذو لاقى رداهتسانعم باتشوتع منش دننزو هراز (ةدوذولا) ههرک اذا هيلع هذج وا لاقت

 لج ر لاقى رۇت مذا نالوا زۇبى را هلتعرسهدنزو تا صه> (داوذولا) عرسبیاذوذوب بنذلارمناشو
 ًاطبااذآ اذرو درب هتجاح ى ترو لافب ردهنتسانعقعلای او لمکعک هدننزو دعو(ذرولا] یشلا عبرسیاذاوذو
 حزاتش ادندش هب مضاذااذقو هنقتهذقو لای دهن دام ق سرو اكه دش هلن وکس ك فاق و خف واو نق ولا)

 هزب ن هکر و یهننا زدقح هلو انه ز ؤا هدنسهچرد قا واف شالو تولوا هد وشرف یناضعا كبو مضم هکر د
 اذاعرولاو يل ا!هذقو لاقیردلعتسم هنسانعم كمل با نکاسوقمشاو ورتادا نقول امن لس هان دیلاع

 كليا ات بوقار قراوا لیلعو ةتشخ ی هکر هبلغاذا هذقو لاق ردلعتصهنانعءقیلوا بلاعدمدآرب و هنکس
 | وبقنانوا لتققرهنلوا برش هلحباغآ (ةذوقۇلاو) «دننزوربفا(نیقو )البلعیکراذاهنقولاقب ردلمعتسم دنس انعم

 تیئأتلفلوالوعف مع لیعفبشخ اب تانقیاةوقومو ذیقوة اش لاقب یدیا ندنلاعفا هبلهاجن هکر وتلو !ینالطا |
 [| طب یاذیقو لجر لافتروناو قالطا همدآ لیقثو* طب زد هنسانغم عی رص شلاج هرذبقوور دب واسم یریکذ تو * ۱
 ار نما اما شتر ونک واوان در ین دخ کر ونلوا قالطاةيذ تخ لوشو لبق ۱

 (| دودومیضب رم لاق زوناوا قالطاهیدتسح ششراو هتش هبترف لجو اوا یجدوب نوقولا) تؤملا لعفرشلاضرلا
 | رد ەنسانعغ كىك بوقارنقوماوا لیلعیعدآرب ید وب لب رک ك هزه (ناقنالا) ثولا لع فرش ضر اد دش یا

 م س د
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 هنسیلرب .همدآر وذچ اونلبادیدش هم هجعاخا یناثلا پا بلا نم

 )۳ یظعم (ذصهلا) هيلع ا اذا ذج لا ردلمعتسم هتسانعم كأ مارو توت !
 نادقاقح شلنا فوقو لیصح هرهددبو ES ىس ر ەملاع ل اوچ هلغلوا فقاونولق واخر چٹ داوجا
 راچود همرنکت الب نمور هتک هتیکحا یا برا چلا هتنجن لافیو بر یان ین۶ لر لاش رونلوا قالطاوموآ
 هدنس هدامنلج هلی لمم انچاینلا) بال لا هتبایضادفراصاذا زنم نالف لا رونوا قالطا همدا ذوا |

 هلیعص كيحو د هرهه (نازجم لا )ردمح كيسو لب ندر غ كل بروند دکبتسوت هک يدنلوارک ذ | ۱
 ردرث الا بی هدرارداو بذح ینویحو نالو لوب و عفان تیا غب هلصافممجوو موا مم هموم هکر ردیدآ تاسینعونب 7 |
 با ج زاطاخ هایش وفا طل نمیرد مطقمر دن یاو د یراکدیډ ینکیتود هک دزافپشا یوک,لنعون ضامن

 ترارحیعب رد فطلمو ردعفاد هلسه هرافصیارح او ذوفن هنیرراعل هوآ ل وام سفنو هّیندب لو ا

 یباعا تبتلحو ناغردلا هدنکرت ر ردي وعم ییم افا نادکیا یکی ناذناوشا رد دیاقرقرت ید "دام هلیدبس ىس هژدتعم |

 ندنظفل ةاذخان هلل رسک كټ هجم یاو ښف كنون (ةدخاونلا | ندلضفا یاس رولو | ېو ضا و واس زرد |
 یککدونیدهبنسال کو دوخ ای دویدن رایج اص اراک نعپ هنیفس الم یک دس نعجیببراف یادخ کر دچچ ۱
 نالف ذی هلقاقتشا لعف تدناورونلوا FERE hp E قناص ا |

 ندیا د خوان نالوا ېکرتفصو یم هرکی اد ان لوا مولوم 2 نی اینم یدلوا نادونق که دبنزو یزید

 حوم 4 هنمو ردنلوا بلاغ هدنفرمصتمیک هبي یدپاوانیادبخ نلصالاف ردکعد :یحایص یکردففخم

 كمەشىا هلق كبو (دیذنلا) را. جاپ مینی روتوا هلناباپ ج رادم هشنآسا يدلوا ندرطح

 بوک هنفر ط وا هرکصندکد لشدا بونقوط هیهنیینرخ ارپ هنمنرپ هدننزو دوعق (دوفنلاو) هلی كنون فاقنلا)
 یونان خوان باب مای دیا ذب لا فی ردونسانپ

 0 هدلاح ینیدلواهدو رگ | زونهیسوربک بیوپل یا هنسو رعاك وتن اسجوخ باسن ید نوط

 هفقهرا سورخ لا نم فرط چر خول عفو طیور نم مه لادن ل اض رد هنسانپپ قیهچ

 یہ اسکی نونا در ذعوش اردترابع ندنسهکرج تلصوءاهنالوا نویمارا یا « هدنح الطصا نونوج ذافنو
 یه كناه هدنعارصم اهل اج اهو دفع تلحر اکر د جراش یکی سوریسک لی ریعطهناسک هدنعارتیعم

 ا جر مدارذافنو ذوقنو ردرولأم ندشفخا ماماوب وردذ ات ید یس همم كناههدنعا رص ما هوا ةیماهدلبو ۱

 | فلو ےھز واجاذا موقلا نالف ذفن لای رونلوا لایمعتسا هنننانع»قعسواصو رابا بوک یکقوا ندنفلارا
 نجلارصبذنن هنا» انعمرمصبلا | کذفنب دج او دیعصق نوعوم کا دوعن اث ف هالا قو حاشا لاو

 رم مهذفنیدارا لیقو نزواخو نو دن ی یندمن  یاسکلالاق ملکه اب ا ج

 دکایاارحاوا ور نامرفو ےکح هل س انهو رد هنسانعمكمزوک هو ندناشن قوا هلن مىک ك نره (دافتالا) دم

 یراقلأرا نکړ دیک دلوی لوق ی لع ق لوا ا بوراوهموقر مدار و ٥ هاضفادا یمالایلاولاذفنا لات ندیاعتسم

 ممطسو نیمو معقرخوا یهنهراصاذام وعلا نالفنفنا لاب ریلیصتسهین اپ م اک تورز وبدت زیر وا ب واز

 فلو مهزواج اذا مولا نالفذفنا لاق ب ر دل عتسم هنس انغن ك ہیک ب ورابا بوشو اص: یک ق وا ندنغلآرا تام وقرب و

 رونلوا قالطا همدا نالو ارو مو یضام یکوخروبهدنروم|عیجو دحا دکب ا یعیكلاسياذفاننی نطلابقب

TE 

 اا رونلو CEE کو وجسنافچ نن :ورپدیذب زتو لاباذالوالا بابا نمایش دل اق رذهنیمانعم

 ص

 71 ر او فصوهش رطنالوا ماعكلسم هلتبسانموب روینیدهشش نالوا ارک هوا ب بویلشیا ردلعاف مسا نیذوفن (نفانلا

 ذوقنلا) عاطمیا ذفان رما لابقب رولوا فصو هنامرفو مکح نالوا عاطموهروما عیج فضا یاذفانلجر لاب
 قالطاهمدآ نالوا ذفانو یراجویضام تیاغب هدنرومآ عیج هدرانوب ه دبننزو دا دش (داغلاو) ۾ ه دبنزو ږوبص

 ذفنلا) | عاطم یا ذیفن رما لاشه رونلوا قالطا هنامرفو کج نالوا ع اطم دو هدینزویما (فيفبلا) رونلوا
 جرج د ذفنمو ةيفأم ذاقناب یا ب AEE . نولیسلا مالا وهذ افنابیاهنغن زما ل اقر ردا هنس انعم ذافنا هلنزیحف

 قلاوب هد تنزو قم (ذغتپملا) نم ج رخماب یالاقامنغنم نالفیتال اشر ردلعفح مع لمر ر دنامتو
 لاصنا حر 7 دوخا حرفهناذو سقنهدندب (نقاونآ) هعسیا ذمه یف لام ردردصموب و ر ډل عتسم منی | عم هع

 ردنرابع ندهجبطو خو ناتبانخو نابصا هکر وئید هذهان ن هکیلدنعب همسر ره رونلوا ینالطا هتاغاسم هلج ندا

 یعدمدنن زولمافت (ذفانتلا )رد ید هلوج هعبطوردزغا مورد راک ت نورنا اخو ددب رلکلد لؤ نارمصا
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 هیت وا ویو راد هاب هم فا فل طن یار لع قم هفرط هسک لوق لیعدفلط وا نا ییهنسنرب لینوکس |
 :ماطوهوا مارووا همام|هدننم هحرطا ذا نالا بالا نم اذن یا .ذبن لاسقی رولوا ین ندرابتعاودادتعا مدع
 بر ضب انا ذینواذپ مقرع نبل اب نونلواربیعت قار ط هکر د هن تس انعم قماش و اریط دندی نا تف نانبنوذ بو
 "دز دضملصالا وب ور دربی یشرولیآ ندلا ی ندرابتعا مدع هکر ونلواقالطا ةربنب و لیلق یشنوانپرض
 :یتسلوقه بوک کر دافنسانعم قمروق بارشنبنو ارس الیلقابش ین اذینهنمنخ ا لاقب رولک ن ابنا ییچجر دشلو مسا
 «یلا اذانیبلا ذبن لا فی راترابع تدك با رن ناهزرب و عضووص هنب ززوا بوفار یتسهلوقم مزواوامرخ هیهنسن
 ,كنابو یو یخ كون (هنبلا) بی او املا ذبن لاف و اذ بيت ريميل ءاسلاهیلع ءلزتو هریغو جا ىف بییزاوارملا
 هو ةذبت سلج لاب رد نکی ا هفرطرندزوک ذم یش دی ان لوا هک ایوکردهتسانعم یشلا ةیحان هلن وکس
 | ذیین ئش لاق روید ههنسنربتعح رغ شام آو, شاقارب ندلاردلوعفم نعم لیعق هدنننزوربما ( ذیینلا) ةیحاتیا
 ار مەند حراشرونیدهنس هدا و هنس هرش مزواوافرخنالو | لصاخ هلقنصافروکو دادنعالا مدعل قلم یا

 ڭرکو ندامرخو ندیزوا تارک و نونسلوا رکسمریغلرکورکسب کرک د هيمن هجو ییداوافرظل اف ذونبم هرزوا

 (خاسینالا ) یهتنازدشلوا تیلاغهدنیارشلنامرخ ذیبنو كمزو ارجن هدفرع تبامنوسلوا ندیادغب و هب راوندلا
 یتعع هنبنومل اپنا لقب ردهنسانعمقمروق بارشیک بن هدرنوپهدننزولیعفت نیبنتاو) هل رسک عمه
 رک ه راک بولکح هبهضرالاو عذابن نع رقلاذیننا لاق زدهنسانعم ذاا ندوب هدننزو لاسعتفا (ناتتنالا) هبن
 .یرکسع كفرط یکیاهدکتجوفیح ان زنعاو یکتا ذا نالفذنننا ل اغیردذوخ امندوروک, نم هذیئوکر د هنس انعم قل وا
 نیش رغلا نملک ادا شہلا دالا ردنوحما ایشالاسعتفا هدنون رذهنساتعم تارلکچ بناجر رب کلا دعب

 تعط ولو ردیعشنم ندی ی جت وذ هدازمارح هکرونلوا قالطا هیانزدلو (نوبنلاا برخلاف
 | سا ارم ندنرقفیژنکآ هلوا فک بوقاربهاوب یسدلاو هکروناوا قالطا هب یبص لوشو ردلوم هی یزنکارحا
 زاردباههیوت بول ارلناوا تاریخ لها دوخارانیلوا یدالوا بوقارپ هدجسو هنسوبق ماج دوخ برزو !لوبنالوا
 هد ادناه تار نا ده از هک اب ر کاش ار دشع درعاشهک هتنردبااقلا ی دیبهدازمارح لفط یسهدلاو هه اکو

 یوریو طیقا یا ذوشمربق نعمالسلاوهولصاهیلع هلا لوسر لص ٹیدحل فو ٭ ارهدارمارح لفط دنکفادجسع |
 ول نوع شهرق رع هنازخ آق ی رط نم یو رام باشلا دضعی و حراشلا لاقروبقلا نمدیعب ربقیاذوبنمربق ىلع
 رولو قال هغلت ۲هکروناوا قالطا هننهاوقم یکونوبقنایلوا خاصهلکا یتا یئانندنغلقرآ ذوبنمو هیلع یصف
 هدکنحت یکن اشنا هدننزو هلعافم (ةدیاتلا) ردهیعما ءاهردفذا رم هدشلاتیانعم هلبا ذوبنم هدننزو هدبصق (ةذینل

 هذناسنمو نیش رفلا نم لک زبحقاذا بریا شیلا ذات لاقب ردهنمانعم كيلکچ هبناج رب یرکسع كفرطره
 ]| کر دنرابهندتلف هلماعمدقع هلکعداذکو اذکبمیبلا جو دقو كيلا هذبناوا بوللا لاذہناهرخآ اه دحا الشم مبلا
 | ارش دقخ هل یز ییلدم هک ب یخدلوا یعراک | یب والغم نالو ادن دی یدنکدوخاب را ردیاقالطا یخدءا_قلالا مساکآ
 ندداتفمنا نالوا هلکعا ةاصخ یاتلا هدعب بویدعیبلا بجو كل اصلا تذیناذادوخایردرا بغ ندکلیا
 (یهنهب آش دخ ا هو ردشلوارداص یغرش یهن ندنآ هلخاوا هدوقعمیغ ةاطاعم هروبرم ةلماعم ردنرابع
 أ علا بل ةنانلا ف لاق انکواذکب عيبلا بجو دقو كيلاهذبناوا بوقلا یلاذبنالوقتناوهو عببلا قةدبالا نع
 | هغدصپ هدننزو هسنکم(هذنلا) علا بحو اصلا تذبناذا لؤقتنإوا هلثم كيلا یعرب و بوئلاب هیلایمرتناوا
 . سلج لاتب زدشفلوا هظعالم س رطتل آهک ای وکن وصخیدنوا حرط نوا قمروتوا رونلوا قالسطا هردو
 نیت لاذزا كج هدیاديعبتو:خرط هکرونلوا قالطا هسانشابواهدننزو لا ذرا (نابنالا)ةداضولایاهزنلا ىلع
 هکر وتد هشید ترد نالواهدنناسهن اوانیدهدرخآ هلبتف كون (ذجاونلا) شابوالا یاذابنالامهلاقن ردیعچج
 ردباسنا ذجا و لوق لع رد شاد ترو د ناتو یاقوفرولوالصاح عولبلادعب ردشیذررب هدانزندزکسیمرکب
 كنبراشید یا یر لع رد قا تحت یببکیآو قاقوف یسیکیآردشید یرویس هناد ترد هکر دیراشیدیزآ ی عو
 جرا شرد ذجانیدرفم روید هنعوجت كسارضا دوخ ندهند تردهدرانآ هکر دراشیدنالوا یشانشب «دنران هوا |

 یدلوا غلاب هنماکنه توف لایک هنساجم هدشاغلبرارید هذجان ىلع ض راب رعو یهتنا ردجرا لوا لوقهکرید
 هدنشاب رک یزنک ید ید ملح | سرطاک نون ار دیاروهظ هدنماکنهدوحنو لاکو غولبذجانرزردکعد
 هراوهنشابزوب لابفت هل نازی ناسا هکر دزاو سد شیدو رولوا خراورپتملّوا لوق سی ردیاروهط |

 هلاذجاونهلبنوکیس توجو یقف كنون (ذل )راردبآ بیعت یشید یزوقاک اردیا عولطهدنناپن لا ارشد ۱ 2

 ر
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 حایص رو شد همدآ ناغرغاج هدننزو ثاسح نام لا) بانکی اذیذمو ذیمنم لعبر لاسنقی رونید هب یجتالب
 كنارو خف كيم (ذرلا) فی رظ یا یذمذم لجر لاش رونید همدآ فیرظ هلبعف كي(یزمنلا )هنسانعم
 قلا هثرماذا لوالا بال نم اذرم :رنطاذرم لاقب رد هنسانعم قموقهبوص نوا قتشعوب یکم هلبنوکس
 نالوا موقلطا قوف قبحو قوقح موهوم یدعو یر وص یتفلا منصتمو نزفال یک هنامز ناراب رک 1هدنتزو ادا دش
 روناوارببعت برشم مور هصنعُ یسلیوا هزدوم حلال عنصتم ذعرطمیا ذالملجر لای روید هصت
 هلت اخف (نادللاو) هدسنزورینم (ذولملا) میرمس فیفخ یا ذالم بذ لاقب روید هناویحلالاجو تجب نالمو
 نالب هل وکس كمالو یف كيم (ذللا) ردرلفدارم هدلّوایانعم هلاذالم هدرانوب هلبا هد دشم یاب (ینانللاو
 انالفذلملا رد هنسا نعم قاس قار زمو بذکاذا ینانلا با بلا نم اذلم لجزااذلم لاقب ردهنسانعم كاي
 نکردرکس یعسق تآو هاذا هدب ىلع هذلم لاق ردهنسانعم كلتس هلباهنسنرب ین رزواكلاو خراب هنع طاذا
 هلتعرس كر هریدنوس بویلم رکهیاغلادباغ ین رالوق هلیهجو قمالوب دیزمعسو هکعنب یراقابآ هنعضوم نر
 عرسي و قامللاديزم دجیال تح هیعبض دبی سرفلاذلم لاقي ردیلاح كنآ رکو یك هکر دهنسانعم لاییرکس
 طلتخ |اذا عبارلا بالا نم اذلم مالظلاذلم لاقي رد هنسا نعم قم راق قلوک رق هلنبتعف (ذللا) هودعیف
 ةيطع هنم تذخ ااذا اذکهنم نزلتما لوقت رد هنسانعم قلا شش ندمدار هدننزو لاعتفا (نالتعالا
 هلیمط كيمیس هلکذمو رد ینبم هر زوا مضر دسلکد بکرم عی ردهط,سب لکه لبنوکس كنونو ىم قم (ننم)
 یلورو رج مسا یرانوبو رو لوا روسکم یرایه اضعب رانو و ردنبم هرزوانوکس ردفوذح ندننس هلکذانم

 نم نالوا رج فرح هسیایضام ماقمرکآ زردیا رج ینرادعبام بولواّرج فرح هدنزوصون ور دیا بیقعتو
 یک لیلا ذن» هت ارام رارولواهنسانعمیف هسیارمضاح ماقمرکاو یک هئا ذنمو ذم هتنآرام هکرولوا هنساتنعم
 هنوکو ند نوکه بنشکپ هکی کس ېم ا موب ذنم هتنأرام اعجز لرو لوا هتیراا بنعم لاو نم هسیادودغمرکاو
 یکن امو ذنم رد ها او هکر دنا یو ع وفرع عسا یرلنو هکروسلوا هاکو رولوا كعد مدمروکه لک

 هثب رلانعم تدملّواهدیضامو تباغو دما هددودعمو هدرضاح بولواربخ یرادعباموادتبمرابدنکه دّّوضوب
 .ردهنسانعم نیب نیب هدنروصوب رونلوارابخا هلبا رایدنکن دنرادعبام ردرافرظرانوب ضعبلادنعو نا ووینو
 هکردبالو ها هف هلج یرلنوب هکرو لوا هاکو ردهدنکبس ناموب ناقل نیب و نیب لوق ناموی ذنم هتیقلالم
 ردبا یلو هیمسا ۀلج دوخاب ردشلوادراو هدنعارصم #هرازا هادیتدقعذم لازام#گوشاهک تنر دەنا لاج وب
 | فاضم هب هلجج دوخاب هب هلج هدرانروصو ردشلواعقاو هدنعارصم #عفاباناذم لاما یبا تلزالو # هک تن

 ریدقتنامز فاضم هیهلج ردزا دتبمرابدنک دراتروصوب لوق یلعر رولوافرظ قر هلو فا ضم هنامز نالوا
 |] م د تتروص نیک اس ءاقشلا یدیاذنم هر زواروکدم هجو ییضاكس هکذمو .رارولواربخ هرابدنکل واو بوت
 هدأت یدسلوا هم یس هکرح لصالا ی رکآ یکم ویلاذم ردا تلالداکیراعاجرا هی هع نلاذ كنطغفلذم
 رک یس هلکذم ضعبلادنعو رید ذینم هدنرغصم هقشب ندنوبو یدیا مزال عوجز هب «رسک هجوم هدرطم
 هل غف كرللاذ هجهاكو رد هلقتسم اهسأرب نعي رد لصا یسیدنکهسیافرحرک او زدننم یلصاهسیا ییا
 یط هليا نم نالوا رج فرح یلصا ر د کرم یس هلک ذنم لوق یلعو رد ینبم هفبنخت هکر اربد موبلاذمو موپلاذنم
 موعضم یی نوجا هجو ا رف هلاذ مط بو نوا فذحواو زدبس هلکوذ نالوا هنسانعم یذلا هدنتغل یسهلیبق
 نیکاسعافحا بوناوافذح هرمها قف یشانندلوادت تژکر دیکر م ندنسهلکذا هلا نم یار ىلع وارد شاق
  ۱ُذم هتأرام سد زدیس هلکاذ نالوا تراشامسا ها نم صا ضعبلاذتعو یدنلق موعصم لاد نوا

 یکننو جو رخ ند هداجو فسعت یوم كتهدوسم لاوقاو رد هدنزدقت ناموبتقولااذنم لوق ناموپ
 هنسالعاو دیج دوخاب هنصلاخ دوخا هنس هزات لوقیبع هل ضانسك هلنا هدادشم یاب (یذ الا )ردنعضتم

 هب ذاملا) روید هبرح تلاوهحالس هلج لاو ردیساسل كنج هکرونید هرز نالوالزانو مرنو یکی اهننآروشد
 یظفا عرد ةلهس نيل یا هی ذامو ی ذام عرد لاش روئید دهرز نالوا فیطلو مرت زستنوشخ یدو هاه

 هللاذدی دشت (دالا) هنسانعم رج رونید هی هداب هب ذامو ردشلوا فصو هرزواروکذسهجو هلغلواثنومو رکذم
 قلا نسح یا ذاملجر لاش روند همدا تبعص نی ربشو سفن هریک ابولکتشو خوشبرشک زانو وشکیا

 س ص ا
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 ۲ رد هیفروظنمو لوفنم ن ددانع ناوب و ردیعما هفشناطر هدناتسدنه هلن سک له (ذیْلا) سفنلا هکفو

 ل | كابو ىضف كنون (ذبنلا) نونلا لد مف ردیدآهدلبرپ هدنبرقهدلب مندزپهدناربا هدتنزورسبم(م)

 نمودم”
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 Eg عش تولوا دوش اه نش «دامذل نالوا ۳3 فارطا لک اهروک هندنالاجت هی هدانزیات هدننزوص

 اشا وکو ةجرکر ولوا شاوا فرصت یل ندنآ هدعیو راع هدکلبا مت هلیفارظا ییبا ضو مولع
 لا فا روس وج 050او ر دقفح هرزوادو رسم هجو یتلوا هیلصا كنات نکآ و دعقاو
 ۱ هدزاهشا ضعب یرادارم ردقو زح ید ءار ژر :دنلبلترق ءافنک ارمضح هلاذ نامینوذح هدنرللوق هلاذفزحم

 ۱ طاطا رسوو عکس ن نا هلن اژاژدرامشا ەي لوا م ندنبمالن هلو ادزاو هدشناونعمالت
 ۱ کاران ول یک یا هدانعارنصم*۴مالنلا یی ماج لالو # ةد مالتلا متضناهکشزرح ادق # صالد

 وسار لوا جما ناد ماا روگ دقو رد هنناتعخ غلاصو مالغمالت ات اد فو

 دارت اهکتس ین اماكن ونشا كلن دج رم لزاما یظفلالاهدنعارنص 99 ناباف عن انام ا سرد

 ادلون رو رد ندزمش ژور شراي را هنوکو کو زدسک د بحابطارا کر دج ر مات حابخ یس هلکابح
 | یضارتعا ى رهو یخ فلز بودبا تل "یرهوج هب اعرروصز قو قلحتهیفر دلایل زلتهصالخ

 طش ندنوسرم قاین شن ةع هللا زو اک شابا تند باتو دلا دانان یشاتندننکلاهت لاک هلو مّلم
 اذیلنراصاذآ نالتلتلتلومتز دیاوض ناوتع هنلتةدننزوهخ رد تولو ااطعتیناونع لنت هدننزو لعفتهزژوا یتیدلوا

 اوج افق یی عدتالتاب وب 1 عام او تاضلاندما هجا ر دلو ادراوهدامدقراعشا یطفلذیعالنو ها

 هفت لاو رد ناما نای هلی رعد کت الا یع] مدنا ڈیماللا اإ د خزاشوعفاو هدشب دغر صمارتلافامایق
 ۱ لترا عانضلا ناب غديان ةن اشقاولولتمالت اول نگو تولد هلال باک هم ءروئلا

 | او دعنا مع ةا ی شل رتش خراش وتو رج یر وی هدیربرح ثناماقم كلذکر دن ظرف
 | هدنخرمشدعد ۳۳ اژدضعوخرم ىلج یو رالشانا خر هلتترا خش ذالت هل غلطوذیمالتلا عمباو مدانما

 ۱ لکأف هنا عتب نخ ةد ةمدهف هرتغواابع ناک: re زعع مات ید ستار مدیا

 | قاونعلک انک EN اشار کر الشابا فیت اعماج ادراة ولە مەر خا دل شو هلایغق نوک ودع
 ۱ هال کیردقلااذهو یدیشعلوا یضیضت ییتدلوا محک یزونوآ نطاتعمر رب یک تراش اهن ام نانلوارکذ هدالاب

 | تک5 ااو هل الت تاک رخ لا ناو الاوآ اوك واڌو یتقف كمال دوللا نیرکاشلا نم نگو اه نخ نیا
 ۱ و وننضیر و مین نرو وطتوزونک ها هیدنسدرب ھالا كنا نا یواونادنرو ال

 | د دهقان هطاحا یمالباق نقر ظر كشر و نصتخ او هنرتتشااذا اذابلو ههنناذاولو ادولذولت شلال لاش
 | لباد ولن مضتعا لامناردرادصل ا ماز و لوا ق جالط اهتمام فاغاط ولو اپ ااا دلا یک رطلاذال اش
 اونا نت لوفت روند هر جادو کنهرذو روداو قاالطا ةت هروخرادامارتاد كغاطو ةا یا

 ۱ PT هررب دۆ هدننز عام مدو الملا ]ردیذآ تغاطزهدنع ذولو رولکذاولا یج هفطدنمیا

 | لات !رونلوا لان عتشا هتسانعم ت ۳ لروغوآ" دسك داولو هدوالمو هبذال ی هدو الم دوال لاق

 ۱ تفلاضتو ت هیفخق منع هلودغناک اذا از رع غاز لافتالو شاشالاق لات غاراذا اذاولو ةدوالَ هنعدوال

 / ES ضقت له ضع دالاذا وغلا لاقنر داش انقمینغصا هنر یرو ةقلاخاذا ةذوال لاق ردهنسانعع

 کی رتسک تلخ سد او) هدننزو ناکم (ذالما) طاحااذاهالا افت ا5 هسنانعع هطاتنا یو هل رسک هرم
 .زاصحو هعلق ردنزابع ندننش لع یخ دنلو اهل زکرونلوا یالطا هلقعمو نضحرذلتفاوا لنت هرم تلآ
 ۱ داولتلا) یک هدوالم زد هنس اعم كمل رک هنونلروضوا ندهنکز یدوپهفخ كمال قاتاذوللا / یک لاج ترصو

 لاش ردا هدرا ول ره یاتفنوردندزدآوتویو رداتنانعم یفقضالت ر ىر ەتىك ەت ىج دوب هد روزا دن

 FEE تندتست لوا ءشلاناذولو ردعنضودرب رۋ نام (نادول) نطق طب ذولب هو ید

 جم اهدنزایدا نیت هکر دیعبا شاهر رتا ی زمرق سنج (هذاللا) اما ئا ەدللاناولف لر لاق رود

 هله لادا هدخظاق اهرم "نشر ابر تولوهو ةدالهبلعواج لاش د رولک دال یسنخ لج -روسلوا

 الو تولواوت لو ارهاظ هلغلوا حرص مولد ردهاشعدوب ید هدنر عوض دلی EEE هدتباف
 ؤا قم“ زود لاش و 2 ةثهطوف ز میت فرا هکر دل متر تراتععزژ رم رخ کیت دوام رد رحم نادا

 | جوق ناه نیا بكف او نوال (ذوال رتیدآ عطور هل اخف كمال (یصادول ی ک دو اشتلو دوشمزدیعج لدولم

 هد رو لز( ةا الت ور در غااش رانا ذوا نزار زدنا دنر زو كاش ناول زد مالسلاهیلع
 هدسازو زمانی مسکن نیا فلک ةن لحراذم دم لاتش ردهنشانفم كلیوس نالا



 رش حس

 کا اذا نالف ذج لابش ردهنیسانعم كيلبا متر را گی دا 7 كار از ۳۲ ب هکصن دک دلوبو ۲
 ۱ هذ لاقت ردهنسانعم یا هلبالدو OT هزل لامر دهنسانعم قمردنقو هزم یطعدن ناد عب لاوس

 دونید هراوط ندبا لکا بوراب وقل رلجوا یراید هلغلوا هصقرارباچ هيرو بارح (ناب ا) هاذا
 ءارغرو ند هیدمردبنق هد _ننزو (ذاملا) ايف مدبفع لقبا ذخأب تناک ادا العز هب ادلاَ

 روند هم هدبسپراف کر دهتسانمقلشوخودأد ین ضیقنهلبعتف كهددشم لاو. كمال ي زللا) ةتسابنعم

 رزقت هبا هرم يرشختزوایهشراص"یشلا ذل هدءژاستاهماو رم فت هلترابع الا صیقن فلوم رولکبا نل یعچچ
 اک ادوخاب ه هوهشیس 0 “دام دل کرد حراشرولوا كعد هزمو نشاحو قاشوخودادء ذل هرزوا ىراعتمەج وةلي رالبا

 ات رلکدتیارببعت قلشوخوذاد هرزواروکذم هجو هدیکرت هکر دعوضوم هلنعم بیرو

 هبا عجوىملا فلومو یدلبار سفت هلناونع ۷ | دضفلوم هلغلوا لصاح هدنالوا جانا قو بولوا

 E هنسانعم رج ںوناوا قال طا هب هداب « « ذلو رولوا یطیقن كتعاشب هکلب نلو|یضیقنكن ٥ ذل هللا ناس

 هذاذلو اداذله ذلو ءشلا نالف ذل لاش رد هنسانعم قلو هرعنوخوولداد ي هنسنر هلق درلمإل (هداذللاو

 ادیذل راصادا یا نللاش رولوا منال هنسا نعم لوا م هوجوولدادنبسنرو ادیذل هدجواذعبارابایسلانم

 ۰ نلتساوهب :دعلاوء ذل الام ردهنسانعم قو هرم هرعبوخ ین هنسنر رانو (ذاذلتسالاو ۱ هدیشزو لاعتقا (ناذشالا

 نود هش هریتوخو ول داد هديا زورما (دیذللا) رونلوا قالطا هيو وا همت كمال (نْلل) ادیذل هدجواذآ

 E هرم هرزواروک ذمهجوتذل هدسراف ردصاخ توالجو ماع تل ردلکد یوم تروآالح قلولدادوب

 یعجبیک ذلەنسانعمر رجرونلوا قال اهدای ردنا ری اج هپمراف کرد عا ندتذل مطو ره هدارفی راش

 E و رم ا یاذیذبلاو ذللا برش لابی هلیرسسکكمالرولکذاذلو هلیع كمالرولک ژل
 دالذللجر لاق رونبد همدآ لالاحو تسد هربچو تسحهدلعو را هدو جال (نالذللا) ندندنل يق قلا

 ردهنسانعمقلواذالذل مدار هدننزوهلراز (هنلذللا) رونلوآ قالطا هدروفندعاسذالذلو هلع ی فیئخ عب رس یا
 | كسا هدننزوء«رعا a) لالا )رددآ عضومر هدنن رقهتیدج هلتفاضا (ذّتلع دضور) اذالذلراصاذا لح را زل ذل لا

 نونخ اب نیذلافلوم ردراهسک ن الوا باال رات ذلو قودا قاد كانا رم هکر ونبف زدک نیاز حال

 هداروب تس هلگدل نالوا لوصوم مسا كنب رهوجو ردعجار هان عچر ېم هرزوا یتداع هلکلباریبضتهترابیع هتل
 یرکذ عموم هل را تعل هدنظفیتلا یسک نل کد حراش رد باب لتعم یعضومكنآ ار زرد شا ند مهو یر کد .

 O 2 هوس ليو ی كمال (ذجللا)ندندنلبیق اظنلاو ه هاشالا عج رهلوقموب ردسانم ق قاوا لم

 باس مالت هدیه بای فلّوم هکر رد جزم جمع لحزاذبل لاس رد هنسانعم كلبا لکا هبا غ فارطا هکر دتل

 ردلکد ندتاب نیمی ند مداموب مالنوبو یدل مارک ینسیربغ ند«دامو یرهوچ رد کی د دیفالټ تم

 هسینسهرفج لماکلا هونهنکبارولوازادنا ف یرح هت یرهوح هور رغ نم هززوا یتداعودرردندلاذ ناب لوائح

 هسبا هدنازرکاویدیاولملوارک زهدنلصف ما هداروپ هسیاهیلمصا یک هپتروص ینیدلوا ندلاذ باار زن ردن د

 زاڌناكڼس هبیرهوج لرهیلیا ضرعت هنعرفو لا هدیرب كت هبال لاح وبشا یدیا مزالی هدنسهدامذیوشآ"

 ذي هدحاو عاسالاو مدخلا ذیمالتلا هل «دنسهدامذلتهریبرعلانابسا هکبدلاق رد بیام |نمیسلوآض ارتقا

 ید اة ذهل ذه دنباب هجر حد هدىدالإ چ قم یر شخزو رای قت یسیلواهیلصا كات هلکلمآ ناب تاج

 طفل ذیلتوردنایا مرد د ییغهدلوا هنسانعم باد تب اشهنطتو بولوا هیلصا ان هاکذ یا تش هلبناوتعارو ارگ

 ساب تیر وجوه زالو هلبا هغ یار هر کضصندناب , نان )نون مالب یجف وات

 هنمهوت قلوا یم جا سا .دوخاب داش یسلک ید نیالت هلیاه كنم هکیدلاقو رولوا لیلءهفذوخ ام نديم

 رد هل هم ۳3 ی ریسک كنا یوقرد هنسانجهذیلن جد زاب كنب رمش زو ردەلي کک ناف لیلعدوردیبم

 یبشر و ف رصتزلت ندناهدعبب دولوا هنسانعم ترا هلآ زوک را لصا ردوا زاتوزوخب اندازد تیعللوآ

 يرخادمب رک یدتلواقالطا هدرکآ اضوُپخازاب ندن آ هلو لامعتسا هدنسیا بیج كلما بللط یرخا دعب ةر

 بم یوق واب ۶# ةدنیب هلمهم هیلاد# هدصقف كرعاشماب تلصلا ندیمااددعب رد یتبم منم هقالع لص جو بلطت

 هد هداموب هنسانعم میاخ ردلعاف جس | ند هذ هکر هنسابنعم تم اتم یراش هتنچ رش كنار مو دلور

 .دتروص لامار 3 )مو ولو رو ریش ایا ناسود رداد لایه تام

 ۱ هنر بوم تسانپ ربهنسابعم لذا ا وار دنیای وک هد لج چنا



ef 

  Êناتنخ نالوا مەر هد کیض ةنایم هذ اش هک هت رونلوا قالطا هرارداهب تتحلها لتس اشم زود هرلقوا

 یزلذشک نک دروک ی زوکر د ردامو میش ثیاتغب هسک نالفزاب رع هلباهقالع و رونلوا قالطا هضاضتا |
| 

 نضوصخح هیفن ویو اهن انف هر نم لتفب جاچ راز د هداقالو هاش عدبام هدرب كجد ر دنا زب تش مط ناه

 | كلذكر رونو ا قالطا بضابندیارومظ تان ن دک راپ هدنزالیفثابفرط کب كشابهننزو نامر (نا ةقلا) ن دندنار نشف |
 د قوا ن الفرق هلیعص كفاق(تناذاذقلا)روشد هبضانت نالوا هدنراداسنق لس شوق  REGSندزدنسن راتسو ند

 درو هشق (هنتشقلا اردرا رک اوا ی كهذا ذھن اتنا وار کو افت د :سراشرونيدەرابن رة نلیکود |

 ةي حنزو نیم تک (نیزعنعل۱) ردلوقتح نادن یک زاوا .یدتلوا ناهد هلم هکر دف دارم هد ناک انجو |
 هتیزدوکل نمف عانس كر دیمما ناچ راز هش ال هک فمف نما )هتسابتعم ءا همر وترد کوک دنتغل نمی |

 «دتنزوهحرف (ةذلقلا) رولوا هقشب قدهنکه کر دن زلکدتبارسخت هخرقص دیکر رلرآ هک دبا كاله بوشپا |
 ی كنافو" یعض فاق (ذننقلا نقل اهم قلعدق تناک ادا ذل لاقت روند ەنەم شعشوا مه ص ۱

 کو دورو نه اخذ قو لار نفت مزون هننککرا؛هلروناج ناسنلواربعت رک هکر دی م هی لرعفو ۱
 | هناکم :لوشو روئید هجاخآ تبان هدنظطسو كغلموقو روشن هتنفبموق كسکو شکر وزات هتیرزوت یرلقلوق |
 باه (ةذغنقلا) ردندربخا یاتعمعضود ئ یراکدید جاردلا ذغتق هروتبراتوا قشمراص هنب ریرب و رود |
 ] هلکنکد ههدارب ههدارب «تنزو حرت (ةغنقتلا) ردیدآ ونصر هدندروب قعاجرعوش هدفذقو یدنلوازک کر نده و ۱

 كلنفتق (نفاتشقلا) دن عقلا تزعضیاک رض اذا اصعلا هذفنقت لاس زدهنسانعم قمزوا یکدروا هنرک

 جعید  یروبس یش نالو هدر للون ضعب دوخا هنبرانغب موق هنبنزوا لوق لع هراغاط قان وط نالوا نوژواو |
  ۱نالوج قرطره بۇي واره < ینمق ننرکر دلکعد شب رک هک[ لیللا فن دمنق۱ رونلواقاللتطا هزاهس ۱

 عج (داتبقاا ماشىا لیلذغفوه نولوم راردنا قالطا همدا لاعم لانقنو یععوقراب رع نویععب دلواردیا |

 رادعقاو هیدن اتو ىلع ومآرح شاد ایفا نمد عل او اهن اکو بشا لراس مان یسءقفرا ازم هک
 زولوا ین و یک لسک کر ادیب تاشاط حونرب هنتننزو ناک (نا تکلا) فاکلا لر اصف «ردیدآ عور
 لاشازدذساتنعم قمار غوا هفلشاظ ناسنلوا رک ذا هلنارممک كل: ره (ناذكالا): رۈنلۇا رىبەقا یکفوک «بیکت
  ۱فاك کل )زاد هشام هدیدش ترج قلب زمرق كيهدنزو هلزاز (ةذککلا) نا نکلا قاوراضصاذا موقلاتنکا

 زک ول کل اش رد هنسالنعم قلوا ترمع لزوشخ هنتنرب هلی دبد فت كلاذو صف ١ ذفاکل ):نشخاذا
 ةاروت نالوا لزا هسنب رلترضح ماسلا هیلعواسیبن ىلع یت یسوم هل رنک كفاك الکل ردع هدنظم نضاک
 عارذ یکنا یتشرعو عارذحوا یلوط به ذمو ند سنج اخر یشچ ردهنیکس + قو دنص هکر دیمسا قوات كف رش

 ھ5ا یر رد میک دلها ذو تفا ذآ (اولک ما رولوا یرنع رول نم ذا هاهو یدناوادبقف 2

 طالع کلا )ردییسا تكضارپ هلیغف كف اک ةاولکزاردندآ هبرقرب هدنلفسا دادنفب هلب دعو هلب شصق كفلاو

 لحر لاق لوا قیکرجو یرباو كرود یکی رازوب لوغمو قبح ۍ ژوب هک هکر وتیدهمدآ لوش هدننزو , 1kموجی
 لوق لبع هنسهروح كنبراحزف ندنرافرط هرشط كتن رلعلب وا كناویحو ناشاد مرد هتیچولا مته

 هنوفرز نت نیلا وبا ردیدآ هیرقوب هدنس ةدنساضفد!دعد هذاکو و ردذاکیسنج عجردقح هلو تاابق هکر وتبدهنیزانآ یا

 یزمول قد هدننزو نارکش (نادوکلاو)(ناذاکلا) ندنداروا یداکلادم ن نما ةباوزا|قوسوم نالوا یش

 رذونسأنع كىرا هروکد نو ضع یر لکدیدهداک طوف ناول هدیشزو لیعفت دن وکنا رونندهخذآ نومك ۲

 يعل هنئرل ه ذا حرف ناویخونایسنا ندى! عاج دی :وذ*وکمرازالایاوهو هداکلا علباذارازالا وکلا

 ود ةاکنکدو فکر تناوخق عطا ناک انا اسنلا ذ وكلا ردهنسانعم لدردشت زود هنن راب

 ریشر هلا هدد تشمیان ) یک هریدق ات صعلا ترضاذا هدّوک ی اش زدلبعتمم هتسانعم  Eهل راک

 هلبارتغادرولوا نقوش ساغ یکعجو هنشهنحباغآاه رخخو تان هدناءودنه دالب رسوب رونلوا تسطت ناضدا

 راردناراع یاو ص ید اک هلا هامملا د نلرزؤتک کی وض ندهکم جای جر لرد ی اک هد هتنفایراردا هبرت ۱

 بالا نش ان ماعطلا ذج لاقي ردهنس ا نعش كم هنشت هلن وكس كمجو ضف كمال( ذمللا) ماللا.للتتصف
 فا ن رللد یراحرا وطو اقا نعراذااسطا ذل لاش ر زدەنسانعم قم النوازونه ئراج زاوطوهلکا اذا لّوالا

 نفارطاب لک تا الكل ازین ةتشاتلا ناشر وا ندعوا هص كررباخ راز هل گننب اتم قتالئوا هل. رلخوا

 هعقدر هتشودنکل اسو ارتتا شش هنم دخا اذا هتم نیس لاقت ردهنسا ن هخزا ندهتشربو نانسللاپ

 ندکدر و ۱

 تیوب

 ڪٽ ټک



 ر

 ۱۳۳۳ تم
 لاقي رد هنسانممكانا منمورجزندهنسنربییهسکرب هلن وک تنایمطويع# كاف ذطفلا رده هم
 هنسنردعوالو رخ ًأتالب همدارب هلبنوکسكمالو یخ كاف ذلفلا  هرچزاذا يناثلا بالا نما طنین

 اللا مابلانم اذلفل املا نم هلدلو لاعب ردنا ك مريو ندروغو اردووخاب لیدر و بت

 رع لا ديكر ونید هنب رکح كب هود هلی بیک کناف ( نقل ) هجفد هاطجاو],هنمریک وا ةدعالور جات اله هابطعا ادا
 لاق ردذوخ أم ندرول زم یابعم هکر دهنسانعم یاب 3 قلفادبا فرج هزافز«بیتزو هلعاقم م هننابلا  هنبانعم

 هی هراپرب ندرکج هلب رسک ك اف: (ةذلقلا) نهح را طي یا ءا نن اذل ا فر ناکا ذا ةذل افمو ةحرا_طموذ نالف ۱

 بنع رولت زلفورد هرزوا ناز حرط ۾ هکردذالفا یو قالطاهضیهرابتاوٌشموکو نوتنآ كلدک ی ویښیډ
 ةیاسهنلایفلاقردشابا تراب شاه اث ی دج هلکنوب فلو» رونو! قالا هی زفدمزوبک ضرإل اد او هد ښرو

 ۱ دولافلا او هنوف دملا اه زونکج رخت یا اهدک الفا را قو ها بل, لول رس ابد حقو

 هات كحراش رونلوا ریبعدالوب قزهلوایسرافو تا کر و شا هتک ؛هرومد دیدی اه الوقلاو ۱

 هلش رو هذولا هکردیسا تاو ا فورعدولافو یهتناردف رصتم ندنآدولافو رد رج مدال وإ دالوچ هروک +

 عرعزمو ETE هک دولان کن دنش ید: هدیلاما جاجزدکر د مجرت مدیر کد .ارییعپ ەت رل سا

 ندموبرم هرزوا قاوا ی ّرعمیسراف "هدولاحذولافهدرهزمو ردنلومقذولافو یه ذولام امار دید :صاولو ۱

 هدننزو لیعمت ( نیلفتلا) دالوغلا نم عب نبط دقراصاذا دولعمتفیسلاعب :نویننیدهتلآ شک ج نددالوپ (تولغلا)

 كلوب رب نډنلاه كدارب هدننزو لات( هم ظقا دا ازیلفتهنلفل اب دمی انام كوب هرابهراب ننی

 E یسرافذیناب (ذینایعلا) هدف لام + تذخایا لامل !هننلتفالومت چەن انعم, پلی نیا ارا دمر و

 . كناورشنو تعد یرسیکولا هدنزو بارغ .د ناف یایقلا ل صف قونیجهن کش وهناولج اف )

 شل ویا ( ةیذاحبقلا)د دداع چورو هدنا تب (نانابیق) ردملب يهم لا اد هدسراف هکر دپییمما یردب |

 هطنح لاش رد ں ا تعا فوضوخ شوم نزد .يدايو ونک هتتترونلوا قالام هیدن یکن ھغو چ

 ىج هنسانعم سلا شیدار ون هیکلب »تقوا هلدیدنتكلا ذو ی كفاق (هفیقلا ) هی درةق تچ ىا ةيدابيق

 رۆتد هنیناجرب تكنحرف كنهقان هقول بسکقافرولکنا nS .وغررونبدههړپ وهدننزو فرغرولکدذق

 نالوا دوهعم هدیرلند برعلاتطا هکردهلکر هذقوروسد هنغلوق كناو كناسناوروسد نایبف هیناح کا

 ربع ناذقو هذق رد ناذقو ناذقو هذقو ةَقربرایعش اش مهدنرلقداشوا لولب لولب یبعل م ءان ریرایبعش

 توغر دوب هدر یجدوب هدننزو دّرص (ذذ قلا )ردو تس انعم نیقرفتم هزوکه نا كح راش ر ورام منم ۱

 قفارطا كکلیو .هبنذقلا قصلا اذآمهسلا ذق لاقي رده نسا عم كامروك كاب قوا هلبعتفتفاق لا ) یک
 | هفارطا عطعادا شب را ذق لاعب ردنا نوم كما تخادرپ هززوا قلو ارباب وزو دو د نرطرهو ی رک د بوق رق

 لاقي و هبیراذارجا "دخل ابرد ەتسانعم قع r ذن لغو ناقهنیش اک اوشاطوهب وسنلاورپ ودتلاوگلعهفّرجو

 ۱ كوزى (ذاذقالاا "دعم بزضاداه دق E REET كغلوقیکا ندنفر 1 A زن لع لک

 | زسکلنو رود هقوا لکي ( تقالا) هبفذعلل قصلااذا مهسا لتب ردهنسانعتمروک لب هقوا جدول رسک
 ینیا شیدزمالو دفا لام نول وقى هنمو هيلع شب رالیازفا مس لاق وشب رهیلعناکاداذقا مس لاقي ونيد جد هقوا

 ذعا یس لاعب دیلوا یتحاقو نرو هدنرب رالصا هکروننددقوا شلونو راومهتیاغب یکن البو موقالو لاموا

 ارونلوا قالطا هغاورونبدهتلآ كجهدباتخادرب نکی قوا هلب ریسک كم نقم ا )غیزالب یرملا:یوتسل ایا
 روند هان درب یکیدتلیف ناوم كشابو نزد هتنیبام كغلوق یکیا ندفرط هكا هدننزو رم(. دعملا)

 رو شید هی قو هبنسکن لیسک ندنفارطا كنهنسنراسو نوتلا هډننزو هماغ (هذاذقلا) ردندآ عض ومر ذقمو
 شوا هټوستو مظنتبولقرق یژربنوزواكنچربو كنج اصو رونلوا قالطا هش ن رغم و طعم ( (ذذعلر)
 تفا طلونسج هلتخادر و هیون اقلطمو رونلوا قالطا دلمدا نالوا هثیهلا فیفخو تسحورونبد هیسک

 ةذذقملا)رونلوا قالطا هیهنسن نیر دو (ذوذقملا رونید دتساربپ هدسیسراف هکرونلوا قالط قالطا هب هنیسن شذو |
 مو ودم یا هذوذقمو هد ذم ندا لاقب رولو فصو هغلوق نالوایرکد یکقشرغآ (ةدوذعملاو) هدننزو هبطعم
 توشود هروفحرا#نب وقو دعصادآ لباد دقدعت لام زدهنسانعم قنعچهراب و هعاط هری رورو (ذقذعتلا]

 هنشابیدنک هب ورالبنسربهرو دش رم مدار وكلهذ اپ مفواذاذیکراق ذقزفتل اش رذهنسانع+ یو! لاله

 ولکلب (ةداقلا) هسأر تکراذا زد لاق هینوساوا یون همیشگی د هنساسنعم كلبا ولرم

 ق



 بسیج

TEیر هکر وئلوا قالطا هدر ره ندنرآهنادانرخ قتغاحط دقو رد باطن ییزانوذخو  

 بوقض هل راقلب وا یفوآ ن زکه نسارا ینهجان هلغلو ولت وق تاب هکر وتند هنوتاخ لوش هدننزو ءازجع (ءازتفلا) 0

 1 | مزطاهنیذغ تلاس لاقت روئبد TIT ج1 ا ?EES ةدیذعلا ع ۳ تور رس الا
 ناوتئاوا هتشرولوآ هدنننهرن دج هلواردبانالیم تویلشیا مطقتال کر وتشد هتحا ارح ل وش e نکن یا
 ؟تمزغلنالواتخابو داخ اکا کن نلوا مط قفا طة تواواهرزوانالبس ىت وطر امد هکر دیدار مطر ةدزوکو
 دا هدا ڭتۇلۋا تذلاخناتنحوا هنر اکب الو اهن رظنورر نزوکی زك !یرنرولوا هلن کا ءاتطالا نت زرد

 فاتته ساخت وق لزوکی سیر و زدناتدوعانماد ئک ناتج یرلکدبد ن الموخرف رشا نالی هد فدلوا عج ۱
 طانوردسا یک راغولهاک هدراتادموب داغوژولوا ندنفعض كششعطا نه و دنا جاضفا ی ند ۇز دۇخان ڌن

 قو «هلقتی هدتسهش تافحوح كحوکه کر دهتنناتفم یَضلاةعامر هلناه دا تعلا )یزد هان لارذاو هو

 دزدشاوا تک اسندن ۋة دتا لتعمفلوم نکآ هدننزوهب راس زونند یخ دهد اماک اک تن رونلدز نشول یرلکدند

 نمارعم هنایر هدنزو لزز (نغذعتلا) ةصقناذا هتم نغذغ اف ردهنننانعم ملك دزو هرز (ةذعذغلا)
 ندکحا بویاقوق نی وص هکر وند هود زت ضل وش هلیمطكوم (ناغلا) بن وا ذا یا اند ل اھ ندهناتعد
 هی دنخ (تیذتفلا )رد بفدارمو هد تنزو بلغ (تیلغل) ءا تفاغب قرب ی ناف ریعب لافت هوانا عانتتتما
 ریو ةر ناوص هدزافول AEN هیدنتنغ یعع اب یذنغلاس یدنلوار کد دکل دیفدازمو هدننزو

 دلوع هرعت و نایت ةا اون توضلا جرو یلدا تتلوم ر دغم هوا حا .دزاتتاوت
 انالتف لاتته رود فدعس اف تخاف نالوا تب ضم ةد نشاط باو ن ةو ناعظش قادت

 نيتك وتب خاص کو دف دام هدتنز و ظاتفم (داتسعلا) تضف "نتسظد یا: ناد

 نانا: زوت تک (دنعلا) kc ات یاذاتفش لخزلانش زۇ همدا نط نالوا

 نرانو نف کناف ز دنهل ین ةف دنور و روتلواروتعت قلت وا هکر ونبذ هو ضع نالوا ینا دنا با هجو هدناویخو
 ةتعانج ا نالوا ند تتت شعر فا ثامدارب نق نالتنوم ىن هلک عفو لر رنک ك ناق زدتعا ید نخور وک

 ا شب لوط دع هلتف هدب ق عف لو ا كارناك دا حراشردقخب هوا یعصخ نیتسكن هکر ونلوا قالطا
 عج هنخفو یینازد نقی فاز درک قنهداتسوبنشفو ند أر لؤ لذت شب نسبتا

 ثتلاعتل اتابلا قم افف هزغق لا ف هتتنات نعم یقععوطا قنمروا هتفلتوا ڭا رولو ار لص هدف رولک ذاا

 FEE راو لوذخی ورک نعوموقرهدندنزو لیعقت (زیتعتلا) زوامل ]وپ ان فف ەذاف تان صا ادا
 نیت موقل اذن فلاش ردهشس انکم كلبا یی فان غف زت ف ی هات عقرب لتهالاق ودان عتمه اخ
 اناعا ذفف رهاعداذا ةرشعلأ زف لاقب ردهنشاتسنعم قید رفا زن طف زا تف یخ ر شع عذار و مهق ة فو مهاذخاذا

 نوعتلا) اغ ذخق نیبلخراا طضا تفاک فا هانتفتآ ما لاق زۇ تىس و دهب هک ةراتب هلقاردبا ب ر

 زات وط دب كم داب (ناتتعنسال) رخ اناذا لععرلا نطقت لاش رول عتسم هنتمانعم ES زو لاقت
 هک ودرف زکام ةد دشت تللاذو قف كاف (نتلا) یزنهسا۱نازتفتسا لا  رذفنتسا عمق لوادلونلس ناو
 رونلوا قالننطاهفوا کن وا ندنزافوآراتهو درفیا نفوه لان نولک دو نفوذا نا یعج رد ات

 انواع لتسف شفان نامل بیقرمآوت ذف ردقو نوا یوم هروکه تنا تاخرانش هل قوا یارب

 لحاف سا( ذفلا) ادندشهدرطاذا EES ةف لاق هنساتعنم دیدشدرطر ولوازم اۋ ەت وا ىش

 || تداودق تراعضاذا قم هاش لاش ردهتسانعم قخروغوطز داذفا رود هنویفنراوغوط یزوفر کای

 قاچ وک ت ولی زوب یکی ب رک نوجا قم هرصص بزولبتهلفغلا بعد تنوزوا هکر هدنزوهزرز (هننفلا) شیر ||
 هدهدامزب مدآرب هدننژولعفت (ذفتلام)(ناذغتسالاز الات شل رضاع قتاذا لر ازفذ ق لانش ردە تقام |

 [ناذفلاو هارو قدارف (یدادمنا) دنتسا ذا زل قتو دب ڈا غعسا لاف ردالغتسههنسانعمقلوا لةش شات
 ؟داذفو "یناذق الكا لوقتروتلوا قالسطا طا دام نالو اهنگ هی سنزوم ناز (ناذفلاو) هد ترو ختا رخ

 تناکاذا ذاذفم هاتش لاسش نوتتتند هنوبق نالوا تدا قم روطوط هزادررب هر رنک یش (ناذتفلا) خاو
 دزلع شبل یا فا ےس لاسقبروناوا قالسطا هقوا ناسبلوا یکلی ةدنرزوا تن انحاز داف لا

 کر دش انداز فال تناهو كاف (ذهرملا) یپکد 1 دارفویدار فرد ناعجم لنیذفو نافران ولو نیف فتا ادا فو

 لادنالو أتاونضدزانآ وبلوقیع اا ده 7 :هذران وب (نیهارفآاو) ةف كاا (نونقرفلا) با رکا

 هامهم ۱



 هدننزوهیفلس ةيذنعلا اهرطم فعضاذا ةع ءامسلانذج ع لا رد منام قلوا فیعض یرومد
 یوخدب هل e كلاذو كنيم (ناننعلا) یرغا اذا ةبذنع هب یذنع لاق ردهتسانعم قفرفشقو قمردنق

 یرقوبهکرونبد هند كنککكک | ها قوت  هدهرهچ (ةدناعلا) قلنطا بس یا ناذنع ةَأرما لاقبرونید هب یراق |
 (داسعلاو) رن كنيع (نایعلاو) E لواوو یتفكنیع (دوعلا )در ی ابد كنسیکيآ هلفلوا ندنفرط
 لاشو ًأحلااذا ةذاعمو اذاعمو اذایعو اذوع ذوعد هبذاع لاقي رد هنسانعما اأ قعفص هليكف ءلرايم (ةذاعملاو)
 ۱ OES بودیا فی وخ هلل یدآرمدارو كنم هللابذوعایا كىنمەلايدۈع

 تهارکهروک اک | هلغلوا طوبضم هژنیتحخف وب هرمنتسل ضعب راریداذوع هنمتلفا هسلوا صالخ بولی رص ندید

 قععصنایعویدنلوارکد هک هتنردردصم هدننزوباک (نایعلا)ردندل احر ءاعساذوعو رولوا | سام ندای

 رولواعنام هنیذخا هکرونلوا قالطا هشوق لوشو یی ٣یا یذابعوه لوقت ردردصلابهیجس رونلوا قالطا هر
 قلوا شمروغوط ۰ هدنش د ناویحرا س وها ذدابعوردلعأف ییعع ردصمهدنوبهلوا شعا هاثب . هل اسو عاط

 [ةناعلاو)/داعلا) داعما) جالاذشیدح تناك اذا اذایعاهریغوهبمظلا تذاع لاق ا وخسلکت
 ردە دهدنکبس ةداعمواداعمهللاذوعا یرللوق هللاهذاعمو هللاذاعم كراب رعویدنلوارک ن دک هتنردرردصم هژرعتف راهم

 هلن اهذاعم لاقب و یک هللا ناس هددسد و دلو | لا عتسا نراقم هلعف ها ذی ردمنرهردل دب ندلعف یردصم ییعد

 لوقنرارولواناکم سا هذاعموذ اعموقان لاو ىنا او ةانعملاو نعمل لموهو هللا هجو ةذاعمو هللا هجوذاعمو هلباداعمو
 ردندلاحر ءامساو روند هنوسفاو زرحو هیقرهلیاه هداعمو ردند ردندلاجر یاسا ذاعمو یدالمیا یتداعمو یداموه

 ردهنسانعمقعفصهدرلن وب( ةد اعتسالاو) هدننزو لعفت لعفت /دوعتلا ردیدآ كي وصر صوص# هنبعادج یشیقالاوش و

 لایه ردهنسانعم قلوا شمروعوط هد هدیه ER EE یک کد اع هرزوا ییصا (ناوعالاو)(مذاعالا

 زرجو هیقر جدوي هلم كنيع (ةذوعلا ) ذوعمو دیعمیهو ادابع تذاعیععتذوعاو اهریغو هنيا تذاعا

 هذوعلاو هداعلاهذاعلاقب ر نولک دن واعت ییجردعم| یک نیت ردهنسانعمهذوع (دیوعتلا !رونلوا قالییطا هنوسفاو

 ید ذاوع ردهنسانعم یشوخانو تهارکو هنتسانعم ی روید هر نعفص تخف (ذوعلا) ةيقرا ىا دن وعتلاو

 هغاربب نلیکودبونافوا ندجاغآ (ذوعو) ها کی اهنماذاوعواذوع الان الف تکرت ام لوقتیکب اصسر دهی انتخمول
 برص كج همسر اراوطدوخاب هدنراسد ت نٍنکت هننزورکس (ذوعلا ۱) روند هیهیامورفو لاذرو هلفسندسانو نوید

 ذاعامیا ةذّوع ما بیطا لاقي رونلوا قالطا هنانالوا قشپاهککو رونلوا قالطا هراقلتوا نالوا شهور
 (ذوعلا) روا لیلا هایش ىسلوقمغا طق ج هوا منام مس هوم روتلوا قالطاهراشوق لوشو مظعلاب
 روشد هفلنوانالوا تبا هدزرببرص كج هيم رباراوط دوخان هدنزابند تیکت دول هدیرانزو ن و گو ءظعم

 نالوا تاوص دوخاب ردیسا كن هلنمقرب (هلناذناع) ردنطب رر ندنرع (یدوع اون و)(هدوعوسنب و ەد اعوتما

 عضومر هدلجت ماهر هدنبررق مت 7 (ناعلا )ردیدآنوناخرب لیس هبنیرغصم (هذی وع) هدننزو دیسردقلوا هللاذیع

 ردهنسانعم قععص هنریر هدشنزولعافت (نو اعتلا) ردعضومر ومر هدندالبهناکدوخاب لیذههلراه ( ةذاعلا) ودنا

 ردناکم و < هدالقهدنویب هدشنزو مفعم (دوعلا) اضع :per ذداعاذاموقلا نؤاعدلا

 حربال تراصاذا د وعمهقان لاعب روند هیدقان نالوارل نالوا لزا هرو هفرطو اعطق ندنر و ردنرابع نددیوعب لحم

 هسات سان دروسو قلف روس هلپس لب لعافمسا ( (ناتذّوعلآ)رونیدهنساعرمهودنالواهدنسبلاوخ كنهواوذجاو نکا

 ها اع) ردندلاحر ءامسا هدنبزو تدع تادح (نّوعلاو بالا و)( دن اعلا ازد نمضتم یدیوعتیرترهزونلوا قالظا

 بحاص هدشزو نوعس (نوذیعارد هرب هدرولاس (ناعمهکس)نندیمسا ینالوخا سیرداوا ندنیعباتراک

 | سو روح مس

 (ناذيعلا) هد شنزو رذز رارید عب راکاهکرد WEEE هدنراطسووزۈكى هم هلعین را فلج 4 رونلوا.قالیبطا

 علاه ردهنسانعم لیفیش بوزآهراب لوق ىلع قفآ نا ارو كرخ نالوا هدءهراب هی طیدنتد كلاذو ضف كنق

 (داذغالا) هصفناداهذع لاق ردەنسانعم لتلسک او مرووآ هیقاع لاساذا قاثلاو لوالا بالا نما "ذح حرا

 ردهنسانعم كع روبرت رنو ا ا غا لاق پرد ەنسانعم قارچ نالوا راب جدول سا
۳ 4 

 : هداستا هکرونیدهناویح نالوا شمروغوطابرق ( (دیاجلا) هو تصتعایا هللابتذعتساو هللابتذّوعت لاس

 یکر احو ناروح رولک ناذوعو ذوع ىج رد صتخحم لع اف مس ا ندروکذم دابیعرد د هدنلزم افت

 ۱ ۱ هدوهپعم بوک ددع تردهدکلف (ازمل ( اوعلا) رد.یسایدح كئيوڪ ماما مانیاسقلا لع ل ابععسا لعوتا امالا

 .نفلا) هجا فلا لس صف _قلنطا "یسلایا ناذیعلجر لاقن رو شددمدآ ی وخدب هدننزو نانطیش

 ید



 نون دیمن | تلدوا ادعت ین لابفبهنمو زدزوخ اه ندروبرمقانجخوونید هش یراقدریشآ ییلوق كنمصصآ |
 یزرعسلا) :زونلوا دازبا هدنقدلوت قالا لع :لازوبز مالك اتساع هرس خالا ۲

 وک :نالوا یا كلور ندلسهلنیقبلغتو یدو ارک هکد نداق ڈازهه دندن اعم هلجو مدبلشنزو :یذریش :

 ]| هتف نیکسک هدنشنزو رف وچ تحفا )ارد یر یر مش یکی راک دد یةرش هکر دخل یدهدنننف] یدربش |[
 ةدشلا) رود: :نکتاوکنالوا :نیکبلکنراچلوآ كانیانیدیزآ بولوا غلالاحو تشو هنسالشدآ دیالختروناد ۰

 دون نیدنسجا نادر دنا عارافسا هاف اونو نبش (دوبنش) )مققرا ذا دنن طا مع لاقت ىد ةنشا تعم |

 لغشالولوفت ناک اذا نمرظمو ,ةنهرطلجر لاقي رونلو ارجن رظن ۹ نونید هصتکخ نالوا رای اروما قق

 

۳ 
VY 

 یتنآ یبنادرخو :هيننکزیلامب هتبعفزاا درازا ن لا رد لیت زن اضتمم كسرچبزینص یرفوبیو

 | ی قو زواج هنجرف یطاننونفوخ یجورخ ناجی نوتاخو تر اناللا تنعش لاقب ودهنسانعم قغوط ||
 متسا ندروک عن نیس تعانلا) انجیر حو رخ هیشخت هقرحم هتشعنادا.الجلرف هر شون لاته ردهتسانعم ۱

 لر ذهاوش اوش چب رد یصاخ نفصو زونبد هپفقان فب ن ر بلاق عرب وف نوجا ترا یتکلدبکاب الاخ ك ردلعاع |

 رک د هکر دیعه هلنحانش (نیاوشلا) رونید هبوتیعو هتیانهم هفلخ رونید هبهقانهبکقلذعم ذماشو هدننزو :عکد ||
 ؛ةنهسالا) دقساشنعد ههاع رونیدهغب راما زاضهدننزو زما( نما اروسد هتي اخاام هرخ شعغوط ی ذماوشو یدنلوا

 نازی یف قلبو کلام( نا ذ).روتیدا خاور تا برا و کا وكن همه (هزعتیلاو) ||
 ۱ قا نو زدلاق یغر وق كبويق نشيد چ وقام از نابتفا قاقشال یک ا ؛دنونیند هدروق هلیعذعت كنبش ۱

 رانا یخ يزيل: كفش فتر حسی الا هيلا برک فب یا ناک نمی لا شیودهنسانعم قهردشروآ نونا

 قتلعفو یکه کلن ۳ رعد هو نسناننیکسلا نمم لاب نرد هنسا نغم كم لا نیکیسک ی هنتنزم ظننزو هحرحد

 زدفدنشازو رععج ی نبنش لیبل نیدجاماو ږدندارق دود :دوننشب "قو + ییدناتاذرب ةوعدل| باس ندا مر ۳
 ۱ ةف حار وشد هغو را صهر نزو بانر (ناوشلاو) هفینزو رم ةو شمل )ندید حۋ روند رهش ءيا

 ذوشنوه لام زونلوا قالطا PANTS دیس تاموفو و ههاشداب ذوشمو رولک دن واشموذواتم یراعج

 ندای لات د یکه روند لاش سه راض قراتضدشا هک دعون + ءا لبنك ك نبش (ةذتلا ددسوا كلم یا

 : قفزاصقراصردیمج كذوشا زدت هنس اعم شاتو قلخ هد نو ین نفاسشالا) لعل هذیشلان علح

 || حون نا ماتبسیا هدتنزو دما (خوشا) قلخا یا دواشالاخ نالف لات هدنموردنفاوا سیل لیس اتم
 ۱ شفوکو هم ئا هتد وش لو د هنسانع» قمرا قرا تص هتشب كمدآرهدننزو لیعفت (ذب وشل ددا راع |

 لئام ږوزاتض قفارطا تایشنوکو تیغ تلاعاذا شعشا توش لاعب ندلغتس نسا مک لنا :لیمهورغ

 باتجفلا دوش لاش رواوا هدرا هنس قاروقوو ردلیعتسم هنسانعم كليا هطاحاراتلوب هقفوب ودنا روغي
 زا هدتنب و اذوتنلا) ةرفبض هیفو ج جراشلا لاق هيف امال قیقز تابع لج هی ملوحراصو ا معاذاسمشلا

 زا رم ف تیا ذاتشاون وشنف دید وش لوقت زدنا نچ قغراص قراض هدن هدننزو لاعتفا (داشنغالاو)

 7 یا اج دچضالا )ر ددا ید هدنتس هکبلو ید لف ك راب و كز هزاه (نآذنصا) داضلا لیسبصف
 : ۳ ذی زهضاو ر دک د رک سعر تردی عع یمراف دیهتم هنوف هزتهضا ندپعشا كلا ار عونرب هدنراد

 ]| :رونید هزکش عاونرب هلصف كلاب و كناط نذرطلا) ءاتدملا لم صق زنیم هسردمرب نتبردلانیب ةددادغب
 || نت ی)کنیدیرکش تابنوپ ورا یم ملکنا ندنخبدلؤا' جاسشحم هغلر بول زا هلبزبتندنفارطانک اب وک
 هم رطلا) ردلوقنم تد لزربطو نزرنط هلمالوملنون ند یعصا رد ب رغ ی سرا دزرنوب و ناتوان eS .تسهو

 لوف ییعروشد هیس نزفال نالوا ناب عبارخا هد نلوق هلیتم هی لعاف مس بن رو ۱۱ هلن رمسک لیمو ك

 دمرط لاشردهنسانعم لیلا فاذکو فال حیاخا ندنسهزادنا هدینزو هج ز خد (هذمرطلا) ںومالا یف قخالوا

 قابغطلا) دوتلو ریڈ دزوآو لوتضف همدا هلوقمول خاف نرخ اسما اض یا امهر کب ناذمرطوذام طوهف هبلاع
 خیفرولوا ری نفطو رولک ذافطما یراعچچ رها هد هیت روید هزاموربق لنو کس كاافو یف ااط
 هدرضم هذ نزاو نقبق (نننط) هربقو هسمراذا یناثنا-تانلا قهاذفط قتيلا لفط لاش ندهتساسنعم كم وکر هرف

 .قوجتوفا ردد انوار دنیا دو نبات 4 قذتطل ازاین سمیشادنرف قد و او رخ نتللادعا دلاس نرو

 | ةدنشکاوآنلۆن رکیدرد هدیره درمصم دیعصیوب ردعضومه یکیاذبتط هرزوا یکیدلباتش هدنباک مان ڭم

 ثلدوأوپ هدشنزو هخرحد اهب نیش (هزصَسعأ للا نيعلا لنسسصق رد هضومرپ ای ملقا
bz: 



 یعجج ردروناج یرلکدیدیرلکابق کر دیعساابرح ناذ دعشو لینا ردندصاوخ قلزاب فلارهیبص تاسو

۷۹ 

 ریبعد OTT هز POITIER فلا ۶ هتفیفحج هدام را

 هذیشو هدوعش کرد حراشردشلو یار دم نمناک نر یاو ی یو نوک و تک کان اک ی دامرونلوا

 ندنآ هنبعشو هذوعش ار ها هلن خلوا مو سرم هدبعش :هلیض:كنبش هدیسرافتغل کرد جرتمزدلکد قفل هیداب لها
 هر هغ)ا ىس هيلن لوعفم مساروتتدهژایمقح هلیس هبنبلوعفم مس دوه شل او): هلن بل می (دوعْلا)ردبرعم

 یآرق ةلصا هیلعامرمغب ىلا ی رهمل اک زخاودیلا قنفخ یهوةدوحشلا 4 هلکوذوعسو دوج شوه لام دلو

 هدنرومآملچومنهاب ءاتنا دیو تم .یرلکدلبا لاتتسراهفر طر كنارما هلنا.هد شه یاب (:یذوعشلا) نيعلا

 دیربلا ىلع ءارمالالوسر یذوغشلاو بوم و سیم یزرلکذتا لاسزا دوز طا دیفخ نوا سس نلاوحا
 هتم ینوعتنلادی رملللیقو هدناشانکل یدللوا هجرت هیوک لول هرزواحراش نات هلک اریسفت هژبتزاسبع

 ردن دیهایسا هدننزو رفعج (دوعش) ی هنتعرش زونلوا قاللطا هد رب و. .لیاتعلطم لخوا مونښرع تل اونع

 طهر :ارذنغ ن نابع كلام نب دوم شوز دراث دب هدة نبذ وعشو نجرب ندوعشوب ذوعش ببلاغ
 ذوعشمیا تعش م وهو ذوعش ییعع هذهش ذبعش لاس ردتعلهدنآو هدینزو هدوعش :(عنصشیلا) نیبندنتهاپجمو

 هدنلاتعاروتلوا زبعت : یسضاب وک هنلخا لر دندعوتوب قدا يسرد تل با ی سو نک نہ ذبعش هکریدجزایش

 (نیفشلاو) هاف (ناذغملا)ز دقوي قلعت هه ولع لیعافا یکم سلطو هم سدراو یخ دن ك نينا بست اس هنرکلا
 ماند اکیالناک دانتشوذیعشو ناذعش ل جز لاب نونید همدا نالوارم هب وا هد ڼو فک( ذعشلاو) «دتتزوربنا
 ET لوق ىلع هلو اردنا تبالضا یژوکهیسایار ظن هدرز هکر وتی د همد آر ظن داف قشو ناذعشو

 مولعم + دباضالا مد عدس نم سهل ادنادشوآنیعا ا ساناا نضر ی اذمشونا ذعشلحر لان ؛نوشدهینیکتالوا هبانصالا

 هل غل وارې بج وم یمشچ تبر واوارک ت یزوکهیهنسن یخی به لو ال ادیب ش مدآن الو ارم ؤاوا هک لوا
 ینانسنازوک هک هە تیک ىح نیخلا)رذتات هلارثا یعوقو ارض دوېم باج خد هابحاص یلانلعت هللاذاعم
 دوخاش ی :ارکد ك یزو asp bJ هدفلش راز اربمج لاش کلا نیعهزوک,لوا ورواد ردنا لاخدا هزدقییهودوهربق

 نوعی وان یلصر اک هروک هنتئاخو تالید كبخاسصیپ انا كو ف بف هینکىدلبا قلعت ناب اک: كشر زظ

 هيلع ناسنالا نيع ثاسناو یوقو هدرلطعب ندمارک با  ردشماملوا نا 2 هلن دم ی : ىح دراج یوقو
 یک ءاشاقو هللا راب ب بونلوب رک اذ بویغل و بچ مو نهال للاخ هد ر ظنت قؤو ات ك تيران رض ج نجا,لاةولص

 هنآ ییردلوا قحخال ب تا هنتلاج نهذ هلفغل عمر دعقاویراق هروب ملت ویدرلوایراجن درکتابسبل هلازک نوع

 رواوارهاظ تلاحلواو رنات لاخرد تولوا لضاو هنوبعمو دم هرمصاب تشر یک م وعسر ترب ندنیاعنیعرل باطن
 مویقلا یاب یکتنصحو یمفنتنصح رولوا ارظن دب یتج هک بالوا عیط | ایدونجو ار ذب رثاناسنا هفت توق و و

 نصحر تنا بارا, یظعلا یلعلا هلابالا ةوضقالو لوجال فناب ءوسلا مکعو ئع تعفدوادنا تولبعال یذلا
 رد رحم ینیدلوا ی هنتاصا رظنو رج“ قع وية دک رزوا:انیئاد یناوتسا بترا بقعو یؤنغم

 كيیزوکم دارب هلنیتعف 4نقشلا)ردتخلا هدملب یسک ك نېشەدنوي یکبئذ رونبدههروقو هلب نک ك نېشرولک ن اذ قش

 ردهتسانعم هنسنذعشوانويعىا اناذمشناک- ادا عبارلا بالا نم اقش لحراذمشلاقب ردهنشاسنعمقلو ارکد

 للخو بیعیا ذئالو ذمشهنام لاشن روناوا اسان ادب للخو كیعو ییا ذعنالو نت :لاملاسقب

 روسدهدروق دول کلم كفاتو ضف ك نبش (ذقشلا)ودعابتاذقنو رددراب ز هلب ناهص كيونو تانیشهدنویو

 عو هلب رسک ك نبش (ناذقشلا)رک ذیساک هنسانعم قلوارود ندنلحم نو دیکھ تمر رولوا ردصدو ۷

 هدشنزو درمص (ذغَسلا) رودشد هنیزاب رواب كنشوققلنرخب وكشوق یولطو زونلوا قالطا ةناوهاو تارشخب
 یذاستشو یکن ادرمصرواک ناذقش ىج ردراج هدملب منکر( نه کانیش ةذاتعموبارولند,هنم هنسپرواب تانازرلک اسبق

 ناخوالو لب تح تیپ دز یزج ین تام هد ناز زو دره فا یک ییا رولک

 فاش OE عشا: دما تموصخ هدننزو انس( راک هف هننرطا خباراو یاشا

 هقار نالقدک هدننزو دوعق(ذوعلاو) هدئزو بک (ذانمتلاو) )رال نوک لیمو ىف كنبش (ذہشلا) چو

 | بابلآ نم اذوعشو اذامشو اذ هقانلا تتش لاقت نی ردو نغر وق نوعا ترآ

 نیو لی وارسورازا ید نیو زیْسو ذماوش نج ذماش نهو حاقالا قرن هلند تلا شف تعقل انا نانا
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 عهدنا اذتلاتلا تانلا نم اذ هش نيكسلا ذصس ل اطرد هلسانغم كليا نیکسک بویلس ییسهلوقح قابو مف
 قلعا دیعبنودرطو انهم را ذاة دع ا ع ول ا زنش لاقدر دل ع تف ونس انعم لبا لاتعشا یب ہدعم قرارح قلجاو
 ندلوا ئانعما راد لخت هتسا نعم جان هبقذتق هلبارطن رق هسکو و هدرطاذا لحراا نهم لاق ردهشسانعم

 كف شر و ننطغاذا هیلع نعش لابقب زد و ام ندلوا یانعماردلمعتسم هنسانعم قلراطو,ادندش امقاساذا
 اتش نران تسلیم هتساضم كاا جامل او ماوب مارپا هدلاوتسو9 هرلفادا هزیهُش لاےقب ندهنساسنعم قعوض یعوبق

 ناکدکل داو تک كرمه (ذا جالا .ث نا لت تالو مم ناش وهو ا اذا لاوئسلا ن ذس
 كنا درط یندو ۹ دزو لعفت (زیصتلا) ابهذجُ نعم نیکسلا نعش لاق ردهندسپ اشنعم كليا

 سو هنسابعم عباجرونید دیداباو هنسابتعم قاوسزوند وند همدا نالوارروس ك.یراوط دنا جف (نازصسلا)

 روند هب هب وتسم نضراو نوید هتهبن کک هدننرورفازب  (نایرعنلا) 2 هیهنلخ تلک اسکیسو] !تسح هدنرسو

 لنا دتل یایراضعب یدناوارک کم تن روند هیدن هدننزو ی دات ناعفلا) زونید هنشاب د لعابطو

 هنشانعم نسمرونسذ ه وکلسن هدشنزورن( نهضت | )ردن ی دا یا قلا یا نآ رد دنافلاذا تو ردشلما

 هتض ذاب ڪش یا نذر دندایما هدننز و بابک( داعسزولبد 4 ۲ ئچ وون نالوار نوسهلت "دشوفنعی راوطو

 !دیدش ءاول هتولافامنذتعق :زاذآضاتبمادنع ةقانلا تن ذحناش لا ردهنسانعم قم راصب و زوبهق ةرطییاهلت دش كش

 تشلا) هارغا اذا بلکلا زنه الاتبقب راد هنس إن نع قم نعشق یکی وکیدنیتنزو مارک هليا چم یاخ (ناتعسالا)
 قلوا ذج هفوة ندا كغف اط هات زود وعق (نوذشل او )هل دم داشت كلا و یف ,كنیش

 کا لوا مولعمر وجا نعردناذا ینانشلاولوالا ثب اج با نم اذوذشو انش ء وشلا ذش لاقي ر,دهنسانعم

 هدلاعتساو سابق لّوا ردهنوکت ودا نزار لک دیبا ذاا ذوذ شهروکه ننال ره زم
 | رولوا داش هدلانتساودرطم هدا سبق یناثیکو اراق وا دب تب یضالن:ردوبهب ولطم ةباغو رول وا درطم اعم
 تب وصتماو نا صوخ ا الثهرولو اذاش هدننایقو درطمهدلابعتسا ثلاث یکی رابضام كن ا ەلک ع دی ور ذیالثم
 یکی هلک دووعمو دووفمالثنول یاداشاعم هدلاتعتساو ساق عبا : وهم نموا بلق هفلا واو هکی کرغال ۱

 هالو ادر طم: دلا عتساو ذاش هدنپاتقو رددوقفم نیلصا هنوز زنا خاسصضحاالصا هلکن ورد هلن واو

 توربآ دوربا نادرو هج رولوا یادم یس لک نشول یهتنا یکی سهلکی اخبار ابیوجراکآلرعاشا ضعبوردهدن]زبم

 طیذشتنلا) هزژوهج نع هزدنآ ذا نا شل نماللو الا تابلا نم عير غال ە "کا ذشهدش لاسقی هنمنانعم قت هج هعشپ

 ردانرن داذشناوهز ذش نععهدشاوهذذش لا زدهنشانعم دش هدر و سک همه (ناذشالاو) هدننزو لیعفت

 هتسانحم لا فرظر و هغرالا ی هنسنزو "ناشلومءاچاذا لج را اذشا لاقپ رال عتتص هنس انعم كليو س زود رظمانو

 ةلإقو رووا قالطاهتعاب خب نالوا إلف هدننزونامتو ناذشلا) هاصقاوما انا ئىشلا شا لاقي ردلمعتمم
 هدنیبكموقرخآ توبلوا هدنرادروب یدنکو هدنرا هلدص یدنکدآرمرونلوا قالطا هنادسک ناشلوا هرجا لزاتنمو

 فنيش( نا ةشلا) زدم هلادکواتفونم رم هدننزو لاخرذاذش هدناهما شعب ورونو ار بمب یینابیهکر دراخدآ نالوا
 هدنکازبو قرن, دشن كلاذو یضو تخف ك نبش (نادبشاا) یکردسرونیدهنجاغآ بن ہلبدیداشت كلا تو یرسک,

 ودعچت ملا هلق لنش هنمقرفنام یا یضحا نا ذشهابصا لاسفت روش دما هنبذو اسو هت اش ایبطلّمخ نالوا
 E یک انشو باش رد حج ندنطفا داش هلي كبش رونو هاش راشاعط که فوکهک < 4 یظفلنا ذک

 هژالواد" نالوا دز تو ج زن نون راک ھما او ندماع ؟ كلون ,دافمدآ ناقح بولیعم ندزوهجردلعاف مسا
 ذب اردتم nl ان رضاتف نالالهذاثو هذاشو یدناوارک ذ 1 گنردلدمولع حالطصضا هکزونلوا قالطا

 یا لافو شعالرق جلا لاذناب ٌدنالا رهفلخ زمره . ذرتشق لات لوقو ردفدارمو هدننزو دن خش

 رذشت بول هاکودمجلالاذنا یاقو راضی لا دل اکو در شیر ذغللا اسرع
 ی هنشنرهلباللتسدررت بت هدننزو هح رحد (ةذوعسل)روتند هش نالوا طن ةو: نو غو هدننزو نه رغ نب ریز ۱

 هست

 هدر

 ادا تخش“ اسفند هنساابنقم كمروسزاوط هلن دشو فتنو انهب هامراذا هنیعب هم لاق ندنوخ ام

 زابشلبا بس وصن هرزوا قلوا لیعفت لک ارددتسا ییسهنهس لعفتوشاحراتش هدرطا ذهنم لاق زدهنسانعم

 ِ سخن یهجعت كعغل لها ضع هدنحرش رش. صاوخلا ودام کر د تلم یهن فلّومملکعقالطاحراصم

 | بو ریدلاق بغور وقندنتجز یار وبهدنج اکسنه ات تدالوهق انهدننزو هلعافت (هذخاشلا)رد رعایشرب ن دنس هلرق

 ۱ ضوفرم ار ارز رذلکد جک جا جحا دینهغ هلتالوادرطم هدسابیقو ناسش هدلامعتساو ریه لالدتسا

۱ 

 هرم



VV 

 ماند رو هعطقاذا هذ را لاش ردهنسا نعم كهسک هل رسک كنهرمه ذایرالا ناذهمراشکمیا یناذیرو ذاب رم
 اذن رلا) دیدن زا طابسلا ذختا اذا لحرا دیرا لاقى ردهنسانعم كلبا دا خاراب اق لوم م هد هروب رم هبرق

 (ذاذرلا)ردندنرا هینکب رع (ءاذب لاوبا) ردیمسا كتعاجرب ورد رعاشلا طلا لیریرج تب هد تزو ءارحص

 نالواهدرخ تیاسغب یکرابغ یراهرطقو یاد هلتعالمو نوکس لوف ىلع هزومخبولشعاب فیعض هدننزو بام
 ذاذرا م لطلا یمصالا لاق روند هبیئسح ناغاب هجهرکصندت وطر نانلوار بعت هج ضعبلادنعرونید هرومشب

 ءاعسلا ناذرلاقرد هنسانعم قمردغا رول ا دولورولوا ردصم دادرو ذادرلا نم یوفاوهف

 تذرالاش ردهنسا نعم كلبا را طما روک ذمرطء یدو هل سک كننمه (ناذرالا) داذرلا ثرطما دا اذاذز
 رردةحشلاو ءافسلاذ در اهدکد تبان الیسو مهم ر هرمشط یرلنلو | هدنحما كننهلوقمهراب و مولطو ت دز نع ءال

 تراصاذا ٠ ةذوذرمو درم ضرا لاص روند هر شاد نسج نانلوارکذ هل راهی لوعفممسا هدودرلاو ذرلا

 ضف كنار (ةذوا ) ذاذروذ یا درعمو لاقى روئد هنوک لذا ذر هلي هب لعاقمسا (ذرلا) ذاذرلااپیلعرطمیق
 بهذاذا ةذور لجراا ذار لاقبرونلوا رببعت كليا هّظلوا هکردهنساتفم لک ی ر هلوکس لواوو
 هنب رب ردیدآ اضفیکا هدقارعو ردنداروارشک ندیلو نةنیترد ر دند مضومرب هدنبارت هشدم(ناذاز) ءاحو

 ةيذازلا) ةه هلا ا ردندالعا ناذار دهازلا نیبح نەزر د :لفساناذاز هرو لعانادار

 كناز (ذرمزا) یدنلوارک ذ هک تن ؛رذقلوا هلی هل مار نالوا باونص-هننونکآزوند هبهنتفورش هدننزو هنئالع
 هکریدحراشردیب رعم نسراف درمز روند :زهوجیراکذید كز و ندرهاوح ساتنحا هلی كتهددشم ءارو تیعو

 لئامهضاس در مزراضءب و راردا قد نفت یزرانلس و اکشلطا+ دعرب یدحعر زلنا د رمز هرزوا لوقوطسرا فلوم

 هکر دیعوت یا 3 مالعا ولو حوت شبد رەزا و رایان وز و مت هر OF هک ی یغوت لشي
 ر ردیا قالطا یغتسف هنسیرپو اګر هنعونربو ودیا چ و قو صقر هک انوک ی وضو فانصو لشي تیاغب
 یدنههنعون یراصلئام هبیرمر قو یمربق هننالوا یرانص لئام هب و یز صق هننالوافاصولئب دحر زو
 ناداز اداز نروصنم ردندیماسا (ناداز) -ودیعسا امرخ .عونرب اکن دهنتسانغم دازا (نارا زدوب یعون قحا لرد

 (ناذاز تاس از تاشب) ردب رادنس كن رت دع نایعفصا ظف اا قاذاترا ناذاز ن یهارپا ندو زدن سید دو

 رد عمو و ردیعسا كفرظرب هیبش هہدشن هلسنز ناف ذللك لالا غصو ردنس دينك رلکشا عف راج

 هدنتلابا ریهة دننزوذجا (ذیسا)ردنوجا تدحو ءا وذ رلکداریبعت تسهدنکرت هکر دسرعم ردیرعم یسزافدبسیی

 نکا هده هد ەهۈقره تلت : یرلکدیدنبسا ردیدآ ٹغاجسر ندعدقسرف هدشزو هداج (ةدناسالا)ردندآ' هدلبرپ

 جدا تلا3 زدزاب حح دکر هیلع اشن رل وا مقح هم لاو نیس هدير عة لکر هکر دند هدرطم یدیازرولوا
 هدیکرت هدا نسو رد رعهیسراف رایت در یو هننسانعم نسهر رود هنشاط کلب هلنص كنس

 ردشلیا تقانم هرو زم لوق هدیجبأت فلوم نک رارونللوق راک اکحهکردب رلکدید هرابنوص نالوا فرح فرح

 ٍديلولا نهللادبع ندندمرددآ هب رقر هعشب هدروناسنو رددا هب رقرب هدناپفصا ږلرخف كهز (ناینیفسا)

 دزرط تحخا نا "لع ندو "قرودنا دم ن هلا ذنعو«یدنلوا رک ذاکر د هنساشعف دیمس (زیتسلا) ردنداروا
 رد هل رسک عمو كنبس هک نوت زعسلا یدادعبلا لعان دجا نیدجا مسافلاوتاو يلع یالراتس ی كرو و

 رکب وا نیدلادیشر ظفاح رده رقرهدنساضقدروی هلبتعتف نبش) ةيجلا نضال نوا ردرلت دخ

 همالع ولعواو د ی مهار ندلا لھ ههالع یدتیفحو یذدشلا یدلانطا مارب دلا قإ ندجا

 رود هاذرش هدننومروشد هبود كياحو تسح هدننزو طح (یدربشلا) زدند هب رق لو" مهارا ننی

 ذرش لاش ردهنسانعم كعرو هلتعرس هدننزو هجرحد (ةذربشلا)ردیدآ لحررا ندنس هلق لغت یدرشو

 ترطما لافرودهبینسح هجرادقمر شعاب فبعض دلینوکس كجو ىج ىف كشت (ةنجفلا) رسالا لحرلا

 ماسطق (ذ[ض)رونبد هنامط هکر دبفدارمو هدضنزو عالقم (ذآصسلا) ةفيعضلا ةا ى ةنهفلا ةا
 لودعم كفا وم هلغل وا تشم هنسانعم هقیعص#» ر طم لذا جش هژرحزم کل وه ندنتطفل دام هدلتیژو

 ولت دش هب هی هسکرب هنسنزب هلب رتسک كيورمه (ذاصمالا) رد, ااضتقا قلواعجاز منظف زس رض هدناوقدنع

 لصتمروعلو هاذاو هيلع دتشا ادا "یشلاهزهما لاش رد د سان یاعارغواهتنخم یک هل خلوا ولت وعيصو

 فيغشىزو#ادولبو ماجنالادعب مجااذار طلاذصما لاقت ر دةنسا لتعم قلوا نکس نولینکهرکصندقدغا

 هلئوکس لن همه یاحو یف كنبش (زیعشل ا) اهرطم فعض اذا ءایسلا نزما لایقب ردهنسا تم |



¢ 

۷۹ 

 چ دک | هدراوطهتسانعم یصخروند هنامناو ناوبح چ دک | شعتاواهنسانعم لڅ رونیدهرغیاو رونید هنس هين كغاط |[
 تحاصف نعل قلعمو دبح نیذتخو رولوا نددادضا هدنروض وب زونلوا رعت قیلماب هدسورخو یساوط ا

 نعاشلادقب نونبدهرهامرعاش نالوا هنامز درفم هدنیشنل درب چتو یناعم ق وسو نیما تضف حرطو هناکی هدتغالپ و
 ربا ماهباو لاکشا ییبسیکج هلی موو هل هرزواینارقا هدکج هکر روند هرداهب لوشوقلفهدیحشیاذی ذنخ ||

 نالوا مهم یکیدلروتک بد هرن هروک هدلومورد هروکه یر نخ ز وب هنس انعم asf عاشر دند هب رح لیح کو

 ۰ NSE رویشدهمدآ درغاوحو یسذیذنخو, دعا عاج یا بذنخوه لاق رونید هرداهم

 فتو فراع تبابغب هی اعش او باسن او هنر ا وتو مت | كب رعو روش دهم وق دیس نالوا ی اتو ملحو رونیدهبیطخ |
 هیاوه یعارطوزوط ندنت چكر وندها ووز دکب اللا یذپو نابزبو یک یعععارونید هبسدآ نالوا
 هی: كلاذو كناخ (هوذنیخا) ر دیبا یمرف كن هسک مانییاض ناففع دبذنخو هنسابنعم رراصعا هلو اررواص

 ۱ لحرلاع روند همدآ نانزدب رفزیلدا دؤوب هل رسک ك لاذو تاناخ (ناذنخا) روند ةنشانناغاط كسك ىيى وب

 لجلا یذنخ لاقى ر دهنسابنعم كلب روسانو شقد اوب هدننزو هجر جد (ةيدنخا) ناسللا ؟یذبیانابننخ

 : ریلی ا رک دهد اظن و هبظنخو لتعم ی هذبخ یره وچ رد هام وپ ید هیظنخ هک بن ءا ءادبلایلا جرخ ادا هبذینخ

 كلاتفو اتى هدننزو جرحا دت :(نزننعلآ) دین اظیربو نلاذیرب ردرالک لم یی ردنددح اوتیداوهدسکیاهک لاح
 ذرت لاف ردترابع ندقلواردبا باکترا یکیدلید بویلمآ تالابمو مر ندهسکرب هکردهنسا تعم قل وا لاب یو
 سام فول دن ابهکنونید هیدخلوت ندنبابسا كنج هلی كنا (هذوا) اکباف اعیلخراصاذ لجرا

TI AIةّيلمانعع تقفاومو هلاخادا, هذواخ لاقپ رد هنسانعم فلا هدبتزو هلعأفم ( ةذواخا)  

 لاقبرد هتسانعم تمشدهع هکر دیفدا رعو هدبنزو ده اعن زوال هقفاواذا هذواخ لاقبررولوا دض هل لوا
 مفهمبخ نمیا موقلا ناذوخ نم وه لاشرونید هزاراکتم زحب هل رعف كناخ (نازوذب) اودهاعت ادا اوذو ا

 ی اذاوخ دما نا ذوخ الف ا و سو لطف نا میآرراب هکر دنداسو
 لاف مسا (ةواغا و( نتا نا) رولوا ندنع:دلوا تقوم هکر وبشد دن هدمولسان ِتقو نەمسا هل رسک ك اخ
 ذواجو ذالذاخرما لاتب هوا ديلا حاتحو بول طع هدنتا ذ هکروتد هزیزع* یش نالوا جراخ ندنربقتخت هلب رهن

 شنقوط هرزوا جباغرآ ییا هلیغف كلاد (دومدلا) لادلا لبییصف ردندعابنا ذوالمو دئالزوعم یادوالم ||

 ۱ ټی رعت ودا هل لاد هجھاکو رولک دادو ذوا ډ ېچ هنسانعم نب ربنو د فو ردى مراف د و وذ روت وهب ین

 ندب رغم یکی دآدرخ دوب هکربد حراش ردقج هوا هٍداب هکر دیس قایسف بارش ب هلا: دیدیشق (ۍدادلا) رونلوا

 ئل ئات هحرک رولوا یبلاص نوزوا هکر دعا تابن عونرب هلناهددشمیاب (یذاذلا) لا لاذلا اس وف
 مکر وندهن هجراب یعاسو وب لوش هلن صف (ةذب رلا) ءارا ل ي هو ردلکد توسنم نکآرددراو هلباهنتس

 راز والبح اپوروس هشدا یرلک دلشیارایویق هلکن اک روید هفروام لوشورولب روس نارطق هەو دهلکنآ

 ندښ دج ردنوفدم هداروا هنع ةللا یر یراغغّرذ وا هکر ددا هی رقرهدنمرقهنیدم هذیرو ردتفآ ؛ هد هلن سسک كنار

 یش قابتافو رونید هنحوا كنبچاقهذب رو ردنداروا ئن رادیو هللادیبعیرا دارو هد هدبع ن یسوم

 رخ اليا هدب ڊروه لاقي ر روشذ هوش تسیینعهنمو رخ زماره شاز اللصا هل رک ك ناز اپ ھا

 قلب راقلوق كنسهلوفم نویقوهود نوا تنتزو روند هب قراص یزلفدراص ینرغا كنهششو هبق

 یر ی روند شرا د مما تلطمو رو_نیدهشب راز عیح كناوسو روډ هسه راب كلوت نکن یرلکد بتا

 روب د هبنش رکی اب هل دیدشنو هلق /(يذيزا) هل شک كنار رو لکذابرو هدتزو بنع رولک

 هلنینعف 0 (نب را) ردشلوا قانطمتاردبک اغوا لوي یتماقو شد زکه دهروبز برق لالا ق روند هبیعهاقو |

 فتك ن را) رلا) تفخاذا عبارلا بابلانم ابو جادقلابد تر لاقي ندهنسانعم قلوا تسد ربت هدلعو راک
 منه ندکنع (نانعلاذیر) ماوقلا فیفشبیانب زسرف لابقنارونلوا قالطا هیهودو هنا آ اکبسو هدیو ر هدننزو
 هجرف (ذ) امرهنم ادرفنمیا بره, ناینعل اذ ر هر لوقت رونلوا قالطا همدآ,ندارآرف هتشاب نکلا هلفلوا
 (تاذ روذ) طلا 7 لقیا هلن رد لاش ردزوغأم ندنسانعم تفَح رولوا فصو هبناشدد هحزرسلا هدنبرو

 طقسلا رنک ی ا تاذن زوذ لجر لا رونلوا قالظا همدآ [نالواریفکیناطقسو ا راع هدنمالک هدننز زو تاحرف
 ةتتفو یشیا ةنذا ر مول نون لا روشد هب ا.هنتفو روش و رش هدثنزو هنالع ها ففف (ضیذاب را) همالکیف

 | لجر لاقي زولوا قالیطادمذآ زهر رک زولزوسج لاف ینا راو) هدننزو بار اب
[۳ 
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 شنوکی دآ ندیکه لوو قرعیل سم اف لالا هبلعرهاظ ع نیطوشوااطوش هادعاو هضکراذا سرفلاذنخ

 هدسننز ورما (ذنطا) هترهضو هتفرحاادارفاسلا سعنلا تذنح ل اقرار دلع تس منتنانعم قدرواف توقاب

 رود هناب رب یا ندنار طاقت یی وصولغاب زونه هرکصندقدلواناب رب لوق ىلع روتید هننایرب/نویرف ناشلوارک ذ
 a روند خد دون اکو روند هلا نالوا شعللوح نوا كلرت تولندرکس هرز واروکذدم هحوو

 طم لسغو رذیسا كنهد عوترب ندناهدا ذنحو ننهسمیا ذبنح ءام لاق زونلوا قالطا هبونص یتنا

 را ندوص یسا کت لکدنالسع یقرلشاب بوناق ب بیط یسهلوقم یکینچماخ ب ثرع ناوس کرد تلاد

 وضر هدندر ون ملس یب دوخاب عضو هدنب رف هدم دم هتف (زنح) ردیدآ کب ور هدنزاید دعس ناو

 اشتذخا لاش روي ةب یبمادیدش هلی كلاس (ةذنطار ردندنتناتمسآ كاشنوکه د دتزو ماطق (دانح) زادیدآ
 هلل رمسکكلاذو كناح (نایذنطا)ز )رود هنس هب رپ كخاط هدننزو ةففنق (ةوذا) دندشلا رطا یا هدانا

 نیلرت ق وح هلب مسک ك اح یزد ) رھلارکلا یا نالفنح وم لاقت روند هتسکت رز نالوارشلارتکم
 ةیسک م اشو نابز دب رفز للد هلیشفش لغاف ےس !(یذنا) ق رعلا رنک یا ذیذنح لعر لاتش رونق هقفآ

 لوق ىلع قعاف فو وص ارتش هل رنک هزه( دان الا )ردنا قارحا ی کچ هلبلد هکرونلوا الا

 زتو نکآ "لقاوا بارشلاق جارلا نمار اذا لح زاذظنا لاق رولا دض هلغلوا هتسانعم قفا
 هفوح ذنحم جازم ا لیلفافرص هفسا یا هل ناف هتنفساذا شاسالاق لاق ردلسهرغ ی دک هلغلوا قص هتیلوق

 دانح) قرعیل سعشلای معیطضا اذا لجبزاذنعتسا لا ف زدهتساتفم قم وشرق هشفوکن وجا كلرت (ناصتسالا

 رده طوخ كالا اتمر یاس توكى واوو ى دف کزاح ذولا: زدیمما كلدخرر هدتنزو ناک

 ینشرتواعد رسا قاس اسا ڈا ادا: داحلاق ردهنس انعد كمزوس هلتف رننیراوطو هطاخاذااذوح هدوشهذاخ لا

 هلت ر نسو فنع یو هل رتسک نهم (قاوحالا) هیلع طظاع ادا هذا لاق رد هنس ا ننعم كلتا هظفاح بودهزوک

 توریدشوافیمابل نالوا هدنرزوا n را واع رش اهفاشاذا هت :ادلاذوخا لاش رد هشناتعمكمروش یزاوط

 ذاحلاش ردهن سانغفقمابفیف هخح نهساک تند دنا هعج اذاهب نوئذوحالاش ردهنسانتعمکمزذکوب

 هنسیکیآرولواولفرط یکتا کر وشیده نلک ی لکتهدنن رص کلا ةف كلاذ ( نالاذاح) هفخاذا حدقلامتآتصلا ۱

 یراقلب وا كنآ ناذاحو انتمنم دبللا یتضوم ىلع یاشرفلا یذاح لع ناص لا یلوتسا لاقب روید نیذاح
 هکر دندانعموب دانا فیفخرونلوا قالطا هب ب هقرآ احو روند هراز نکدولفرط یکیا هدقدلاصین خر وق هدنردزآ

 یزوحالا) ردندآ ر شر داخو رولوا قبفخىسەقرا هلل وازآ کو رونلوا قالطا ةمدانالوالاىغلاو لاملا لتلف

 لاقت ردذوخ أم ندنسانعف عی رس قوس روشید همدا نالوا تسد هربحو تسحو قذاح هدلعو راکهدننزو ندا
 نش ضمو رماة ره بلوا كالاج هدا وزوت هکرزنلوا GS -یزوخ (لحر
 اکاو بودن تتشغو تن ۇر زس زورو یا لاح هم بولک ندنفحلاسم لا لع هلغلواره قو بلاغاک |هنیا زولوا
 لا یکاغا نسح یک دالس یک رک موخر هبعر وت شو بعت هنسو دنکت یطصمر و هیلوا لئاع هنتر التضا

 ردهتسانعم یذوحنا دون هدتنزو ما (دیوطل) یش هیلع دشیال اهل رهافرومالل رعشمیا یدوحن لر
 ناو هدنکوا ها مک كناح ( "یذوطا )رد نیت نیم هلا رقولنت هدنادرفم صعب ردندآ ابر هدننزو نا شت (ناذوعار

 ردهنسانعمدعب قلقارباهنتنزو باک (اوط) زو تد ەد ن دیک وغوق كلرهدب ابو "ثح هتعربنورتتن لاو
 هیلع بلغاذا هيلع ذوعسا لاش رد هنسانعم قلوا لوتسمو بلاغ (ذاوسالا) دعب یاداوح اممینآناش
 هکه ش ردهنسانع رهظ بناجذاح هکر دذوخ ام ندنسانعاهبذاخ لف یلوتسا یا ناتالا لع ر حلا دوس ای لؤ تناو
 هدنزو اعا ردشلوا دزاو هرزوا 3 یک بوّصضفسا تولوا تلق ةفلاواو هدنو و یدنوآرکذ

 تنسانم هدعب روند هرب نلکیلکت هدنسهفرا كت ید ید لاح کد اح لاك یا هدحاو هداحامه لا ر ردنفدارفو

 یاب کا ناشرو هلی كلاذو یف كااح (ناوزیلآ) یدنلوا لا عنا معاف لاو ناش هلا هظفل

 هروکهفلومردا نیس هلوصهدیسیکباهکر و نید رح قاسهدی رعردشوق ناضاوازنعآ قووتسوق ندنعون یرموق
 فا ی وص یراص كن هراب هدننزو ذیدش (ذیذلا) ةعملا ,اتا ل تته اروتنف هنککراكنب رق رح قاس

 هل ناب و ی كنه ددشم یارو كااخ ذوب رخ ) هدیدص لاساذالوال بابل نان رج ا "نخ لاس رد هنسأنعم

 حر اش رذن دنا یسا رج هلبصتف کاخ (یزادرطآ) رد_بعسا یزد كفورغم نالوایوغلو ثادحم, الع

 كنکوب و هنساننعملب وطروشد هش نوزوا هل رسک ناخ (نتذنطا)رادنرغع یسراف یدادروخ هر هاب
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 .نادحدبم + لامفا همدا هدنزو لیعفت (ذیبخلا) ول ردنسواز نیازعانباهذبج ندجل

 لخافلار ول ماظل هکر داش انبح یل لةتال ئا اذیبحت نتذبحال لوقت ر د هنسانعم كد تسهلکاذج نالوا ۱
 ]| لاقاذا دز لو هلند الاقان هیز لرجل: لاغلب ذبح اهل لاقاذا اذ بص هنبح لاقت و ردند هتوصم هدلوم

 افح یشلادح لاپ و د هنتانعم تاج كمك ماب یبهنننرب هایدیدشت كلاذو و یف كلاس (تا) ها ناس ۱
 قسلوانآ یرلن وتو یرالیق حد قلوا فینجخ غر وف كناوبخ هترتحف( نذل ا )٠دب نع لوالا باننلانتن

 لهاذنحجو هعوطمَخوا ضنذلا بله یفیغخ ئا خا شرف ناتسالا ی لاق زود "ذح |هدنتعنرد هنسانعم ۱

 | ةن بو لاقاغتم ةلفلواطقاس یدنو ندنر دن تنو لج (نلعافتم تساکر صردندناناحز هدنحنالظصا ضورغ

 ۱ هی بصق كوش ردینوم كنس هلک زحل اا نمط ا دوو دوخ ام نادار وب نخ یاتعمر دنرایسع ندملوا لقن نلعف

 اتهیفآناکادا ءا ذجهدیصق لاب هوا شاوا یراخیاسزذذحع هدنسبدنکلفلوا ندلناکر ح هکر واوا فصو
 هوا قاباا دا تعاسرد هلتعربس باویلبا فقوتالصا هدنآ هسک نا دنآهکروناوا قالام لوشو دذا

 نیعیو بدشملوا قالطا؛نوهکیهلیامطق قاعد ناھ تع یبوست ی ھازا زاذح-نیع لامس |
 كياجبلوشو لصوت !تزاضا ذاءاذجن خر لا نر ولو ابفصو مت ناتلوا عطق ء ءاذحوزدشوم یّظفل

 لا هیلو ارو شابا هن دنرالصااکآ بودی و مهر کرک زور ةهکرولوا تفصو دناویج یشددرآسو هب هقان |

 ۱ هاو | ندنداتعموب قالا ءا ذرا تد کاتدا طعم یش اشم یل عتاد طاع هغی رس یا ءاذخ سرفو قا

 نضارتعا تشکنآ عضو الا زارا نازان هصیقاو بیع کش نلکچندمت دعع هکر ونلوا قالطاهب هدیضق لوش |

 ۱ یاءاذج هدیصق لاص اولو فد داد شا هلن لارناس هد لب وه یک اشلثغ هلغمالوایرب كحتهدیا ۱

 ةپبش لاه مش ناویح نانناوارکذ دوخ ا راهخلما مد یی اش هلقخالب ت کا وک ال مف بیعال هراس
 | ناوی كرا نالوازآ یرلبوتو یدرالیفا انغر نو فردتفصو نونا ذا ناتناوارکع ڪالا زدشوا

 i لاني زونلوا قالطا همدا نالواِتشدزیتذح او رونلوا نالطا هلغاکر ح و نت نالوا !یزاج ز ذذخو

 اویج نویز وید راوآ ودخلوا( قناللطا نوضکی لب ماتاو عظفك ياخ شيا کد شام دیا فف یاب

 نالوا ملنعو رکو دیدشو لا یا جا سرف لات ووش اینا تنذدرعش تلقروتلوا قالطا |[
 ندنتعاظفو تابش ن اکر کند دش یان ارم لاش هلم ننامنرّولک نا اچ زوناوا' قالطاهصوضخو را

 را دنورییدن كنآدوخایردعنتم یدوجو تهی رکتماو دیدش یک لا هکر ادععقنم یژریاظنو ءابشاک بوک

 قالبطا,هعب رس سجن ةنصاج ز نجاو او رد ق هنسهظح الم یادلوا مطقنبرتشب رودنم ندنصوصخ انفو 1

 كلاحاةبطا) ردندصاضخووو عیرسیا نحا سج لاقت رد هود نالوارحاوض نوک هشب سج و روسنلوا

 تاج (ناحنجا)دعطق یاران ه دحنن اطعا لوقت رد ندنسانعم مطقروتید هنشهحزا.تا هلم,

 هیوتض توپ وب هکر ماه هلنبتعق برقو غی یا ناد برف لا روډ هشواو وب نالوا هلته هدننزو
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 دود هقان نالوا لوهمو قرآن کل تنولوا مرکو یوتص هلیتعف كلامو: كاع( ةذغر طا نونید هکمشرا
 نسا اوزادناود یرلکدیدنالوخ کر دتل م هدنظفل ص ضح هلیعص تا دجمداضو كلاخ (نضالنآ)رولکذ فا حب 1

 تراس لابس ندشلیا هحاسم فرمرد كیدشرح دارم هکر د هناا رخ تالش ةددنزو ی ارض ىذا

 | یتس دوم غاز و و یزوقو نوبف هدنزو ناک دت (نانعل او) هل توک كونو ع ذاا نتلا) كدش يا

 ۱ اتنج ةاسلاذنح لانش ندهنسانعم كيا غضوراشاط نیغزرق هوا نوجا قلو جنز وال اک فود نانر أ

 ۱ | ریست ۲ هلناذجوشرم رابغ هداروفلوم بیا تان اب وف لەخۆ اهاوشاذا نناشاباتلانع دان

 ۱ كاهش یراشاط هدنغناراراشاط نیغرق لوق یکناهروک هثناتب ر هدرا صر نکا یدنلوا هجرت دبلتو ! لكا

 نیدیآ انعمولو ردنوجما قلوا بیضنم جور كني یعضو ءاراشاظوردن رابغ ندکلب انغندکلما تاب ار هروح نارو

 هفْلا ةچولاهنع یصتیل كلد لعَماءغاو نیر یخ نیت وه یآ میخ لبه هجا سنا لا هاوخ

 | هدوباصن روم هکد و رطب ئدلالتقو: قضزاتئا شمل اناا یواتصتسلا لاقو سرلا ٹن مملوقنمومو

 . آعوضوم یروکذ زمنيانهم ساستج اصور دشا عجب هر زوآ قلوادح او یاتنغم ییلوق هژزوار کن مذخو
 دابمیا ژن شین آهن واندو بنت اب نو رفرب هک ذوب یقیرط "هضاللعب كابر ندشابادعزاح نیت آیابتعتو

 : | یه قوما خدورا شا نیز .نیغزق كاذکه سو زواق نانو هزز زوالا نارو غۇ اشاظ هشرزواو
 رله ا ت نما لوچ هنیرزواوشرق هشنوکنوجما كلرت وک ی تا حوا



۰ 
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 | لا قیمت # نزریپ ب هب یومآكالادبع هکر دندنئاطل هکر بد مجرم هلبعض کیچ روک نوح ین دیلباقم
 ریاّد سانجارفاو یتفاکا ملکلیا لاقتنا هبهقیقد هلب ارام یک لا مدت لاح عرب لمس تر ابعاد نم
 ِناذرجا ةربثکیا هذرج ضرا لاسقب زونیدهرب قوج یس راف نانلوارک ذدننزو هج رف( ذر لنا ناب دلیانانخیا

 كيج کر بیعج كن هناذرج هلبقف كيج (نیذارطا) رونلوا یقالسطا هیامرخ جونو هلب رسک ك مج( نادر ما
 هدننزو 2ا (ةرجإلا) ردعضومرپ هدند الب دج هارعف زەربه (نارجاوذ)ردبم اك ناهرخ ج هقایشل زیاد, لمشکر

 || نکلایوهچ رخا,اذاهدرچا لاق ردهنسانعم جارخا هل رسک ك نرمه ؛نارچالا) رونی دهب نکن هکردیفداژلو
 هرطضا ادا هبلا هدرجالام رد هن سم ابخم كا راجانو رطصم در اب هنر و هدرفا اداهدزرج | لاقى رد هننپان«ییاق

 كسابسا كن بر چ یاد رحملحر لامس رود دیدید روماو هجوما لاک ابو شما هدننزو منتهی

 ردوا لس ی اک د هنسانعم كلتا ها ییهحرفلوا ذب ر چ هکر دن دنس انعم هخ يق ذر خج یا ی رک دب تر هنا

 هتبذهدقیاذ رح لچ ر هنمو ناذر ل اکی ھی لا امن او اهبیعیااهدرچ لازا هناک ا ذشاذا ةر شل از تان اتر او
 بولاموط هدنتشهرو رم مرو یریکییدب درج نابح دوخان هراب.هوکیس كارو كيج نجلا هت دشو ووخالا

 تدقعن اذا لوالا بابلانم اذرج ةجرقلا تذرج لاقیرونلوا رخن قملقشرغ هکر دهن تنانعم كلبا دیلی و قغ
 | هتسانعمقلوا دقعٹم ےک هراف لوپ هروک اکا لغلوا ظویصم « درو در, .لّوف نر اکسل ذوا اکہ

 لوق ج كمر و هزوکر صوص هنیسک تاو هود لسمك كيج (ةا راو هدننزواتچرحد (ةاذ نا رولوا

 قرهتوطیغاشا شاب بوتآ هدرخ هدرخ یزابدآ عیردعل بیرم دوج الات فارغا یکی كمرا نایغش

 قاب وط یراجوا كنیراقنرط ا كمتر کس ولقشالوط لر مر دتا ت تکرح,مظتمانول زوابخ رخارغآ یرلفااو

 لعافمسا (ذب رجلا )رولوا كم رکی م قرهصبنراچوایراقنرطکر دنرابعندقلوانیقب هرب قر ەلو| تل هللوا
 5 دیرج < داد دی رخ سرو لاقیروبنبد هب هب هوددو ا نالوا یس هةل روك دملا فالتخالا لع هايس« اس هب

 يخلاباب تعي نالوا یبوز كاتس هدلاوآ هلی (ةزبن با )روتید هپ هب هنس ظیلغو نوغوب هدننزورفنطغ بنر

 ناسناروئید هپ نالوا دیدشو ظلخ هدننزو لّوج (ذّولطلا) حوز مالی م ا هری رچوه لافیرولتد ههدآ الّوا
 |: فلین ضر لقب روید هرب ظولععار طه اینک كل كچم (ماذللا) نوسلوا ەن راتو ناولو

 راجرب یتغب یجیوبهدنب رق اط هلی هاب سسک ك یج تانج انف هان فخ ءاهرده هطقر ند هروک ن م ضزا لاه
 هلیهدننن كرلاب (یناللباو "یزلطا)رنزاوت ̂ یکی سال ایتیمزو قشمو تیاغب یغارطکر دیس كانغو روق

 | یزرنساتو اس كنس هفت : اطیراصنو رونید همدآ نالوا تعنصوزاک هاو رود هبهو دنالو اطظرلو دشا

 ج كىظەلىدالچواعيرىىب ی! !ب ذرلجو ات ذلح ارس راس لاب انهیروتیدهشی ور و نالۆا هلتجرمسو رد 2طق

 ۱ حراش یز وخ نابهرلاو هدازوب هننسناعمبهاررونید هتساناب و هنسسانعم هغتلا مداخزونبد راکت

 كنید رغم یعجردی رلکدید كينسوکهک روند ها چھ زس زو کیلی كيج نا )هل غف تلیجر رولكىذالچئ
 OE ONE یکی شن !هدننزو لاّوعفا زا ر )ی ایم ندا وب رولک ذج اخ قو هوا یرتخ

 نجا امطق بولپک یداذفانوزوا نعپ کاک ووشو ر لا غردماو شما ټا قلات یا لاتب ودهن ان لوک
 كنحاما ران هدننزو ذغنق (نسحلا) هعاطقناو هرخأت تقو بتما نیب يهذاذارطلاذ ولا لاتر دا نسا اول

 روند خدنپنج یکی ید رج هکر دانعلا قمییشن لوق نام زانم راک فارم کز در زن هکچچ

 شعلعجروموط ران ةصاخو هککجش ییملعجروموطرهننم هنفیدلوا نمصتتیافتزاهلکعد هب هق نخ گلا

 هدیس ° "دام ن دبحتیش هژیاسیناعم ESS ةدهراس تاهما .هوزول نموت ةالیطااهنکسچ

 مالسلاهبلعمرکا یک دکر عابسدوخ اب عب نښ پنجو ردماقفوب یرکذ عضوم نی هتنولایهایدخ یوم ۱
 یدلیا لآدجو تلنج هلیسا دعا قوا دم دنماشخ او لاتقو برج قراو فک هدنج ابن قو ك وکر هزار رضحت

 ماندوجا) هنماضقم مایکرو نید هی هلی كيج (یذوا) ردشلواعقاو هد هند حو رغ وو فو |
 ! نالوآ ربو داشت هلبریسک ك باو كيج يملا روتد هالو هر هک ی ناک رک فای زاغ اط یسک هایم كوچ

 ۱ 2 رم یسراف دیهکی س هک پچ هکرید جراش رخ دانقتیا ها سمطا نم ن بھ دوه لافب رو شپ ددمدآ |

 | سان ییاقدو ضقاو هرومآ ضهاوغ هد رونید هدا نو فارم نالوا قاافو ام هدنضوصخ مارو دقن
 | رابع و هیابنیموب«دعطاق ناجریاتفاورلپدد هدباهخ هدنعج بوذا فن سصتو یدنلوا لابمتساهدفراع هرم

 ۱ ت دمع بز ات ریسک كج 0 بج روده بیچا نالواودتینپ یزشموعیاب زانعهو ر ردام وتس زد هسا

 س تا
 هم



 زدیمسا هدلب زب هدنتلابا سرافو هبرقرب هیرفرب هدنساضفرونانن زبنحوردنوحا تدحو ءاهزونید قیر جام

 ,ندهنسانعمقنربقو النص تیم ةعطقاذاهزج لاقت ردهن مانع لمسک م لب یبهنسنز و عرسا اذالوالا بابلا نم |

 تاذاذجلا) نلوا لطاح تدرج راربد نابقعاک ارنب ی واک در او نعونر لاو رولوا لضاحنوتل هلو انآ ۱

۷ 
 ےس : س

 زدقفاوم هبیرهوجتغل هغازکا کرد حراعش ردارابهاذ هضالخ ك نبر هوج هب رعلهاو زابدیدنضتیذضت بو دنا
 ند ندا نچ اوتدزازارزت اک ھت ردشلطلا دعندداوش كل اع ناو ردشلب اراکنا هنلکلا یر و نف ۶ دام یباجزیح

 لبه لیصفت كوو یدلناتثث یه موقزرم * دام یسرافلا لل عونا نکا ردلاعتفاهرزواذوذش ندلها لمتاو
 دو یو نایحزپاو ندای. سصن مساق م !نیاهدنحرش هصالخو ردطوسیمهدنحورش

 هگنسه "دامشخاهک هتنردیلباراعشا ی هز ید فلؤماجقاو زد شالا تابا و د رد هح تغلو رز دلاعتفاندذخو

 خت نم لمتفاذناو یواضتن نکآ ردیلوق نایحوب ارهاظیلوق رد هبولقم ندواو ءاتیبلجت یدعسو یدنلوارک ذ
 تو ةعب وربذنکنبارهظاو تذخال یا تذل نابمصنلاورشکن آرقو نيب رصبلادنعذخالانهسبلوعبتنم عیتاک
 در دخلا جارد چت یخی دلو ا نوب ارغب ھار ورم لوق هلکلیا رک ذهلیناونعنوقابلاهعداو لاذلا صفحو

 ءا دمت تفرعم لها هکردشلارکذ هدنماک مان باشا قاععسناردیدآ هضقر هدنساضد یراخم هدننزو دما

 را عبو ج وتتم اتر اض حب وردلوادتسپ ریسک وعو یفف كن هدنناسل كنسلاهاذمرتو ردیارلکت انومضم یو
 ییوص ردلعافح ها نادت 1داج هدننزو داغ (لباخا) ملا لس_صفرردیا ظفلت اروسکمراضعتو موعصم

 هانوکبس ۳0۸0 خا نلیح )داي هنسانعم باع روید همدا نیگاهدقلوصرب بویمگا لر هيلا او عطق

 یتشر هدننزونین (ذطا ۱ هبعاذا ثلانلابابلا نماذ أج ءال اذأج لاق ه رد هنسانعمتكمکا هرزواروک ذم هجو یوص

 ةکلب رداکد بولقع ندننعف]بذجوبو هبنج نعم ینللا بابلا نم اذیج هذبج لاقیرد هنسانعمبذج تمکچورب
 رد هنساتعهبذجردلاعتفان دنآذاحالا)ردرابهاوفدنرلاوعدتبن ولقم د یراز اسویرهوحز دره ءوت سم تغ)

 ماطق افاشج) رونید هتشنییافرخت نالوا لتنوشخ بویشموب زونه هلا ف (هزبطا) هبنج یعع هذیتحا لاش
 بذح هبولطم قیحخاصتبو نوصکدلیا ب تبذح یسوفن رود هپ ةذیاح تاب ةو اتوم خب هب هرهننم سو

 صوصخح بان نوجا رانو هدره زمیطویس رد هدیبتنزو زو لاعفول و رد هیانعم ون ید بازح کد نو کیسا

 مبق رد نل یف كن دوخاب رف ى كىو. كيج (یزینطاز ردشلیا مس هرزواقلوا هبنمیساذابجو دفع

 | یشنالوا :ةدزوارزوک نان جو هلکلتار Y3 هدنناونع لک ام روند شش نالوا دیس عفترمییعب هدنزرط

 ۱ دنه اذن ازز ردعجارۆئ هکر نک رمق یف دی هدانعم هدبنح دوخاب ردکعد

 ردنیفدارمو ۰ دسننزوب باذخ (ذایگالا)ردیدآ لرمصقر هد هنیدم دنا یصقو زدن داكا عبس لب دبتحو

 ادغادا لججزانوضجلاقب زدهنس نم ك چوو نبا مم اخ (ةذوفْحا ۳ بذجا اذاهیلاذتحالاش

 ا ذج هريس ذجلاقب زد نوچ اندا یانعمرد هنسانعم كع روت هلتعرس هلی "دشكلاذ و غف كيج (تزیخا)

 ږندلوغفم نحع روتند هندنسنن قف رقو تتسکردعما ندزانآ هلال ت ا هرسکا ذأ ذج لاقت ذجلاق

 (ناذطا ) الصااتتنم ةعطقاذإا هذحذحلاش ردهنساتعف كمك هما یهنسنر قد وب هدننزو هل راز دخلا

 ردتا عطوان دج لضم ابوك نيد هت هدا زو لضف نالوا هرزوارخآ«یش  كشبشر لخت را (هداذیلاوا

 5 رونی د هب را رخ نوتلا ناعجندندعمهدنبزو بارغ (داذطا) :هندان زو هلصفیا انک هلاعتناتخو هداذج لاق

 1 ناتنجاز اههاصارقیا هضنلاتاذاذح یدنع لوقت روند هرات رقو « هرلنتنشک هکر دف دارمو هدننزو تاضارق

 (مانح) یکن ا دکر دی رلکدتیا بیعت یک فوکهکر وثید هتشاط كشوک عوتربردرسنج عج كلنا ذچ هدننزو نامتر
 لصوت یاءا خج منل اه رولوافصو هتبارقو خر نانلوا عطقعا "ناجو نددآ غنظومر هلیسهدش تالذو یف ك وج

 ةنخا ) هقممهیا ءا نج نس لاقیرولوا فصو هشید شعافوا اد 5 زد هلن راشعا تب ارق یاب كتس ەم چار
 توتهدارول * ویا هذخ هیلعام اف ارونید هتسرابرتکااهنسن نیک لضالا قرد ع تس هنسانغم ین هلن ليح

 قیوسللاه ( هدیزشباو) هدننزو دل تی زیکعد ردق وبیس هلوقحشابل هرابیمدنززو هکر دنادتسانعه یتشنسک

 هسودنکلن مد دو عفت تنل ا) ردندآ غضومرهدنب رقفکم یزخوارذةسننانلوارلعتدواق رکن دما

 هعدب لف موقلا میتس "سا اذا !ذینهلجرا ذ تج لاقت زدهنشانعم قلقانابویلوا غداناکادحاودرف فویلسا كاباعبأت
 ء3: دز راوطاتشیخف (ن رطا) عطقنااذا لا نما لاقب ودهنسانعمت كاتو هدننزوت لاغفنا (ناذعالاز جا
 | یاعقدنف ندب هلوایع ون واود نا عون تات فر "را )نوش درو اقام نالوارضراف

 زنیم 3
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 هل یاصم لا یاضم هنامزمسا نات وا طاصیفمو انفتسادوخ برولوا ETT رد ےک كو ی دذئماعو

 اهراخا ثّدحت ذئموب لاعت هلوقکر ولوا مسا نوعا لبمتسم نامز یهاکو اننبدهذادعب یلاسعت هلوتکرولوا
 مقاو رکصندنز هلک امیبوانب رکارولوا نواهای متلطذا مر مويا کت نلو یلاعت هلوقکرولوا نوچ لیطاو
 رسع ینعب یکی یدلواهدنتب در سایف ترا دذارسعلا امف هن * نیرو هلل اردمتسا#وشا هک متن هسرولوا

 ۰ ًاجافهدوخ اب ناکمفرظدوخاب نامزفرظكنسهلک داوشاوردنار وهطتّریعو رسد هاکان نکبآهدنفلاراتا دشو

 (ذازالا) ردطوس هد هب ون بتکردراو هرینک لاوقاةاعلا نیبهدتاب یسلوادکق مناز فرح دوخ اب فرح هنس انعم
 ردندشیدح ةاور ذزا تشرکب ماوذزا نیرباج ردندیماسا هلنرتخف ( ذزا) ردیعسا امرخ عونرهدننزو باع »هلا هيچ یاز
 ردهنسانعمللی اهلغو رهف هلبعف كاب (هدیذسلاو) هلیددشت تلاذو عف كناب (ذبلا) ةدحولا ءابلا لس تب

 لاشه زعاوا رع سنجرولوارولیغاطکر ید هنافرخرک هوکن بو هبلغاذالوالا تابلا نم هتنذیوا نیم دن لات

 لر یرادقم غود حوایسرادهدن هکر دیدآ تیالوربهدننب یرلتلاباناحمبرذا هل !نارا هدناربا "نر وزنی دن رغ

 یاجکر رولوا یراجرهن ویب ر ندنفرطیاشآو ردپاتساعرمدنآهکر درارب ر را دقم قج هووطمیآرهد ےاردراو

 قر هلوادکق مهنظفل دف ردهنسانعم درف نکن ذب و رولوا لئازیساج هدکد لیا لاسنغا ندنارلتلو االتبم هبهقیتع
 لاقن :رونبددمدآ نالوالکشناسنب رب و تفایقهدرمرب رولوا فصو ندهذاذب ذب ودرفیا ذب نفلاش روتلوا رکذ
 ردردصم هلق كلاب (ةذيذبلا) لثمىا ی هلامل اب رولک هنس انعمر ظن و لثمو ان "ریاهثیهلا داودعملا دد لحر

 قاشاعمكنتو قللاح ناشیرهذنذب و هنیصن یا هندی خلاق زدهنسانعمنعسقو تیصنویدنلوارک لکه شن

 نولو تن ددجر :Sd ,سدو رولواذکو سهنظفل دحا هلق (فیالا) فشقتیاةدیذب یلعوهناقب ردهننانعم

 لاحد هدننزف دحز (ةزوذیلاو) هدیشزو تاک (داذتلاو) هلرعف ان (داذناو)(هذاذلا) درفیا دنا "زخا لاق

 "| تللاعتت ایا لارا تابلا نم ةذوشو اذادنواذاذنوهذاذلحراب تذذن لومت رد هنشانعم قلواتفاسق هدزغزنو

 هی ذخا لاقود دنسانعم تبضفو هصاخ یک هذیذب هل زسک اب( دبلا) رک د اک اهن -ریااهافبو شیپ اب وهو
 هلی خفتتفت تف تل دو كن (تیذاذ) و سولا دننامو لش یک ذب هاتف كنان (ذتنلا) هبطت یا دیو

 كيذاذو ز زد هنسانعمعظ کز دن ون اع نادنظعل "له كيذاذه ردسک كنو ید كرذاذه کهن ردندناکنالوآ ناو

 شان هک هنس ان ادمهو انه ر رد كرذاذب و-غلبذاذهساتلاراب رغ للا راحات وا رد هتسانعم درف هک دندنظفل |
 ادرف دمنادرف ءلیذاذب و ملطق دبا طق كذا ذه لار ذکی درارروطهح کلا هڪ نکلاب و ەقزفەقر د ەداروب هداروا

 | صوصخ باب یطوبهدرهرم نونا تالک ن الوادراو ینعهزوکوب و یدنلوا لات غنسا هدروب ره عقون دەپ ردکمد
 | لاغتفا (ذا شالا )هرداناذا نايم هتذذات لوفترد ةه اتسم تعناضو ترداش هدننزو هاعافم( ۰ "نانلا )نسشلیاهفع

 أ د زو دادشسا (ناذتشالا )هتنخااذا يعن یذفسا لوقت زد متسانعس قلا ین ام قدن وردم دنفتو
 | ردند روکد  ذالوا هند رف وو هتتسا قعم ەر ماب ست لا ردهنسانعتقلو ارسدوخنو لتك ر یفدازمو

 | رونلوا قاللطا یرضم ر هی هنسف یرلکدید ناجم هک هیلوا خرد عمو ورونید ناخ هدتنزورکش [فنشلا ۱

 هژبازوز ند هرمشظ هدخب بورک دنک ییکلیاربهنکو وکر رلصا وغ رد ۶ تر دان هداپ ردوعق خزر هدد رس هو جارو ز

 زد ناجرمنسکراویهزاغ ید نوک اهیدهردا دی ترخو تدوهب «دقدنقوطاوهو سکشراررافست ټوک
 هنکو کر اضعب و ردلک د نالوا میم ی نعیدارم هدارو كفلومر وتحد هنس هد رخ كزوحما ناجرم هتن رعلتطاو

 یسزاف دنبو و ردشلنا اعشا ینغیدلوا ی رع یّسوطرظ هدحابصعو زدشاب!ناس وید رونی ددر هنج اشو ناجل ره

 دل نوکش وا وو یتخه شل (ذوتلا )یدنلوا نایهد هلم غك تن ردزاو ٹل ی ده دن (ناذب (دادغب) رد هل ابهر دع رقم

 زدهنسانعمقلوا اتو سانلا لعیدعن ادا ادو ذو لجااذاب لاق رذ هنسانعمللبا ی "دهد تولوازب کت

 كواوو كللاذو كنان (هودویا) عضاوتاذآ هبلادات لاتقد رد هنساتنعم للباب ی نخ اذاب لاه

 ان ۶ تلاد لاقىرد هتسانعفذحخا 4. عف لراخو AY NIRS تباور کرد هکر هلق

 ناو هر الا تذخ ال ی رو ار ارجاهیلع تذنهل تئشول نلافت لوق یزقو هنخانعع مباراة نالا نم
 کردند ئانا که ش ردشعاوا ماغدا لاعتفا یات هلبا هیلصا یان ردلاعتفا ندرت هکر دیضام ندا
 بهینه رون دز !هدنسضام هاسهسد الم قوا هزمهیلعفلا :افهبساو !ندذع | او زردلک د لاغتفا ت نخب ااغ

 نریههدیضاه ردلاعتفا نی ااا کلان رهوجلار زرد فلا ەنلۇقىزرهوخل وب وزلو ا ماغدا هیات هسيآ رو
 ایل ندنآ هبه وت قلو ا ند هلک ل صا یهلدم ءان هل غلواعباش هرزواهجوو و یدنلواماغداوبلق هینو نیل
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 ماشخ اب رعو ةزرخوا ةقریا سان اهمذخوتةذخانالدل لاق ردقجهلوا ق و دوخاب نوت یرلکهلبا |

 <ب
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 یا نا اتنعمونو قدموا ذا هنيع تذخ |لاتق ند هنسا نعم قم رغازوکو نونج هاژیغا:ااعنلا ذج ا لاغہقب |

 کر وندا هغچنوپ عونرب لوق نک رونبدهنوفاو هی هنورب هدنزرطرحم هل مض كنه (ةنخال)ردیتبور |
 لاتنعا رب ناقو داج ردملعجن هرتحس_یخدزروب او نوسفارلردبا لانسعا نوجا ازز سو ةخا یا نر اکن وفا |

 هتعاسنلا رسا رو رم تفاشاز ززز دبا قالظارانلا ذا هتفو یخی دار قزل نج !هتحاست نالوادج هرکصن دنزاسم ۱

 بت داپ لاقب هنعو :لردیا معز ردکع قلا شنآ بولیقاچ قاچ ندنآندنفیدلوا شتآرپ هک اوکه لغلوا
 نامزتدارم کر دننلوادراو هلیللاب کنایبصاوتنکا هدف رش ثیدحاکهتنردک,نرطختروک هم تقواعقاووانلاةنخا
 روی قالطا هر خشو روئاواربیعت قاپتوطرونلوا قالطاهریسا هدننزو ربما (دیخالا)لدنلطر اشنا
 شکم کر وللوا قالطاهضرا قواو هتسانعخ هفجحا نصیقمرونلوا قاللطاهشیزب قت رطبا لا اهل رنسک هرم |

 || هکدوئلو!قالطا هضرا لوف كلذکر نما هزوشید یجیذاخ اکو هلوا شابا تاقوذاسضنا نی نئاج نون یدنک
 | اهکاضعا ضرا نموتداضا كل یه لاو شی تابلعو اطعاهمدآز ندبه لیناچماشداب قوهیلوا یکلم فرخ |

 هی هوا لوشهدتنزو فعک(تسخالا) یدنلوا نکذد هکر دیدرفم هلفسیا هذاخاو ناشلاو خال اکلم تل مامالا
 نیشلاوا عملا فنادق ناک اداذخ ارغب لاقن هلو شنتوط زوب هغلاجوق لوف یلع هکمروعت هکرونلوا قالطا
 ةذوخ الا ۲ شزاقیاذحتا نل لاقلهلواررودلد بودی ادنب تیف رح هلقتوطز وب هکیشک ا کر ونلا قالطاهدوسلوشو
 عیار ا باسلا نم ةذوخا نللاذخما لاش ردهنسانعنقلوا ادیت رح+ دن عطر دویشک دوس هلبمط كرمه

 م 0٩ هاجم ازا نخ أت الا تذخا لوقتود منسانعم تامل دوس هدمنزو ليفت لیبخب[2) ضمن ا
 زاغ اا ) بات ملا ىا نح ال ا فعل ادا لاقت زونندهغازو در دبعج كه ديضمكر ردیفدازموم دننزو داضم

 عوشخو زوناوا قالطاک ان درذ ناروط تداصو تکا س بوک اهرب تشابهلبیس عجوو درد هی هبن لغان ےفا
 زونلوا قالطا هحاص نوزوا كي و عضاخ نیکتسم یاذخ اسم لجر لاعب رونلوا قالطاهمدآ یحناصتناکتیماو
 عوطخ ال هب لعاف مما سدو (دختولا) لیوطیاذخ اتسمرعشلاقب زولوا شایاذخایندق نوت رک نوک

 ندا قع كليا تاع هد هلام یبوض یمدارپ هدننزو هلعاقم (هدخاّولا) زونلو ا قالطا همدآ ولتناکتساو

 رلیدلنا فالتخا هدنون هکر هدّراضب فلوم رونلوا ربعت هلا كم دیا هدیکرتردقوب یسانعم تکوالشتح هدو و ا]

4 
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 ]| هدع زک نآرق قحر دراو هنخاو هباواوهدنتفل نمنکربدح واش هنخاو لقالو هفاعاذاهزخْوم هبنذهزخآلابلقب
 لاق ردنوصا .تکراشم هکر دهنلانعع قع وطار یربهدتنزو لاعتفا (نانعنالا) ردشملوا تٌرقهدلباواو |

 رولوا ذاا یردصم هک ریذذختا بونلوا ماغداو بلقهیاتهمهکرولوا هاکواضعت نهضعبذخ اذا موقلاذتا

 ]| هدسزماق هک هتنیدنلوا ماغ دا هلغلوا عجب لاعتفا یا هلبا هبلصا یاترفیددر بل اعتف| ندنسم دام انخت نهی نختراضعب
 || فلولادنع لوقو و ردزوخ ام نادنس هدامنخ ًایذخ !نالوازومضم ننک لا دنعو زد ثلا تی هدننآ لمصق ید
 ]| ارخا هنیسازح لعح یس هداغ ذخنا هکرولوا هاکو ردشلبا مسره تاون ع اوذنع ۱ لاقب وهدارو ءا اک ار دحج رم

 || دزاشع ذخاموجن ةب الا ءاسیلوایزاصاو دوهلا اونذلال یلاصعت هلوق هنمو ردیا هیدحت هنیلوعفم هلغْملوا
 | هنیطابش ندنا حمس یاسا لوق یلعردباذخ | ل زمر هکر هیرقر دلش هیکوکه عن ل رھا ک ر وتلوا قالطاهرق
 | دوتلوار شت كم دنا هکرد هنشانام ناما هلتبس (نا تت سالا) ردنراسبع ندموجن موخر ۍزاکدتبا یز كرل هتشرف
 || دتعو راتدلبا ادا هنس ینالوایات یدیا زنا هدل صاذختسا هکربد ےزاتشاسهذ ختا یا الضارادخت نا لاعق
 | رد هنسانعم كمك رددت كلاڈو ف, .یلهزبه ةالا) ىدنلوا فذحت ىمي و كلانا فكر دلاعفتسا ضعبلا
 لاق رو تند هثش نیکسکی تهسک كب هدننزورونط (ذوذالا) هعطقا اذا لّوالا بابلا نما "ذآ *یشلا ذا لاق

 الب رسک زمه (ذا) ردرار قیناتورک ت هلغلوا لعاف نم لوعف ونو عاسطقیا ءاسهالبذوذاةرفشوذوذا فیس
 ردیفدارماکنآ هدیسرافردعلوا فاضم هب هلجخ قح كا ه و رد نيم هرزوا نوکسور دنا تلال د هي ضامن میکرد هلکرب

 مسا نوعا یضامنامز یبنهلکذاو رولوا كاعذ مدلك تس اراک سد تق و كعلناوح كس قعد باش تناذ اكتمل لوقت

 رؤلواعقاو هلوعفماضعب و هب الا هجرخاذا هللاذرعصن دف یاعت هلوتکرولوا عقاو فرظزک هدنروضوبولوا
 هن الا تنابناذا عرم تاکلا ق رک داو یلاعتهلوقکزواوا لدن ندلوعنماصعب و ال لق متکذا !ورکد اوت هلوفک
 خاض هفعلوآ اتقتسا ندودنکی هاکو ردلاقشا لد ند نطلع رم نالوا لوععملتس هلکرک این هلکدا هداروب
 زتنیحوزواوآكعد توكل واردنلوا ها فاضمه تّقفل ءویزک یکی تک وب زواوا دیلا فاض هزامزعسارنالوا

 ذتماع و



 ی
۷۹ 

 غف دلوا فلتخت هانرامص مدهلا .دعب حالصالاوه لیقو ملصا یا هدشتدخ یینومشرمک,شرعلب لاقف

 یا ینبکب هلغلوا 1 یرشخجز یجدندنانهما ضەب راسو ردیمزال لو ماده اریزردشلناراءشا
 لنوو فرص هنر هلارااداهداه لاش ردهتسانعم كليا هژازا ندبرت قهنسنو دیهو وددب تم (ولوادحاو

 غنمو ر جزو 'هچزااذا:هداه لا ردهنساسنعم للبا رارقس و برطضمو هفرزپیاذا هداه لان ردهنسانعم ایا

 یدیدزعلوا لاععتسا تشم زونلوا لامعتسا هلان فرح قحا یس هلک دیه دوج نعد راض عب و ردهنساب امم كايا

 | ا تش هدش داحا رک تنارذلک ف هداعردلشتسم هغیص نامه یدارم ندنو و یی زام یا تالد ید مام لوقت

 یاتعموركتوص صوضحم هرازاو نجزندقم هروط نعسف هود داهو هب رسک ك ناھ ملیهو دیهو ردشلوا دزاو

 8 لنم اعم نانا شمس هليفطن سالاد نارد ئالام دیه هدنعقوم ماهشتسا ندنابشو عضو کنه کت لب وعدن دو ول عا |

 لاقي و كياشام لاقام ورت مل یا كلامدبه یل لاقا هترض لوقت هنمو یدبادبه یتدیهت دواب كدیها نصا
 :نالفرلب رعو ,ردشلوا یراج هدنسارحم لنم یک كلام ءیهوو كلاحامیا كلامدن به ,4اولاقاه موقلا نالف یا

 فرغ مل نمو فرج نما طعبیارربدنادب رلاونادیهلا یلسیالفمد تار بنا ساک بلبود کی ۱
 نا دی رو ردن دماترطضم )با اطغتسا دارم هدارونهکر وشد ره نوا ندا ترطضم ردتفص ندهنه نادیسیه

 دنههلام لاب , رولکهنسانعم تكر ج داس داسهودیهو یدنلوا لامعتسا لباب هلکاسشم :دذوخ ًامتددواو ها هوار |
 جوا هلیادنیه «هنننزو لیعفت (دییپتلا) ردردصلاب هيم روا هش نالوا:بیرطضم دوهو کہ ج یاهو |
 هو هنس الره .كعرو هژلتعرمسو ریلصا وک عو دیر -ِ و هعرفاادا اديه هدیه لاش ردفدا رم هدانعم یکل وا ۱

 نامز هد بت ولی فعال ملا )دیدآ كخاطرپ هدشنز زو روبص (دویه) ساق عرسااذا لجرزا دیه لاب ۱
/ 

 بالکن برکب ییا یب هلیصف كناه (هدیه) ردشلوا توفمدآ كيب ,یکیانوا هک ناب اهم اع تومز هد هناهاج |
۱ 

 بالا) زنا ءانیلا للصف ردیدا ا دیک نی وصرب داد تنم یرقوب كونت ر ماب مهصم هدندروب

 دارب تباع همس ناو طظ روبل وا هیش ها :r ا هدنننزو دما هليا هدتبحوم یا ۱

 دمور مەديا لتعم هک هنسابنعم تسد رونید هل هکر دین دتغل هده فف دي هدب دشن كلا د جيا

 میم ناسارخ هلبازاربشا هلبنوکس كلهه یازو ی كلاب ا (دزب) و دیم یراردب كم السلا هيلع س ؛ردا هدنینو دررف( درب ۱
 (ابآدزی) رددلبربهقشپ هدننزو دودرما ادم نزد را نوه گير اجر ندنرب دحج نوت دز ردیدا آهدلب زیهدنتس

 زدیداهبرقر هدنساصف بلح هدننزو تحاص (دقلن)یدنلوارکذ هدنسهدامددب (ددن)ردهن رقر«دنناضقیر

 اهم د رمهلا لد مف ۶ ةا لاذلا باب, ا 1

 اذخا تخلق رد هنانعم قفا ی هر هدتنزو راکدت ذاخالاو لینوکس تاندجچم یاخو ی لا م تخل
 ندعوضوم هتسانعم هلبصحو یشلازوح ذخ اهروک هتناسن هدراصب كعلوم لوا دا لوالاټ الا ضاذاحآ او

 هلو انتیا هدخا لام : رونلوا ویعت لبا قلا هدیکز و ندا تهدیسرافندنا رولوا هلته ج لوا تهكر ولواهاک ل واو

 یم ا هتنخا لاقب رونلواربعق هلبا ققوط هدیکرو نتفرکه دیسراف ندنآورولوا هل تهج هبل غو زهق کر ولو هاو
 تع رطو ترس ذخاو یهتنا رد نمصتم هل ڈس انمر رز لصا یکیاو ئ هند هبعشئم نادرلن ولکه راس "یانخمو

 ذخا نمواوبهذ لاستب ردکعد هقبررطو ذیجم یتیدنوطكمدآ هکر دهنسانهذوخ ام ا ردلبتسم هتساننعم
 أ مت رسب راتس نمیا سسکیو مهذخا هذخانم لاش واببصنو لاذلا عفرواهرسکو همه عقب مذخا
 هبعقوا ادا هذخا.لاسش یک غوط ییرح رونلوالایعسا هامور هح دار دحخاو" مو الا اولو

 هل رپسک كن هرنش(ذخ الا) هیلع ەبقاعىاەبنذيەذحا اقىر ديمزال الرو: هر یانعم کز دل تبسم نساني لیل دک شاو
 ةا رب هدنرلکدلنا هشیدناو فوخ ندنضو رع ت ۶ تلعو ضرمرب هب هود هکر دیعما كغادر ضوصخ هنج هود

 قعوطرونلوا قالطا هنسب رغازوک هلنبتعط ( ذخالا) رولوا شفلوا ذخا ضرم جک هلکنآ هک ا وک ل یصاب
 ردشلف هباک وب بغار رددزتا زیربعتیدنوط یزوکیدنوطیسبرغآزوکی حد هدنوم :اسل ردذوخ ام ندنسانعم
 هناوکوص هلبر ات رھ زکرولوا عج ندهداخاو ذاخ اذخاودمر یا ذپخا .هینیعلودبخا هب ل )اس

 باعا اغا ت لاح قورسم ثیدح هشمو هباپلاق لاق ږد نبه هني دنوط توبعقا ی وصروتلوا قالطا

 | وهو هذاغالا جیوه لبقو تکو باک لشمنخا هعجو ءالا عح وهو ذاخالاکے تد جوف مالسيلا هيلع هلا لوسر

 ندنشاشعم قعوط هکر د هتسانم قلواالتماو دم نددوسیکنوک هود لتیتَف .نخالا هیت الا عنصم
 ۱ دل تسمه واسم کا یعمق هودونیللا نم خلا اذا عیار لا بابلا نما ذخن | ليصفلاذخ الاقي ارد دوخ
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 ین ډلو دوه ې كل اعهنسانعنو تردیعچچكناهد هر هنباهدراصبردشلب ازاجما كتهداروب فلوم هلی

 ندوهدو هکر دبلوا اممنادد ینربدلکیا نیپهمل مو عظحتو ردنلوا نینج ميل دنوومناط دوو هلع یک

 نضوپاادنعو ردي رجه رنو روک ههجو O A درانو غناف نخ اش نسا

 دوه نوجتیداو اف صتم هلا ارافوو نوکییو قفرردرع ېک” ا لصا ضم ملا ور ما یکطولو و

 يرافدلوا بنات نیل تدابع ردشلوازج ددو ٌةفئاط ردع, زا ضمندهبوقرم *هدام ی قالطا اا

 فی رعد فرج اک او ردنصنمرغ هل رابعا هلسفوتم | .دوخاب هلی راتلع لعف ن نزوو تل وو .قبم نم هاو الو

 مالسلا هی ووعد دالوارکآ 6 رکی یاب دوې ضیبلا دنجو رد دحاوو ی ۹ یو جز روند يدو
 ةولصلاهیلع یب یدیبعخ ترج تلاسر قاللطا دوج هبهرونیس هفناطو ردراملوا تینا او هسا ا

 .دوهب ید ر هدپنیزو لیعفت(دیوهتلا )ی منا ردنوحا ینربکدلپا راکبا ییمهدسیح نکیآ رول اتابع الا +

eارت لزانو مرو “لپا بواجتاذا لحرا لاد وه ل ام رپهنسانعم ك ین دومی ام  

 نیا تومصلا عج يا لسجراا دویب لاسب یکیثارق ihackr انا جوو اآ

 هلمایقمو تورو او ن زج ی زوت دوجردهنسابجم كلبا راداوهو لبنی رط بوروتک,هقوشو دحو ید
 ردهنسانعكع, وب دتسها هَیسهاو هاملاو هبرطادایلفب ا د یک ی راکدنب لا رط ییہاس هلی رلع بي

ES TERÎاا راش پارشو ادور یتماذا لجراد وهلاش  
 بارلا هد وه لاش رد یینبم هینب منم دولا برش دوخاب سم دبا ایسا هغاقد ,قرابح هاب هاب

EAنی فیعبض توصبتّوصاذا لحرا دوه لا ردهنسانعم .لیلس هل :ازاوآ عضو مو  

 توك ةثسها كب قروسو اب طبا ادارا فو دوه لایش ردوا كرو رغآر E دی+وزوس قایاو

 لهو قفرو نوک ينب یډ وبني نکسییاقطنل ی ډوه لارو هنیبساسم كسلتوب هړنوا ټمالمو
 داو ملا) ناینساا لک | اذا لجر اد وهلابش رد دوخ امن دروک ذم دوه هکر د هنسانعم كع یتا یک ںوا كهوږو
 تةفاوموح الص هلیسو موقل!نجب و ۶ قفرو نیا !یاهداوهیعوه لاعب ترد هنببانعم تعالبو قفرویل ها حق اه

 رد هنضانعمهابا سحر تب هخرو موعا ںیہ حالصلا چرب یادوهریصبو+ لاتی رونی دهس نالوالوم میبلو

 لجرا دايه لاقرردهتسنعم لمجلسب هل زاوآ فیعضو میت یب پوپ ردیالب ردصر هدینرو ز اک دت ویزا

 دوه لاغير د هنسانعم ایوب هرزوا نوکسو مز یمالک یخدوب هدننزو لیفت (دّوه زا )قفرو,نوکببما ۳۴
 دوخا یجد هدهناسو اب دوی راصاذا لجرلاد وه ۽ لاقي زدونسانعم ی قاوایدوهو نمکی هادا.ز  قظنل ی

 (:دوایهبلا) ةمرجوا جیب لصوناذا لجرا د وه لاقي ردهنساينعم كيلبا تیامیولصو بوبلنا عطقمرح
 هاو اذآ هدو اه نا یب نیییبزال لتعالمو قهر هکر ب هنسانعم یر هکر وادع نالوا واجه دزو ها ءافم
 البام اداهدوام لاقب زددنسابنعم قلفهجوتو ليه هنر یرو رد طلع یبیخش هدعاوم هداروب عما صو

 (دوها) هدواعادا هدوابه لاس رد ذوخ ام ن ندروک ذم دوه کرد هنساذعم تدواپعمو,الب اما ذآ a بیو

 نی دض فسوب لف نەت یاب (ادو)ردیدآ هلیبقر و یکدهوا رد پیعدخ میا )هک نا هدنزو دچا

 نکیلردةهیمنب یر هب لاو ردمالسلا السلا هيلع بوقعت دالوارک ا هکر دیمسا یرردار كنیزلضح :مالسینا هیلع

 هال هنلا واب هرزوا سا ییقریغ (دابهلاو) هدننزو دیک (دیهلا) ر دموسرم هدنناوتع دوپ هل هم لاذ هدناربع
 نمکی و هعرفا ادا اداهو ادیه هد هداه لاس ردهنیانعب كمردنلکل٫ ام لشسحومو لوهم یدار

 کین رنک رها اهداهز رامي نده انعف كلا غی ترو هب تک اذا هداه لاقي ردت انعم كلبا ملانهصخ

 یانعم یرازه هلکلیا مر هدنناونع میلیص صاودک رج و فلوم دلصا اذا مداه لاقي ردهنسازعم كلبا حالصا

 هلکعیا م مسر هننشاذعم ك رحم نوعا حالنصا ییهنسر یربذخجز نکل یډبنلوا هجرتهرزوا قلوا صوص ۶

 رک دما ردینبلن ام رمص وب درلو :لابعتساهدککی نوعا داسفا قحرواوانعمرپ یسیکیاهروک اکا

 هدننبپتوردبنعلو القت هیایجا باب ندلعف زو ریز رولوالخاد ید نوو هلیرابستعا  تیعجردزاج یوخد

 - هک پت د هولا هل وح ادا الی و هدّوه لاقریقلف یدوهب هکر د هنتسمانعم لردنود هند

men war 
 سس ۰

 تایر ونلعج هرزوا نا دی طن دوهور دیم ناشی درود ردوهوروت.دمنس هفب اط دوم هلرجع یب اهد ولا نوح داوا

 سس
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 هن کر دل بستد ملوط هک روتیدهیدتست لوس ردلعافمسا دماهلآ هرکباف لع تکساذانالف دعا لاس 1

 تابتلاس رونلوا قاللما هغذنوا شعر وقورغتم "دوسملابیا دما * شلاق هل وا شرب و شکر وح بولکداوسو ربع

 ه دتنزو نالس (نادبها هرتابنالیادهاه ناکملاق رونلوا قالطا هناکمنایلوایرتاتابنالصاو سباییادناه

 هب هفولعینعو هلاهنالوا موسرنوبوتکم ندنیطالشوارما ناو دهرزواهسکر هدننزودیج (دیمهلا)ردیدآ هتیقرفدنم
 یس هلی هبض هلې تخف (دمه)ناوتدلانكيلعبوت کلا رالاوهو دنمهلا قوتسالاس روتید هدف طوو

 لوق لع ردنا ازم ود زاهمز وب هضاخ هل تس ةن رغصم (ةدنهلاو) هلب مست كاش (دته) زدیدآ وصر هدند رول

 دانها اودنها یعجردیدآ كنو اخربدنهوردیعسا ك هود زو یکتا ضهبلا 0 AI رو یار ىلع ەداتز تدر ۆئ

 هکر دیا لقن هبب رغر هرزوا قل وا یانفمكنلنم رص ن نم رعاة داضص ةتسم ی رشح کر ید میرم رولکد ونشو
 هل فار طا O هرزو ال اکیس هين بولو ار هنس ناس فط زول ی دنا راومدار ماننامهدن رص

 ردشاناراعشا هلتایناو شا یز اغالا شرخ ن هلس هک تنی دلوا تیفاغیارسنشلکناهارخ نامز هجو تدوع ا

 اناصناف موقغ ال وح نیعسا و اهشاع هدنهلا نابهدنرضنو بم
 انافیذلاباشلاخرمتهعحارو ضا ند هب سرا داوسداعو ۱

 نامه کادر سعد ۰ ا . ةطع و معن ریست شاف ۱

 هکردزناج نکل ردعقاوهدهرو ترم ان اگه شوت هددعزواقلطم هدنهو دنه هزوکه شناس کت تفت ژو

 هرزواروکذ مهحودنهو هنلوالامعتسا قالتطالا لعهد تولوا عوضومههودزوب هرزوا لوق كال ومادتنا

 دنهو ردا عتسم هيلن وا ورو دز ةدلاشررک هشت دوو لات پک سنج مع هدناوشتهدعب تولوای مسا كبوت اخر

 sS و دونه دستک حجو رولوا فرضن نوا تفخو تفخو تولوا ۱ غونم هلتیلعو فوت

 هش راهکلوا هکر دیدآ هفتا طو لبحر ندتساندنهو رد نطبر ندب رع (دنه وتب) رددآ لحر رده ینهتنا

 ۳ دن اهالا رولکدونه یعج دنههدنوو رذیدرفع هو یکی کر تومور رود "یدنههدتست رونلوار بد ناتشعدقه

 ردرابس نرافهدیسکنا هکر دعج ندن زلط ل دنه كدانهو یدنهدناها زونیدهدنهلاج ر هل هذ كزاه (لداتهلاو)

 نو راقدلوا سو عدنه لها نکا ردن عا رق حب فصت ف اک دنظفل لدنهو ردشُملوا فذح اوز
 یعنیراقدادنهلها هل ٌیعضو یرتسکكناه (یناودتَهلا ] ناندلبا فرصت وکو بو بد رعت ترعة
 | یک كاا هو تنتن دیک توتو قلا ود ونا تبش های زی هب هنسن و اسو هل ل ونعم ه دنا ذاتها

 ليعفت (ددهتلا) ام لون عم قعيدنهلا لاخر نل بوسنمقا نا ودنهفیسلاشیک, سد وو ت زاید
 قعرغاحیک شوقا و هذ یصق اذا رمالاقدنه لاشرذهتتناشمللت | یناوتو ریصعت هدص وصخ زر هدننزو ۱

 ۱ دنهلاقردهنسا نعم کوش هلباادادتناغب هعذار و دم ول خایصحاصاذا لحرادنه لاقت رددنساتعم

 ع مش اذالحرادنه لرستان تار هو بیا دغا شواعبف نش یش شاد اانا

 هز ا فیسلادنه لاق رد هنسانعم قلف نکسکت قيلت ی منشا نعكشا و هلقحاف لوهعاءانخ

 تذک ام یا رما نعناللفدنهاملاقب ردهنسانعم کلا رخ اتل وق رع كلبا تفارف ندشیا یکیدلبا ت رشات |
 وش راسو | ارا علاج راهظاوادافطلنین زان راکنو ردهشنانغم رمالا نع ماج بذکت هدازوب رخت
 هتروآ ادا ةأرلاهتدنه لاق رد هنسانتعم قلقا دیش شاع ودنکث ول آیت کوک درام راست رب هللابز رطاخ

 كلا د (ناودنهرد )ردیدآ عضومروردیعارهن هد ناتسزوخ هدر هل كل دو كناه(ناودنه )فلت

 رودنه هدیس راف ردن وسلم هیاروا یاودنهلاهللادبع ی دمع رفعح وبا اما نح يقف ردیدآ هل ر هد ےک
 بب ر غرب ل واو ردیعما رهن رب هدنس هکلوا ناتسبس هغۀ كومو لادو یرسک كناه (دنمدنه) رك ون وق
 رولوا قشنمرهم ددعكندنآكلذکه لوا رهاظ دیارتهدنسه دامالصا نکنا رولو | بصنع 9 : درع کاکا دکر دره

 داج (دانه) ردلاثم هلع رح هدنندنافرع لها م وق رمرهن هکر بد ح راش خلوا هدهاشه به اش ناص ةت اعطق نکیآ
 هدشارتهمحو ردندآ هب رق رب هدنساضق قشمد (دنهربد )ردندناوس م العاهلیاه ا ردندآ ندح رهدتنزو

 هقحندنآ بولوانآ يشي راک دا ناک زا دروس او دف لاھ حوهلا) ردّیسا عض وم ییا

 هثناسب هد را صامل هل ومقالا عجر وبات اذآادوهدوم لحرلاداه لاشرد ةنسانت لاسا عوح رو هن

 ندنآیاهمزاتسو نوکسون" اب یتمردع وضومهنسانعمكلبا عوخنر لو مسو قفز ند ەن شتر دوه دوهلصاهروک-

 عالم هلغلو مو مط ین اصبوبلوا یک الصارونبد هنکرواهود هکر دیعجت كەد وه هلن | نیر
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EEEمد شنو طب اله دی ادهلاو) « د شنزو ط بلغ دیده ) وک واو یسهباکح نیربشو یبسهمانهبقنعضص  
 A د :نونلوا.ق دالا یتسد هدارخوت هلتهجوب هل وا یک رغوب هکرونید هدوس و وق كي ۱

 هدارو ناع؛یفعضو شفخ یاد ةه هنیعب لاقبردترابع ندر صب فعضو كلکج وکی لخ نالوا ةدزوک شعب
 ابضع روند ةسهدآ نالوا یصبل افیعضو ردینسا كنه هایس عولرب ددسهو ردرسفت فطع نوع فعضو
 ږد لپا لرل غو د نوب یره وخ ندلکد هنسا تعم شک رونلو اربعت ی سوک رق قواط ردیتلع روکبش هک ذفبنسانعم
 زاد هنسادلنههقلهژا بوت ی هنن وب هدننزو دوف (دیپلا) ردیلوف تخل ها ضب یربسعت كنب رهو جک دخ راش
 هلو ا اهتم ویر ل وق لعاب مرو شب هلن هدايزنئاو هفرخو هق فا یل الا بالا نمادره یشلادره لانقب
 كج وکه هت فواو ی زبن یح هنهطوا دباضن) معنا اذا محلل اد ره لاق وونلوالا تما هنیناتعم كم روشپ
 | لاقی رهنسانعم عرهقلتشراف دره و هيلع ردقاذا ی قلادره لاقي رونلوالاستما هنناضعم قلوارداق اکاو
 ننی اتنا نکاح وضع هاچ ل اسل ضارقعهکرد هنمانعم یعقوط هثپبومانز ضر غ كم دارو خرهیادرهیناومقو
 | هد له ناتن نه هنسنانعم لطفا ى غ نوعا كلبا مانتو داف اف هتشق راو ةيف نمطاذا هض رعقدره لاقپ ںیترابع
 | هطارا يللا دره لاقب ارد هنعانمم كمر وشپ هوا ریا یخ د وب هدننزو لیعفت (دیرهنلا دابیفالل هقشاذا
 قا تخف (ورهل )دوزرمل نسل !ذا لج زا د اه لاق وهمنساشع» کیک هماج شعب یملبا د رهو ی رهت یح
 هر رسلک ناه هرهلا )ىنا ذا خب ازلا تالا نم ادرهدرهف رخل ا دره لاقبزد ةنسانعم كمتر دق هلو ا سهم

 تاوح درز دل دن زنک اک دیس یرکهلیمض لباه ف ر ملا ) رود همدآ : دنا او ظقابسو لوشد هنشوقمود |[
 | هکر شیجما ةلوکع ونر و را رابولهنبسن هد هلکنآ یکی سه و ینا هکر ديما روماج یژمرق عوقر و ردوراد یراکدید
 | (یدرچلا اال نانسب ها سرو زاضعب ردتح4 واهب وئ راض ئ لک دی درقتصق ورعو و رونان ول هتسل هدهلکنا

 هک نو این اهل تمم در هدننزوهدرک ذی و رلا) رونید بوت شما وب هبادزهنانلوارکذ هدننزو ید رک
 (و یصتاتافل او ئ رنک ناه (ادزهلا) ردعضومو هدندالب بالت«یوکب نیا هدننزو هرج (ةد رها )یدنلوارکد
 ةلارو :یتهقلاه (نادزیهلا) زدننفج لوا لوک یا ود رب صوصخهنلابچبریعنکوب ردیدآ ابن هی دمو
 | ددا لیزر تو عضومز *دانزو نا (نادرمه)سسیعتا لجررب و ردیدآ تابلو و هنسانعم ص )رونی ذهبیرغ و هلم
 || هدی وها ی تب له قو و دله ند هرتهان اه زدهنسانعم كاعد هکردیف دارم و ه!ننزوب هدازا (هدارزهلا

 ]| قو دایدنزولجنا (د هالا دلا ند هزنهز اهزارید قب رهب قازه,هدنعه ام قارا کب هدرا یا داره
 | عضو یادووآ هلتساتعوب درۆ المدنى قن ربك ودل وقم نە و ردلنبجفت ل عفا ند روکن مد ره نالوا هنسانعم |

 که سا نولفهاالسر هنیلصتف نیشنل )هن زها یا, قد ادرها وهلاقب ژر دب اق الطاقدشلا درها همدا نالوا
 دلیک ان یکهتار هبزسکناه لوشیدداسه«دنعچ رونلواقالطاهمنآ رداهب وریلدو ردلدبم ندهرمهءاه
 || ندمزی ماه «دکنوبهزوکهنناتب كح راش هبلعد دشا ذا !دیکیت هع رغ لع دکهلاقب رد هنسانعمد دشت هد نازو
 ||| دم لان ەر ىتى ن قۇ ظ هزووا منوعیلان :یسهض راع هقسا لوکس كالو ف ك ناه (دلهلا)ردلدبم
 || انعم ریتاماسح كلوا هدتنزوم ومق_(دومهلا) هع و يهژخا اذا ل والا بالا نم ادله سائلا كعولا
 ]| نكات یتا رخل وف عك ونش دکن شنا او تاحانالّوالابابلا قم اد ومه ن الخد ھه ناق ندد وخ ام ندینآ
 ]| لاق مزاشنا ن ان ازش تیم وا ثافط اذا وانا ثاجمه لا قمر داع وضوخ قانعم هو رد هت بساعه ق لوا
 ]| تعز یو لو هان واذ قو دوله و لا" تلتفلطاذا ند ولج ها نكساذادانلاةتدجن ىصالا

 | بقذلآ هل بنا نط عیار هاش کب وش نون« هنسانتم قم لپ ټتویکسا یشا تدق ر وط لیکو
 ںیھشوا نار ع راو لنت تما ڈا نجف یبطلالولع نم عطعتاذا ادلبهوآ د ومه بونلادمه لاقب هلیکود بوبربب
 | نک ا5ا ضزالا تده لاق ندلنمتسهملسادنعمقلوا تاوم ضرایراعندنض روغتون دنس هل وقمت انو
 | دزد نشان كل تماقا هد ریون هل رنک نقره (دامهالآ) هدناسه یهو رطمالو تنالو د وجالو ةوبح اھا
 اخلو ناتن كمر وب هل تحرس هبمقااذاناکلادمه لا .دولوادومهاذرک وک ن دنوخ ام نڈ روپ ریانعم
 || ل ل تخ امو نرد تکد تنا د ض ود نوجا بلش مزمه هدنوو ع سما اذاریپلا ین دمها لاقی ر ولوا سض
 | اوف ونال ڈامان طلا غ م وقلا ديما ل اة لن3 ات مم قماقاو یک و کس هک د ہنسا نعم كوش ریک ن د رکھ
 | دد تقاس كلبا نیکیست ی هنس زو ت کشا ذا چرا تدا لاق ردلمتسمهتنبانعمقلوبماراونوکسهنسرب و
 | نشت تمام قمروط لپ« وطه دنتج لوق عمانو وزر کم رار و هتک سانا هبضغ هی دهلا تدیها لاق ا
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eسس ۰ سی ی سس سرچ مس سو سو هوس سس  

 ۱ لسعف ین هلی رسک اد نسرد لدحر نق دل ده لجرب ترم الشم رو لوا یواسم مججو درفنو تین
 ءلدهلجرب تررم الشروشلوا تیاعو هنلاوحا ثینأتوریک ذو هنو عجب بودیا فرصت قر هلوا
 كات ده نینآرمایو كنده ةأرمایو لود سه لاجرب و كا ده نیلجریو قرهلوا یصام ننسنرید لبجرنم
 هنا لا ردع رغنم ندروب رهیاشنعمهنب روناوا لامعتسا هنسانعم ح دم لعف هکر واوا اکو نس رد كرده انو

 هدنفصو كن دشوتدالجو روزكف وصوم وو هلیسدنلوهحت ید دهب نالف كلذک ل جرا معنلیالجرا دهل
 كما مهو ده سفن یدالجوروزیدنک بوک هکرددنم روزو دلج هدهجردل وشر د نعضتم یبهغلاسبم لاک
 هک اب وک ةدشودل# هبلعیتاذا لجر ا دل هنا لاق لاق ردشابا لقن هلرسهبنمولعم یضامیت وبییمصاو ردهرزوا
 [داهلا) نی رکاسشلا نمنکو امهذطف ردشابا هبجوت ويد ردیا مده لقا هلیسحقل وا یظع تیاغب یناص وا

 لق نما دانه لح اسلا لها عم لاق روناوا :قاللطا هدیدشتوص یل وتل روک ن لکند زکد هايس هبن لعافمسا
 ك وکه لاه (هدابلا)ردشل وا مساهدموقرمتوص هدعل ردبلعاف مسالصالاقوبو یود هیقات وصیارحلا

 هداروب رونلوا قالطاهمدا ناب قق روق هضم كزاه (هدادهلاو) هلنتعتف (دهالا) رونلو!قالطا هنلب یخلروک"

 دها لج ر لاقت رد زساه یسنج مچ ردها هد ادهوردلوعفم نه« یکی ظفابحا لیضفتلعفا
 رضخو یسوع ت رطح رد هدتزورف ز هلبا هدتح وم یاب هکر دددب نا «دنزو رفز(دده۱ نابح یاهدادهو

 ردیورم ندنرات رطح یرا ماماونو ردع | كه اشهاپ ندیاذخ | یراهنیفساصفهدن رمصق مالسلاامملع

 (دودهلا ر ردنلبا سر هرزوا قلوا یدزالا یدنلج نیذلونم د وخاب رکر کن یدنلیب یعسا ؛لروبزمالمیواسضیب
 | هک اب وکر دهتسانعمدودهدهداروبهل بهسیادوده ضرا لاب روضید هر زود قشم وب یغاربط «دتنزو روبص
 هک ا وکر دلعاف نعم هدارو قاش یا دودههبقع لاقب روند هشقوب برنض كب دودهو ردنعلوا ده یتوشخ

 أا روید بشن هدیسراف هنسانعم زود روید هر شذاو هیکناو دیا دههلاعنا لاک یناسناو باودندپادوعص |
 نتواهلنامغنو ناسا ییعبندیا هرقرقاقلطم هلبم اه .(دهدهلا | روتیدهمدآ ن وزو! كب هدننزوزیما (دییهلا

 رکن ساک ردذ وخ ًامندهدهدهردب رلکدتاریبعت كبباو یشوقشواج هکر دنع ك شوت فور عمهصاضو ون, دهشوق |
 هنشوفنیجرکوکن الواهدهدپهلا ریثکد هده وهدننزو طبالع ون هدها دهوهدننزو طبلع روند ی ددهدلهاکاو
 هنټاوصا كنس هفناط نج هدننزو بغیغ (دهدهلا) هلی ثلراشهر ولک دیهاده و دهادهییچب ك رانو وتد
 ینتعیفح كوبهناوصا یا نا دهدهممسهزا عزلاقب ردلکدع وعید رتءرونلواریبعت یدلبوخ هکر ونشد

 دهردهنسانعم كسربو وق ر وقو قمر وق« دننزولیعفت (دیدتزا) ردمزال تل عا مسا ندزرل هجیاوخ ی چچا
 ندهتساسنعم كم روکو لر هبه رکو که ود هدننزو هل ناز ( ده تېللا ) هفّوخاذا هد ږده لاسقب ردنوخ ًابندروکذم
 ینخ وجو رقرقاذا یاطلادهده لاقت رد هنساتعم كيتوا شوق هلا تطاوهزاغآو ردها ذا رب لا ده ټه ناش
 هتک حاذا هما یصلاتدهده لانقب ندهن انعم قلات دب ودیا كي توا ر ینلنا نوا نموبوا

 ولع نمهردحاذا یشلادهدهلاقب ردهنسانعم قلراوب و كمږوبلا صى رچۈط ههبکنآ ندیرقوب,ییهنسن ززو مانبل
 هن وک ل واهن یک اوک لی یا و هاب لعاذک* یھ اہ لیفت بیو ات ها نعم لیتو ول

 فضاو ردیدآ «لیبقلحوکرب هد ن٤ هد شنزو طب الغ (دهادهز رولو | السهل واندالابماغ.دوخ انرزولکازاوآ
 || ردلکد شوقرل هد هده لتس ود كلا نعد ف طلا یادهاده ءدویناملاشبروتلو!لامعتسا د لبان تقتل و |
 ]| ةد زو باع (دادهلا ) قفزاىادهادهلاكبلع ل وقت ردهنعانعم أت وقفر هليعف كااه هادملا |

 || 5 مىا ةا ك داده ل وقتهنفو ردیمزال كمدهؤ دهقلعو تادش هک د هلتنانعب اتو قفاو ضو | ۱
 یمسق كشا هلن ریسک هد دشملادو ف كنه [ ده)ردکعدلهمدعی الھج هکر دن دنلیبق ك ینانحو كن اننعوب و ۱

 هدنتب,نافسعملبا هکم هلیعقف كناصه ( دلا یک اس ریندناوصا ناشلوادارا ن ویا ارغاو بیخوتنکر و
 هکه تنردقلوا ها نالوا باوضدوخاب لرد هدهلبا قبفخت هته اکو اردیدآ عضوم رب هدنساضق نشاط روق لع
 ردلعافت هک هدشنزو "اوت ( الا ]رذندب رع لاجر کز د ےجج مسا دننزو ریہ ن (دینه) یدناواوکذ ہدنلضف |
 لا قبهنموردیا مدهو دهیتالوا هدو رابا کد ورک هک اب وک ر د هنس انعم غا کلک اخر بقاعم رت یی ین |
 ندیالاوئسلئاسمهننماق عب رد یضاق لئاسبحاص هاتف كناسه (داهههلا) !نیولتابنیا نو تاله ره

 هیدنفا صاف ی رغوارب نکرد لیکه یدغاب هج نک لاب بوت هنب ر طاق یسنضاق هدلب رپ هتک, زدیم تزف نک |
 نان رع یک د رج الث هلک لنا ماخاب یدنفا هلا هب لغ تېخ هرخ الابو نارذکهدیدع لئاملم هداج بولوآ زکردش
 حح تم ت - س

۱ 
۱ 



 كنزدب للظنحهمدار و هانحاذا اذا دیهلادبهلاه رددتسا نعم نعم كمروشوبد لظنح دیهو ردغوشرم ةرزوا قملوا
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 لبهخیمازولوار دصمدبهورونتدهنکد رکج لوف لع کل ظنح روند هنیزو رف لهجولا هدننزورما دییهلاو
 لهخ هاوشا هنحطو هرسک اذا ناثلا باتیلا نم به لذفنطا دبه لاق ردهنسانعم كامروشپ بورق زورق

 نوک مارو عضو هرب رب بورفح کد رکحو ارزق توروشودرلب و دن رد هنسنیباثنافت رلوا هبدینورف

 ۱ یکدرکچدیبه ؛ دسا ساو راردبالک او حط هدنماکنه تزو رض هرکصندکدلبا هلازا یتزارم هلککودوص هنبززوا

 هدرانوف هدننزو لاسصتفا" (داتهالاو)هدنن زو :لسعفت -(دیهتلا ) دلا ةمعطا اذا االف دته لاقنردهتسانعم
 رروشود لاطظنح یاد دناوهلا) هاتنجاذا هدنتهاو دیتا لجزا دارم لاق زدهنساسنعم كمروشود لظنح

 کا هکر دیمسا وص ربو ردیسا نیشرف ك ادعا نورعو ردیدآ مدارا هدننرورون 7 (دوبه) روشد هرامدآ نالوا

 گناسنه ( ةنادریهلا | ردنا یهو هدن و یزهوح ردلکد عسا عضوع لواو راد یخددابه هلعج هفص

 رواوافصوهدیرت | شوق هلا هنس دل نه زود ینارطاو قصو یزمو یتهننواو نی رتس هلنوکس كابو اتیا

 هدنیزودوعد (یوےھلا) ردنوجم اجب -اودزاهزا درس هداروب ٌململد ها وس ةت هدرانیا ةناد زعم هنادرههد رتلاقب

 نددادنضاو سفت هدر اره ذریاصد تفلوفماناذا لوالا تابلانم ادو لدتا دعه ل اق ردهتساسنعم قحولوا

 رابقزا سن پوناوا هدنتفو دصک««دشزو روم وعلا ) رولو ادو ام ن دنا آی انعم هلکلبا رب رفت نخی دلوا
 یکدوق رو دار رولکد وعش یج لیلا لضمیا دوه لاخر لاق :ردندهیعرش تاقالطاوت و زودهمدآ نالوا

 قعایواو ماناذا لجر لا دهن لا زد هنسنانعم قموب وا یداولهدننزو لعش (دض#لا) هدننزو و رولک دنعهو

 هلغلوا عوضوم هدهنسانعن ره ەرزوا روک عهچو ظق ظیسااذا لح زا دیه لاش رولوا" كن هغو هنشاتنفم

 لاصندهنسانعم قمابوا دوب هدننزو لیعفت (ںہےھتاا) ردق و تخاخ ةجارڌا هنلسق خرو مت ید

 مونا. هدیه لام ندهنسانعم یعوواو هظقااذا" دیه لاسق راد هاتف رەنا ۇاو ظقتتاادا منا دیه

 زیب اره لابپقب هردیزرادتسم نوه وا هک ددنناتس قنروناب بودازواهربیزوب جا كىنو یهود شکوخو
 قعوبواو غانادا لززا داكا للاسعب رد ةن اخف مو وا هدننزو ناجا - (داتسهالا) ضرالاب هنازج قلااذا
 هودو ایمان هدحواذا لجو ردها لاسش ردةنساشخ قا رو وا یداربو همانا اذا هره لا ردهنسانعم

 (نتعه) :یضرالاب هنارحن لا رعیلا نیها :لاتسش نرلنعتسم هنشاشنعم قمرو واب بودا زز رب از ون كنو

 كناه (دملا) ئک هاد کدر م لار دن دینا وص ازا راو ر جز صضونطخ سه تا لوکس نیجو یرتسکلناه

 س ص ےک اس

 !الپل اده لاق زد همام اق ڭمرۈخۈكپ وقت هلبایاروکی انب هدننزو دوعف (دودهلاو) هرس لين كلادو یف :

 لاقبزولو ا مزال هنسانعم قلواینافرب كبو توصء "دشب قب 0 وادیدش دمدهادا لّوالابابلا ساڌو دهوا“ ده

 قال طا ده اف دهدک ید خراش مرهاذا قاهلا آلا نم لقیک دو غبازلا بابلا نه لج لک دم لجر اه
 درماوجو مرک هو «ارسنکو كنم ءغلباذا ییکر دهوررمالا اذه نده ا لاق هنساتعم دودهم روئلوا

 مدسف اعلام یدننک رادو هشیت هرکه وا رذلتح یوا لوغفم عع لاف قعع هدنوب رونلوا قالنطا همذآ 1

 . ودهاذایاعنا باس لا نس زلال انشر رد هخ مانع كم ەركى که ود هو زدنا مده رال اس هروک هی لدا

 هدانعموت کوه را اتطلع اتوضیا اددهو اتم نیس لوقت زدهنساتنعم طظّلخ توم دزتتعف ددغو نهو

 ردنغلود هل ىلىك ك ناه هدنو و هنساسنعم دود ږزوتتلواقالطا هدا نون نو فیعط دنهژ راززلوا دردم

 لجز نم كل ایه لج تورمراب رغو هل کو یف كنا تها زد نو ده نج یک حوا ذمو حفهتسانعق دو دمه تب
 تزوم لاسفپ وزدب واته ثنوفو رک مو عچو دفع هدنوب و هنسمتانعف لز نم كغ رارید لجز نم یهو
 لحخزا دپ لهب ناو كلونه شالا ده یْنَأرمأتو و ده نام و اھ نلجرو ةارشا نع تكندهدرثات

 | شال رمز هدرا ص كلغ دلتان هیلعینلا اقا ل وهلا ءانىن چ نأالف لاق و لخترا مایا لادلا غب

 ثدالحور روز لانموب ردهنمس اعم دیدش مده ةرزواروک د عهجو ةه ةروكه رانا !لوصاراسو هدساتشا

 رعاه لصالا هدزب لگد ولندالج ك ها دیک مال زرد لخ را دل ال یدنلوا لاي قتسا ةد شانس

 لاج مسا هد نسا نمم بچن اقلط» ها عزت ند رون زم یاسنعفو راتدلتاارعا هنسارحم لئهدخ بو وا هدنکش
 لایت اهن ساس بیخ ھلو اوا اکو تکیا مکیحادص رك رسام دل لاق بتهلابا نا تنو رلتدلبا
 تالیف هد زچسا ن درا سر دنا: اک هیتناغااکش قم كلا لوا ندننتدالخو توق لاکدک اب وکر ونلوا

 ریکذت هنوز ںیدلا ارج ان دیار و کک سوم رد هد نط رعد كدردقؤئ

 تیام
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 ۲ ناحاذا ادالبا هارلاتدلواو لاق ردشعلوا لج هنرو رص یس هز كدالبا هدسحاصمو ردسابیق ریسابیمو ۱

 || لاَس ردلعفهلباق هکر ویتسانعم روغوطهدننزولیعفت (دیلوتلا) هداص>-ناجاذا عر زا دصحالاقب اک اهدالو

 |[ هللالوق هنمو ردلمتس هنسانعم هب ےت لس دیلوتو یهتدلواف ادیلوت ةا شلات دلو لوقتو هلبامقل تسپتلو
 || كندلواناو ین تنا یرابصتلا تلاقف كتير ىا كتدلواناو يبن تنا مالسلا:هيلعو ايب ىلع یسبعل لجو زع

 قلوا یب نالوا یرغص كنا فید نس هلکی دن نالوا ذوخ ًامندن و بنادیا دار وبار یک ا ولع كلذ نف هلا لا عت
 ا هر رسک امال . (ةدالا] را دابا لجن .هنسانعم قغروغ وط یدیلوت هدعد رلبدلیا تر هززوا

 عج رولکنودلو نادل عج هر تی هیدلوهلابش هنسا نعم دا رمش و بر روند هشادشاب هدلو یادنلوا کد

 | ۰دارایدلیا هفت هیلو! بو دبا ملغ برع صعب هک هتنر دلکد کک نوبداو تات دلرونیدنو دیلوو تا دیلو هدنزغصم |
 || عاجراهناوضا يتالکرسکبو ریغصت یدنلق مسا هدغب ردردصم هکی که دعو هدطو یدیادلویبضا تنسلک |

 فلوف هکیدلاق ردنلیاهیبنتهنبراطلغ فوم رام د یدل هلبار ظن هننفل ها راض هب نوتبددیلو ءدنرفصملکلیا
 یدلیا مهو هلکلیارکد هدشابدلو یرهوچ رداروب یرکد عضوم كنود و مسر هدبئاب لتعم س هلک هدلوبشا
 هلخلو !یدل یرغصم هتبلا هدنروص یچیدوا لتعم سپردښدا يلا هیننک اهداروبو بودی میهوتیییرهونیوید
 تقویااسهتدل تناح لاشرونید هنبفو تبالو ةدلو ا و نتف رولوا شلوا عفاو یکه نطیل هل هرفخ قلم
 هکر ید ج زف رونی دینتقو شر دالو ردرراب امز ےہنا هډ رنو دزو تاعیم (دالیلاو) هلن و دعوم (دلوللا)اتهتدالو

 (هدیلولا و) هدنبزو طعم (هدلولا) ږولوا ناکعمسا,ییظفادلومو ند! واط ص نوچ م البلا هل ضبع

 ]دل وتبرغلانیبیسب دنک ب ول وان دماج لصا ییعب 4 واین دلو هوا ب وغ کر لوا ق الطاهیمیرابتل لش

 ەبشەچخۈۆۈرد ذوخأم ندنوب داوم مالکه لوا شل وا بید اتم هاب ادآ لرلبآ بول قیام وشن اس والواو
 ند هرکص هدلّومو مخل لصا نع ہل یا دلم مالک لاسق ردسقل ی ای تما ضا ةو یارک قارما م وعج
 هیا رعش نالوا ربع نودلومو رد هلپرابتعا ف وص وم بنای ؛اهرونسلوا قالطا هئ زهانالاوا تخ
 ترد برع یار مش هکر دشلتا ټا قط بین هرزوا هجو و فارق حراشز دشعاوقالطادلاو میخ لتودجخ
 ]| کرد ن ومر ضخم ین  یکرتنعو سیل یزمارابدلبا لاردا هینامز :مالسا هکرد نؤیلهاج لا ننهرزواهتط
 هنسا بنعم عطف همرضخ ار زر دطر مت مالسادنوب یک ب عکو نا بیج: ر دراندیا لار دا یمالسا نافزو بولو ایفا ج
 نالوا عاصمو روزو یبهاو ثالذکهّیش نالوا قفحو تیانراپ يعو یهننا نکا يوزن اوى رغما ناونابح نا | یک رر ر جو قدزرفردٍنو دلو نات ودهم بله اجنآ پلو تہہ سپ رچھزالیرالوا عطقنم ندرفک لغو
 دلولآ هل فمیادلومباک ل ابیع و هومر جیا هدلوم مه بلون هذه ل ا فف هنمو زر هر یا طا دل ۱, ِ
 نات ریبضم ءابرواوا بفصو نایک لیتو م وا (ةی دولولآ)دهنساتعم هلبافروتید هبنداخ هب ةابشنزو قید

 لوق لی رد هنسانعم قلوادیدش پیتا. قر هلو دکار او هلی ئاچ دو واو (تمزلا در دنعا جوب مدننزو هنا (هدالوونب)ردندلاجر ایما هد زو باک (جالو)هدیننزوریما (دیلو )ندیلاعفاتناسیبص هکر دلیحتسج اعم تی پو قفر تلقو ءافجو متيوارفصفیا هدولوفتذلعق لای ولو قالا هنتلام قلةجوج
 هدانعمول وردبارومط ندنفرطاب ردر مک ةدنماکنه یهو دش ناوه ترازج هکزوضند هو جرای)وگنتمو

 رد یبمهصاصتخا ی هریک یدمو تیاذیا هدمفو دمو لیل لابس روند هه فضتم لرادمو نال رک هلناه : | دسولاو) هد بازو فک( دموا)ردعبارکروند نکلتا کپ نمک هراس (خیمول) بشن مبلغ بیو | لس همسر اچ تتلو ی امزح | تردتشااذا عيارلا پاس نما دمو لیللا دمو لاقب رد هنسانهم قلوا یا كه دیو ضحبل هنجو نوا نیم |

 داهولاو راح آق راس لام ردیاب اقم دجعوب و هل هلو او دولک نا دهوو هلی نیک لو او ںولک اهوو وو لکا تخوا | یتججهنسانعم هضم ضرا زوئ,دهربق رو اوقطا نبماه /مدهولاو) هینوکس تاهو یف كاواو (تفُحول)
 هدننزو دج (دهوا) ضرالاف وهی ا هدهویعژو لاعب رونلوا قالطا هروقج نب زدىکە رد نالوا هدر هو ۱

 | هد زو بع (ديلل ءاهلا لس صف اته عماجا ذا ةأر ا دوت لاقب دللوا لاعتسا هدکیا عا | | هلتسانموب رددیسانعب كم رب قربوهدنزو لعفت (دهتو نا ) هدم چ شنارغلادهو لاقب دانم تالیاطتسب | دف دارو دز ده (دهوتآ:ولکدمآو چرب نوکیا رپ کردیمدقم درک

 سس
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 سری ترضح یہ هلک دالیمو صصخت هدعالسا فرع نوجا مالسلاو ةولصل اهیلع ین طبصم تدالو نامر ظلال
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 رو AN هدکو فرض لاق رییس هنسانعع تعشمفودمحو نس هلبعص كلواو دکولا رد جد ۱

 نوراضخا ةتلومولو ۴ کل سهع "یدنمدلدلو#لاضالانمو ردیعج دلو هلیتعفرانوب و هل لواو ون ددوو

 لاضا ل ةغنرکر تیو دنا ال هوررعتش هنکنل مغ لغو اتکلام نب لسطزلوا قیقحدلو اکسذلوكکیدلنا ینبت

 قاف آهن نک فلز کر تراش داوود لاو مد رم دلوم یهو تعفو یا یهتدلوافرکذیساک ||

هغا ابمرونلوا قالطا هدوضخعهودا رف نالوا مه
 هو هدارهیاهدلکو وه لاش ردردتصل ات تفصو 

 1 لک و و هدنهذو

 نکا ) درد دیس ف ننک زت هرژوا لتحهاقطالخ ند هی لابج لوف لع حض وحر دند ن+مرڪ

 واک !دللآدنا ھر هرم ه۵یواوو یک ناک ردداکو یدرعم رونید هزاع رصوهردجصت یرلکدتادش فورزا نالا بكەت اد

 یدصقویآذیآ ةماهنلا قو لعقیا ینکو تلذتلازاملولقتهتدور ونلوا قالطا هلعو لعف یکیدلدا دصق نرهتسک"
 رد یا نفک اندک و توهدک آی هعهدکو لاقى ردهتسانعمكاب ارا وتساو کک دیفدازموهدننزو دیک (دیکوتلا]

 مانا( دک او ا]دک ات یعم رمالادکو ت لاقب رد هنسانعم قانون ماکس اوت هکر دّیفدا هو ههاتفتو دک ات (دکوتلا)
 اروند ندنیانعم دې حو یس روند هب ةا تالوا ردنآدمحو" دخ توبلابحت ٠ة رول هس هد لعاح

 صف رهرونلو|قالطا همدا تالواهداعآو اه هنلیش#كصوصخرم دننزو لکوتم :دکونلا راسلا ید ادیا:دک اوم

 رک تا لار هن عجب دیک ًاناو](نیکاوتلاو بیک [دهتسماماف یااذکرمابادکونم هلم لاغر هندتسانعم
 هاتف الو واو لول ندژلکرفمالس یکبیشاعتارهاظ_ زوتید هیصتو هراع رهمیراقدلغب بوراص رلشاق
 ۱ تااشنا یعق ردهراشاعهرب سهل ج ږلیخف واو (دلولاو) هلن رمسک,كفاو (دلولاو) هلع ءاواو (دلولاو

 قالطا ةنالوا اها مخ ذات تاو نیترونلوازیبعت یروایو لود هکر وند هنس هداز هتقیقحتو مننفنب كناویج راسو |
 داد e قواو روند دلا هل سک واورو نیدهذلوودالواهدنعجهکر رولواهاکو ردرار ییجودزرفم ملا

aT ngs 

 رد صز كف ذل ها ةو كنم دار هر دنیا هدولآهلافیزدکو |یکناكنسهکدهسکلوا ىجا لدلوكنش نعب

 نسردآ تر نوت لکو مم منب بولک هشیک هذکد تیا ب رض یلیفع یم هدلاو هلیا هناهبرب هلکلک هنس هدلاو

 هلوقع هن لوا ملعرلب رعو دل یرون زممالنک اب ابطخ هیهشک یس هدلاو كلیفع هلکلبابایصتسا ورد
 نالا ر ونس یر تعز هکر دا حزاش .هنسنانعم سالا یا زار دوه لحرلادلو یا یرداام هدر كج دود هسک
 زوې زم لوف نکل بودبا تدنویدردصاخ هب قبقخ دلو دواوم نکل ږولوا؛لوانتش غد هدلو دلو دلو هدنرخاوا
 هی وسنا و ةر ىو یالطا ةن دمو مجو هبنسو درفم یظعلدلو حایضم تحاسصور نم اتجحم هنلوف: ءاسهمو

 اهسپ دیاولا) رولوا لو اتمهنناتوریک دندلو هدنلوقیدلول تفقو كفقاو سیر دین هفت جذیفلومهکهتنردتابا

 هنسانغف یصارونلوا قالبطا هفجوخ | فلطمو .ردفخوج شعوط یکیدارم هکر د تساهم دولوم هدننزو
 كىنا هل تشک واور وتد نادلوو روند دنالو هدنرراننوم تنسکاویو هنسانعم دیعونلوآ قالطا هتملوکو

 درام هی بص کر د الف قالطاهدیلوودیلو هی راجوهاوکو ردیعچ كدّیلو نا دلو كە دېلۈ نالو هزوک انت

 یخ رونلوا برم هدرادهنسن نالوار راد هرمشو خر زم لثه هدیلو یدانیال رما اته ۴ ی یش نم شعب لاع و

 منو جز هسنازوا تلا هن رلاسیشا سفناوّرعا قسوخرب هکر درا لوا: قرغتنصو لخت هبلتوملوا دوه هش

 ی د لوق یک ادداصقتسمرونلواترمض هدنعق وم قارغتساو لاسغتشا لاک هبجرمارب سب رازاپا هع اکا نوعا
 زهارب نسر علو اا دن یراغص بونلوا توعدوا دن سانراک ا هلفلواروز تیاغبهدنام یر لک | ترن الی ر یدولو

 لوانتییسفناوترعا نادلولرالوا رهظم دنتعو تغ ترفوو بصخ تاغ ینایزونلوا برهان هشتو یوق

 الولا) ردیسهنکكغواطینمب كن هج اجد د تیلولامآ ۱ رونلواداراهدنرفوو تعسهروکه کو زا هلو منمورجزراهسابا
 هدننزو دعوم ( (نلولاو) هدا زو هدع 4 هدللاو) هللادنا درهم * یواو (دالالاو]هلباه (ةدالولاو )هل یسکكلواو

 یهو اهلج سیا ادلومو , هلو :ةدالاو هدالوو ادالودلن ةأرملا تدلو لاق در د دیا قعروغوط

 كلاو هما هداروب ام هج رک هلبعخ واو رددلو یجب كدولوو دولوو ةدلاوو لاو هاش لاقیو ةدلاوو دلاو
 ةدلاومالاودلاو هللاقب بالاو «دزاصب اکل یدنیا لاخدا هنس هلساس هصتخ تافص هک یالناقالطاءلاوو
 هژژوا تسن نعد هتسانعماذک یذدلاو اربد مزایا ر هلیناونف بیلغتلاب نعبنادلا ولااسعل لاو

 ادیلوت هاشلاتدلو لوقت ردهننانعم قعروغوط هل ومسك ك نەرم (.البالا ) رونلوا قالطا ىد هب؛دلاو هسرولوا

 ىج االت کند مردن را جج لدول ورا و ارز ردا هسابق نکل یدكيا بر عجب هداوم

 تمام دیلاوفو رؤ لک لفا بط كل :طدو ر طاق دل طقم هك دحل رولک خم ادلوما یک کت دلیلونو .دیلآوم

 ریسأیمو



 و

0 
 رونلوا قالطا هشوقو هود ندیکه کوا لراشوفراسوقلت بوک و 2لراهودو رود همدان راک هب ا طلسو ریما

O EOE AR Iراشد هدنلاح كلر بونلب رمو نکر دیا مضمماعط هک رونلوا  
 بولو ارپ ناللفوردندل ها بو رض #هادقاوراغ باش نمو * روند نادذاو هنفرط یکی ارونلروقج هر ک صن دکدلکود
 EER رعدفاوو رونلوار عت یدکوح یرادروآ هدب ررارد هادواوراغەدر كج: دیداکود يراشيد

 هبلعو هیلا هدقوا لاسرد هنشابعم مردن وک هن اطلیناد هریما هلکلب< هیلدایمدآرب هلنسک تاهزمه (داشالا)ندیدآ

 عفترمیادفوممانسدنمو عفتراو فرشااذا یشلادفوا لا ردهنسانعمقلوا و ادو های

 هنسار وهندا ضو از عقراذا ءرادفوا لا رد هتسانعمقعغوطیرقو قشاببوکید یتراقل یعسضوهآو

 لاس رد ا و هلتعرمسو هيلع فرشااذا هيلع دقوا لاشرد هنسانعم قلوا قرشمو 1 هرزوا

 هلاوح هنفارطا ین ندعافترا هدتنزو لعفن (دقوت)ردذوخأم ندندافو چۈ راو عرساادا لحرادووا

 ردهنسانعمقمالا و هلکل .یلدا یمدآرب هدشنزو لیعفت (دیفوتلا ) فرشااداهیلعدق و تلاس رد هنسانعدقلوا

 گرفتند يدا ناروتوا تولموج کردار هدشزو نفوتسم (ددوتسلا) ددوا عع هبلعو, هيلا هدق و لاق

 لكنيلومت او ردد افینس|یردصمكيول افوتسمیا دفوتسمدعق لقب رروتو بوکیدینرافهزوا یعقوب

 رک هکر دیعچج لدفو (نافوالا) زادتعاجرب هد تنزو ناس (نادقوونب) زدی رغ یریعت قفروتوآ هدزوا قیآ
 هلو تعرمس ذوخ ام ندنلسانعم ةدافو هکر دیخچ ككدفو دافوا عقاو هدنرللوق دافوا ییعمهو را رعو یدنلوا |

 انصتهنا دقرفس لعیا زافواو دافوا یلعانیسماریاصبلاق فن ردبابنعموب دام هک هن دا هام

 رولواردصدقوو ردلوقنم ندسراف ناو هروکهننانب لراصب هنسانعمران روید هشنآ رز ليتك فاقو ل اولو (دقولا)
 اعف (تادقولاو) هدننزو هدع 2 هدننزودوعف (دوقولاو) هه دشزو دعو (دقولا ( هنساتعم قاب ن

 یناثلا كلام انادقوو ةدقو ادوقوو ادقوو .ادقو رانلاتدقو لابش رد هتنسانعم م قاب شل | هدرلن وب
 قاب توشلوط نانا هدرانو (داقینسالاو) هد زو لعفت (دق دف وتلاو) هد زو قافنا (داقت الا) تلغتشااذا

 بوقابیشتآرارولوا ۳۳ "هجتم داماو لق دق ولو تدقو عع تدقوتساو تدق وتوراسلاتدقت" !لا_ ھي ردهتسبانع

 ۳ یدو زىب هری ۵ (داشالآ) اهنلعشا یا اھت دقوتساو رانلاتدق وت لوقت رد هنسا نغم كیردنلولع

 ۱ نظن هش قجوجارب ز هنسانعمهتکرت زار داران ىصالتدقوارلب رعواهتلعشاا دازانلاتدقوا لوقت ردهنسانعءقخاب

 ولد دنوسمردنودورکی در آلان قحهدنفحهسک ندنارفس هتمسر و رولاق هنسودنکی دنکب ونپ ؤا لر هدا

 شرط رخ نوک تای كحراشهبنسانعم۰درالو هللاهعحرال ژربدهرثا اراندقواو هراد هالا دمبا
 نب اى هک افت یوا هللدوحو یرضمو ر مس 2 هدکد لبارفس هیناج هاجر هسکیراقدلوا ناسارهنادتب َسطم

 هدننزو رتما لیقوفاو) هنن باک (داقولاو) «دننزو روبص (دوقولا :ردب رات داعوب لثم یانبم راردیا ۳
 یلاعت هلوف یرقو راد زورف| شدا هدیسراف رونلوا عن قرتوط روال وځروجراسو هنوطوا قاپ شت
 هتسانموب ردکیدكانولع كرد هلان هدننزو دا دش (داق ولا) دیقولاوداقول او دوقولا یا نهم .دوقولا تاذوانلا

 دافولجر لا زونلوارمعت هراشتآ او نیشن |هدرچالطضا هکر ونلوا قالسطا ابذ نازک کف ضاع فرط

 طاشنو كرب زولت دح یک شن اداقو یلقویکس اسلا رونلوا قالطا هششنالوا رادباتو یضمو ضام جم
 طاشتلا فدقوتلعدرمس یاداق و بلق هل لا قیرونلوا قالطا هبلقو نهذ نالوادقوتلا عد رس هدتسازفو

 دیدشهدهبن رمتساهم هلبقق واو ار قالطا همدآراذکر اکو یضامو فی رظ (دقوتملا) و کپ

 را دشا یهو فیصا!ةدقو مهتعط لات روناوا قالطاهدقو مابا هروحاب ماتا نوچکنارونلوا الط! هکلیتت !نالوا |
 (داقوو )دقاوا رادلراب یک !یرلب وترولواولب وت لزقو یربا ردیسا یک سنجرب هدننزو « هب دیعس ( هد دن دیقولاز

 ردن دیاغصار د قوع نتراعیساهک ی نیللادقاووناو ردندلاجر ءاعسا هدننزو ناش (نادقوو)هدنننزو داش

 ثدح ۍدقاولا لسم یان دقاوو ردندنیمباترددم نرخاصیعسا هک یتللادقاووباهقشب ودقاو یلغو اكن آو
 یزولا ع رمسیاداقیمدنزل اش روت, دهغاعجناقح كراح یشنآهدننزو تاقیم (داتتبلا) ردیوستم هلی دجردروهشم

 یناثلا با بلا نم ادوکو ناکلاپ دکو لاقیرد هسا نعم قلوا مقم ةدشتزو دوعق (دوکولا)ردتن آمساوبو
 هب هنسر و هدصقاذا هدکو لاقت ردهنسانعم كلبا لنهآو دصق هلنوکسكفاکو ضف واو (دکولا) هب ماقااذا
 دل ادکو لامرد هنسانعم قاف كح بوزدشکم ق هنسنر و هراصااذا هدکو لاق ردهنسانعم كليات ابصا

 دکووم شان لب راد لاسش رد هن :ساتعم قلب توکح لب نالوق یتالان را و طور اب هذکآل اه وهمنوااذا



— 
 روتښد هیهنسن دیدشو تنجمو یکن امزملو !هدنیقعو كن ضمب یضعب هکر ونید هئبش تب اثو ځاد لوش هدننزو رتاوتم ا

 هدبئنزو لوعفم ( دوعولاو) قز لوا یمحردص" ةدعوملاوا هدشنزو دجو (دعولاو) هليرسك كنيع (ةدعلا )
 رونلو اربن كمریوزوس هیسکر هکر ددنساع:قلوا كج هیلشم او كج هدب ان هنسنر هلاوقهدننزو هقو دصم( ةدوعولاو)ا

 یسدامدعو یعیا شو اربخ هدعو لا و ةدوفوموادوعومو هدعومو اذعومو !دعووةدعرمالاب ورمالاهدعو لا
 یردضم هکر ږد هدعو هدرخ هسروناوا طاقت تیطالک یراظت)مشو ربخرک او رونلوا امت هدرشو هدرمخ |
 لرد دسیعو قزهلوا یردصم كنظعل دعو تللدک,رد دانعنایردصم هکر اربد هدسوآ هدرشو رد هدعو دعو |

 هدعوا هدرشو رخ ا هدهوا هدرخو رونلوا لامعتسا هدزرش دبعوو داعداو هدرب دم دعو هدقدلواهن رقالب ةصالخ ۱

 ةرزوا روک ذم هجو یس هلکدیعو هکیدلاقو بزضلان هدعواو اضف هذعوا لاقب هنمو رد یک هدهلبناونعٌمشناب
 ادّیعو هدعو لاق ردنرابع ندکمریووقزوق هاب کج هیلبا ترین لاصباو ینکیدلیا تین «رشرد ردصم
 رادهاذا ادیعو لاا دغو لام ردیادضق هلوص هک ان وکروتلوا لابعتسا هنسانعم كم هرکوک هودو هد دهاذا

 كنآ ةلفلوا لصاح ندمرکدغواریزردعرکدیعو فلخو ندب ذک,دقو ففلخ برعلادنع هروکهشنایب كحابصم
 رولوالئازو نکس بضغو بولو | لصاحاندضلغ دیعو نکل ردد نالو اور ندنفیدلوا تمال یرتیغت
 هدنصوصخ قح ءافوو لولا للعهابعاقح دعو كالنکردراکرد یلاوزو نوکس ید كلدیعو هلغلو!ندنسهلوقم

 ینمازچ دابع هاک مز دبا هنخآومرکاو رد مرک هدننهج مفصو وقع لغ وا لا قح دیعوو رد نوا یراب ترضح |
 هدعاوم رولوا ردصمو رولوناکع معساو ردهنینانعم دغو تقو ردنامز تا هدننزو تاقی (داعیلا )ردلدع هلغلوا
 تیناهربچ لاصباو هرم هلی رسک كن «نمه.اهاسعبالا) رد رمسقم هلیسانعم دعو هد هیانسلوصاو هتسانعم
 هدو قاغتا (مامنالاو) هبننزولعافت (دعاوتلا) هد تبهاذاهدعوا لاق رد هنآ نعم قققرروق هلبارابخا ییکیدلبا
 مف عب دعوا ذآ او دعن او اودع ون لاقب رونلوا لاهجتس) هدرشداعن و هدربخ دعوت ضع بل ادنعرد هنسانعم تامل دعو
 | حالا لاق زهاب دعتوموهفدعنأب دعا نولو سانویدنلوا ماغداو بلق هاتو او یدیادعنوا هدنلاصادعت !اضعب

 هتینانج كلبا لوبق یدوداعناو لنوو فر تاب ناو دعتوموهفدهن ابدعتوا لاو مست ارس اردا یفاک
 رونلوا لامعتسا هدهبل غم لابو رولوا نوا ارت شاو دج او هدننزو هلعافغ (ةدعاولا) .دعناف هندعو لوقت رولک

 هو باب هل هدب زیغندنراباب رو عیب ودعو هبلاغم باب هنمادعورتک [ ناکیاهدعوفمضولاو تقول! هدعاو لاقب |

 دعوتلا) بلا نم اه رخ يبر تناك اذا هدعاو ضرا لاقو وا دریل وا رخ اب دعب هاکدعاو موب لاشو |
 هلبنوکس تنهججم نیغو ضد كواو (دعولا) هد هاذا دعوت لاقبرد هنسانعم قتقروق هبادیغو هدتنزولعفت
 لجر لاقبرونید هیسک مس فبعض لوق یلعرونید هیسک نالوا هیامورفو یندو لقعلا فیعضو قجا
 روند هنیراکسدخ كتعاجو موقو یکی صرونید هغجوحو اس فیعضلاوا یندلذر فیعض قجا یادغو

 نا دناو رب دغوو هلی میک كلواو رولک نادغوو ليم كواو رولک نادغو و رولک دافوا یعچجهنسانعم موفلا مداخ
 ۱ هداغولا) یکد دنعر وند هب هلوکوردق وب یبصن كا هکردیسا كقوار ندنراقوا زانو یک دغمروند هنا داب

 | ندعاوملا) ادضو ناكأذإ سما | بالا نم هدافو ل جرا دغو لا شر هانعم قلوا دغو هشکوب هدننزو هداعس
 | لعفاذا هدغاو لاعب رد هنسابنعم كلتا یک كیا, هنیعب هل دیلفت یدارب هدغاومو ردیدآ لعلزب هدننزو هلغافم
 ]| دغاو لاقب ردنرابع ندقعتراب هدکم روب هک ردهنسانعم كعروب هژزوا هضرا مهجر ار هلن رقو قیفرو هلعفک
 ر دیا تاراحشوتقفاومهش را نرکیدیغایارب و يلارارپ ز ردنا قع ید هدنربس كنهقانرب هدخاومنکرواو ا هاکو هاراجاذا
 ایا هرمه لدپ ندواو ؛عداهالاو) هدننزو هباتک دعوا او) هدننزو دومق (دوفولاو) هلینوکسكنافو حض كواو دقولا
 یا هیلا دفو لاقب ردهنسانجم لک نب رو مخ نا طلسورما دوخ اب هنلو درب ن دلو در نوعا تم را سدوخاب تاب
 د شاب !یقالطا «داروب ةج رك فوم دروو عبقاذا يناثلا ايلا نمةدافاو ةدافوو,ادوفوادفو هیلعو ربخالا ىلا
 دونك د وفو موفو دفاو وهو ردقفاوم هژ اصب جد تاهت! ریاتنو یدنلوا هججرت هرزوا ننانسب هد هرناصبت نکآ |
 نالواودنس هورذ تن دېب موق كسکیدازوا نو زواو مک رک دوو ةافواو بابا عج بوصک دقو و |

 | تغفر لا هدنرانب یاب | تسوقرب اریزردزاحمو ورواوا هلاوخ هبناچهو لسکو ن ندنفآر طا هکر وتجد ةغلموق
 لوقناورد یخ ملی همت( ءاجر دطلغ یر اهل لیلا هورذ هلجرد درغودفو هداروپ ورد هدرطمقلوا فرمشو

 ندنفرط یوق هدنزعم تعمر و هب ییا هرزوا روکذ م ەچو هدننزو دحاو .دقاولا ندشلبا یهو لج ید |
—— 
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 راب رعارب ز هوامغلا لبلد كلذو شا مظعو هافف ضرعنع دياکو همونلاط هداسو ضرع نم نآالونلاةنک

 (دستوتلا :ردفوصوم هسرو جد هدهمانتفایقو را ردناقالطا سرا مظع كلذک املا ضبرعه هد دیلرو یغ

 عرش ق مالسلا هیلع هوقو دنتسااداهداسولادس وت لاقت ر رد هنسانعم قعادصب هع دصد ٠۰ دشنزو لعفت

 "بکیالیاامتذو_ههظعب و هلص لب هح رطیالو هنهتعالیااحدم هنوکل مک نآوغلادمت وشال لحر انی نکلا
 لاق الحر نا یناتلا نمونا ارفلا اودس وتال مالسلا هيلع هلوق لّوالانمو هداسو نلع مال بابک هتوالت لع
 لطادسوستتنانم كلرمسخ ملعلادس وت نال لاقف هعیضانایشخاف !تلطانا دی را نا ءآ درسنا ال

 بشدمههکلب دغاهنیرز وا تأر فرا ههکدارم هکر یا اف هداسو نخی راد وتیآرق هروک هنناس نر هیاهنبیجتاص

 اکاو ییدلساهوکر چه یدنهنب رزوا كبش نالف یجدهدزمناسل ردکعدرانا تنطاوخ هنتوالت ناره تویلموتوا ۱
 E رولوا شلوا دسوتم یآنآرقو تولوا حدم روک هک وایو یریعتردق و یسهلاقتواد

 هغدصب یدآر هدننزو لیعفت ,دیسوتلا )رولوا هانکندنموآ 1 اوا كعد زمیاذاختا لدب هپ داسو ۍنآرقرل همك
 كما تعرس دک هل رسک ك هزمه (داسيالا) دس وتو داسولا هدسو لا ردهنسا-نعم لمردنک, وس

 بلکلا دسوا لا ردهنساتعم 9 توردنف هراکش یلکو دذعااذارسلاق دسوا لاقب ردهنساتعم

 رد هدنفرط ماش هدر هدنل و هدم هدشزو هلاک (هداسب هداسو) ازومهم هدسا اش و دیصاان ها زعاادا

 هنسا نعم ءانق روند هیولوحو هنسهروب و هنکواوا هدنتزو دیعس (دیصولا)دعضومربهدنضرادخت :اسولاثاذ
 نالبا ندشاط نوجا قمروتا یکو نوبق هدنز رظ لیغاو .هتسانعم هنتع رو ند هنکشداتلآ كق
 افتخاكننا رخ فهکبانصصا نطو و ردّقح هلو !هردنام یراق باب هدرلناسب و هدرلغاط هکر وند هر هطوح

 ۱ هتسانعملبحروتید هسا (دیصو و) ردضعب لوقو هروکه تنا هدراصب كانومر دیعا :كزهراغم یرلکدتنا

 هلقاق یزغآو هتساننعم قیضرونیدهبهنسراطو هرراطو روند هتان قیص نالوا نیشب هنب ر یر یرلکوکو
 هراس" قح کرد حراش روتید همدآ شلوا تنس هعفد یکیاو هنتسانعم قیطمروشد هیدن شفاف

 ندنرالاد جاغآو نیتّرم ناخدقراصا اذا دیصو لجرو مالغ لاتش  ردقلوا «دشناونع نینّرم ناخ یذلاو
 ادصو بوتلادصو لاقب یک سن رد هنسانعم قموقوطو قمروا هلند (دصولا) رو دد هلیغآ شلو وچ
 هنسانعء حاسد روشد aE ه دشزو دا دش ( (داتتضولا) ) هعسل زا ناثلا تاتتلانه

 كعدا لیغا نو ناو هب نک ب همه :(داصيالا) هتنسانعمردخ روشد هر ةدرپ هدتزو ماف (دضولا

 ندهنسانعم قغرفشق هوآ یروناح لی راکشزاسو ی یزانو هرطظح ذااذا .لحترادضوا لا ردهساتعف

 هق.طا ادا بالا هصوا لاقن ردهننسانعمقمایق بوتروا یی و ةو دنصلاب نعي ةارعا اذا هریضو تلکلا دضوا لاق

 لاتی رهن صاخم كذبا لیغا نوجا راوط دو (داصینسالا )هع فرك ناک ازومهم هدصاا لاعب و هقلغاو

 ۶ سا رصو لا رد هنسأتعم قلوارادباب و تبا هدشزو دعو (دصولا ) ةر ظح ذأ اذا لحزاا دنضوتتسا

 هدننزو لیعفت (دیصوتلا) هبماقا اناناکلاب ر كص لامرد هنسانعم قلوا مقمو تساذا اغلا تابلا نما دضو

 یهنسنر هدننزو هدع (هدطلاو) هدننزو دعو ( (دطولا) هرذحاذآ ت نصوت هدضو لاهزد هنسانعم كلنا ریز

 ةدطو دطو دطب یشلادطو لقب یکهناوطساو ساساردهتسانعم كلعاراوتساونیتم بوردشلر بکر که هنرکرخ
 یناکمرودعضاذا هی یشلادطولقبردهتسانعم كن قافاو مس هرخآ یش یشیشربو قوت ذیل بابل
 دطو لاق ردهتسانعم قلتاط نوعا لمنکب یر واهدهماذا "هل رم هلدطو لاق زدهتسانعم كل ادینهشو هر هست

 قلوا ادو هربغواءاث نساسالیلصمل هدطلا هرضادان ناکلادطو ضاسالاق لاق بلضل اهمدزاذا نضرالا

 بو کو اسرو تناذا ىشلادطو لاش رد هتسانعع قلوارادناوتبات هدنرب وماداذا لا دظو لاق زد هندن ات

 ردهنسانعم كمکچ هلقایرکر دتغل هدنلنفل طو دطوو زامانا لح زاد طو لاعب زود هلقلوا هنسانفع کم + راوب
 هیاورقو رضم ىلع كندطو ددشا هللا باو رفدنمو رونلوا لامعتسا هدکلبا لانصیتشاولاقابو رهق هژتسانبوب
 لا قی رونید هش نانلقراوتساو تباث هدنزکره (دوطرلاوهیطولآ) ادیدشاذغخا نخ یا دح او نعع کنطو
 كمرکوح بوردشلر دشلرب یکی کر کہ دن زکر هیبهنسرب فلو هدنبزونهفت (دیطوتلا) دوطومو دیطو و مقوا دطوهدطو

 هل ر رسک يه (هدطيملا) تشفهتنایادطوتف *شلادطو لاق ردغواظم ندناهتتنزولعفت (دطوتلا) رد هنساتعف

 | كنەدبنطو (كناطولا ارونلوا برمض نوح ك متکی ر نالوا ك شوکیا ربطو یا هلکنآهکرونید هعولت كۇب لوش
 (دطاوتلا)ر روند هنیطاشاودعاوق نالوا هدراناش یکم اجو ا روناواقالطا ةتراقانآ یاس ردینهب

 مسیح

۳۹ 

 ےس



۷۰۸ 
 ae سس ا

 لاقت ژدهتشانعم تی تب ندوصو : هدرو خنععءاسلبادروتلاقت رد هنسادنعم تاتو دورو هب و ص دوب |

 ةت زا ب تر تعا جزر وزد هدر طم هکودهنت انعم لافتسا لسعفت هداروب د زۆلا ثلطا زا :لحبرا دزوت

 لات زن خات نادشلو نالوا هینشاتعم هنضح ردهسنساتنعم كنم رک تولک لوس اولا و.هعزآ |

 | ناش نوم سامع كل دو رو هبوض دون( ارتنالا) البلق الق اسهتلخ داد سال لتطا ن روت
 ردهتشانغم لتطاراضحا هرب كسلکهب وصدوخاب شرط 0 داجیعا هد هدیوف یمدآزب و هدر نیم ءالادروتسا 1

 ءالاذرف لاتتفب نوتید همدا ناک هب وصیخدوب یکدراو هدننزو دادش (دارولا "درولا هرضحااذآ هدرونسا ناقب 1

 املا تودیریاونکا ذا ةذراو و دروموق لاسقن "رونی هتعاجب نالوا«دنیم « داراوص (ةدراولا) دارو ودراووهف
 ردیدآ ةدلب رب و دابا یا ةدراولا قالت لاقب یکه یضا ارزدهنسانعم لوخغم رونلوا قالطاهقن زط هاج .هدراوو

 ةا وص هدننزو هل زام (ةدرؤملا ) هعددرواذا دنر و لغات وما از هدر هدشنزو هل عافس (ةدراولا)

 قالطا هرنط یا هدنویب ندیشهینش دو هدننزونادیعش (نادنزولا)رولاوا قالطا هز تاتو روتند هر كسك

 كوش نادن رو هزوک هنناسب هدربانصد ادو راک ز دوو ھن ةدروآ یه زوتید زو دز ره زۇتلۇا

 | قو ةد هعرکت نا زولوا فتنه وک اوسم هدقدلوا كاش ضغ نانا هکر دزمظا یادراو ندشاب هدنفرظ یکیا

 یکنالواو ردشلیا بوت ییاوا ماللا نغم يیشخزند هنن ا ی ؛ارات و کارم تددنزولا لخت

 ۱ نوعع*دلوا دراو ندشاب ردلعاف عع دی ووهدنو و دزاارونسلوا لصتم نژناهنرمط لول یزلکدیف نیتو ر مط

 كوا (درولال) رظابلف وتاب هجرت بب رغ موحرف لوس فناو a حور دروم ژدلۇغەقىغم دوخاب
 | ردهلبتهج هنن ولو :اهتفا رخل اذا هدروهیشح نولوسهنمو یدنلوارکد 7 هت زدیدّرفع كنظغا درو هلبحق
 | با همالع كلذو اهضوللخ دنع كلذکو نفشلا بو خدنع اهقفا رجنااذا ةدروهشعراصبلا ف فلّولالاق

 هلوق هننو ون اوا نییضتمییملن ید هلاسیکشخ هلغلوا رولواهباک ت دنساشعم ت دش ترج روک ریخت ون سو
 | تاهدلا نّولاکبکالا:عنفلاموت اناولا نول درولانولکیا  ناهدلاکة درو تناکف ءال ا تمشنااذاف یاعت
 ,|:هیانکن دن دش هداروب" نکلهیا هدروق ن الف عقو لاو تيفلاتعاق !تساق دزولاکءاعسلا تّرجااذالیقو دفلتعلا

 ۱ یاروالا) رد هدنارفر منار واف هکر دیعما عضوم یزلکدید نیعسأر | ةدرولا نیع) رد قب هب هب هظخالم یت نالوا

 ندندلاح ر ؟یچاساهدننرونایهس(نادروو) هدننزودا دش (داروو) هتنزودرف درو ردعضومر هدننرف ناخ

 زدندسیلاوملصاعلا نوزع لذكر دندن ال اوم كدي نلتزم مالنشا) ةن مرکا ینو ردیدآیداو رب نادروو
 دو ماج ینعیرد ةفورعحنیاود: (نادرو تان) زدفاضماک 4 نرق ی کبد ناادژو وندن شک و ازکم
 ان وقص عد: «درومآیاویحات یاسنا 4رن ك نەز ه دارالا* زدند رقم نادروتش زدرلکخ ون ئرلکدند,

 ۱ امت یو رنو ام نفت كۈك اتا هزار اهر شا ادا هدروا افتر دداگشانتم كلبا زا |
 || كيا ناوک لا هنوکلک یتراقاک» :نوناخم تر ؤناذ ۰ رها ترازو لاقت رد هتسانعُم قجتا کم خاغآهدننزو

 ۱ رد فی رقرب هدنساضف" اخیرا و هلادهش (هنادرو )اهدخ تیرجادا ءآرلاتدزو لات دلت نانڪ

 دو و [هدرزو)ندندا ةربعمرب هددادتل دی هدننزو ةیدرفا ةیدرولا)ردیدآ هیرقر هدر هنادرک هنادزولا

 ی هاتنل ورک هکر رد لعاق مننا ن نددوزو (دراولا)زدیدآ مضومرت رآ(یزادراو)نردیعما»یسهدلاو ل ؟رعاش مانهفّرظ

 ٌةبنرالادزاو نالف" نولوفن لردنآ قالطاهبنرالادراو هتتنکنالوا نوژوآ یوا و اب رک کر دن تو

 ادروزاضاذا سرفلا دارا لاسقن ر د هئس اشم قوا نوکلکی عمق تنآهدشنزو راربجا (دادنربالآ) اهلد وطیا
 هایش ؛لعاقمسا ؛دروتسلا )یدلوا بیس هللتدابت زن یس هرتسک نلنقاط كاهنک ًاسواو دنا اروا صا كنم و
 زال رعع وب و زدیدآ می عورت بت یه ندا هر ادطروع هلم كنده ئاز دروان را )زدند هراعص کر دذا دشا نا

 | ها :هطروع و هرتو تا شلر واق هکر دن راک ذب دند ین دنا صام ییظوب نداق هدیزاهطوت رازبد» دروایهعاع
 أ دارا .هحبوتعم ئا هدیسراف ردب رهه ندینرافوبو ازدا قالا اغلا ننضلرو هلاوناک هدنانمارخرولوا کره

 قح هن دصل و كح هنکیاونس تلم هدننرو تاک (یاتولا) زدقودحءان هدنبرعهروشد نال رددروآفز

 ۱ هد ووتنید هنعب دصب ساب هص نه اتع هلال تاکرح كواوو هزات هداسوو داسوو ةنساشعتت ءاکتشار وتد هر 1

 زا دخا !دضب یرلفدنا تونلوا عضو شاب الطن هد رونلواعض و دخ کرد ید ضا زو ةه دحل ضا هتسانعد

 هداسولا ضد .رعوندمونهلباةدا هلناةداسورات زعو زولک تاخیر گر دشو یجب كهداشوو داسویدنلواقالطا
 | قع داع ناف رعل هلداتسوُت1* نر دالا ةو رس همزال تلازکو تلاطد کر زدی هبا شکن دمو تراک لبا
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 حون موق هکر ديما منصر یړره "لرنوبهب الا !رمسنو قوعب و وخیالواعاوسالوا دو نرذتالو لیّرتلاق ءاجاک
 یعسمالبا هروک ذم ءایسا هل غوا لقتنم هب رعرافکی راع -| كب رپ رههدعب یدیارار دبا شتسرپ مالسلادیلع
 هحو بعغاررلیدلنا عضو هنصح لدنطا همودو ذاا حصر هلیعا دو یس هلق تلکرابدتنا داتا مصدر

 هجو نکل ردشلوا بهاذ هنتببرع هلبترابع هدوم یرابلانیب و هنی نا مهدافتعالوا هل ےہ دول هچبرکهدنسهیعس
 ]| كحراش هنسانعم دنو روند هغزاق هیعتفلواو تولا )رولو یم یر ره هلغلوا یانصا كح ون موقهرزواروک ذم
 هد شرق ءاولاهدنزو نا دف (نا دو ) ردیدآ كغاطرب دوو ردشٌاوا ماغداوبلق هلاد ءاتیدیادتو یصاهروک نیا
 روب زم هروکه نننابپ كحراش ردشلوا بوسنمیاروا هلغلو| نکس «دنآینا دولا ةماثج ن, بعصر دیدآ هن رقر
 رایدلیا تباو ز ندیدنکی رضا دیبع ن عر شو سا بع نا بو دبا تبع ما تغاو .ترجه راد اسیر فرط
 ینا دولا قعسا نییعندار عشوءابدار دیدآ هدلب رب هده يغب رفا نا دوو یدلیالاقتنا هدرکآ جش تفالخدهع
 (ءادولا) اردیدآ كناضقو قانسررب هدنسرح او د نفر سو ردیدآ خد كغاط نوزوارب هدنرقدبفو ردنداروا
 لعفت ؛ددوتلا ردیدآ عضومررب هدنبزو ءامرکءاددولا نطب و) هلی كناب/ءا دوهقر وا هلسه دشكلا دو یخ لواو

 ردترابع ندکمردوساک | لګ ردنو لع نسو دنک هکر دهنسانعم كیا بلج هنسو دنکی ین كن هس کر هدننزو
 لمروتسوکت بو قانسودهمدآر و هدو بلتج اذا هد ږوتلاقپ یک هفت ر دنوجا لهما فرز كتم لع یبا كبو |
 اه داوت لاش زدهنسانعم كعشوس هد بنزو لعافت لصالافر(دآوتلا ) ببحتاذا هیلاد دوت لاش ا

 یاصت هلوقرسف هپ ورونلوا قالطا هیهمانو باک« د ومو یدنلوارک هکر دردصمدننزوهبح ( دوم[ اونا تانا
 مزال لابربسفتیربسفت كلّومسپ ةبت اکلاب ةدولامهبلا نوضفتیواض بلا لاق بتکلابیا ةدولاب ملا نوقلت
 و غو مرعهر زوا هکمهنع هللا یض ر هعتلب یبا نب بطاح ر دیل وا كنهنعتمم روس «روکذ م تیاو رول وامؤ ازامابوا |
 ز| كیوتاخر«دوموردشلوا لزنهموقرم تب [هدیایلو هدکد لبا مالعا ہلکا لاسرا مدآ هشپ رقه وتکم یب ی وبن ترضخ |

 لع هدکح نانلواربعت لک هدیکرتویسراف هدعب روند هنکچ نعي هني رون رش ره هدننزو درف (درولا از دیمسا
 ندذوخ امندنسانعم یتآدورو» روک نن اسكحراش هلا هد هدروید رقمرونید یخ دمجوخ ہدیہ رغدکر دشلوابلاغ

 قالطا هلآ نالوا هدننب لآهلبا یروط هايس نعي هنآ ن الو ادیب رقشا هلب| تیک د رووردکچ دراو ءادتناند)اسزامنآربز
 | واو روفکداروو هلم اواو رولکدرو یعج كنظفل درو روند نوکلکهدیسرافرونلواریبعت یر وظن جاکر ویلو
 بویلیا هشیدناو فوخ الصا ک ردغختسانسم دراو هدنوا رونلو!قالطا همدآر لدو یرحدروو رولکدارواو هلن یسک

 نوععیدلوا هدتولدرو رونلوا قالطا هنالسراو رونید هنارفعز دروو ردنبم هسنفیدلواردیا دوزو هثبشره
 تعشم ننراحو هره نب لیذهو نا طلاورغنیدعوردیقل هلرعاشرو ردیدآ نصحرب هدزاجچ درو
 هدننزو هدورب ,ةدورولا ]ردندلاجر یئاساو ردیعسا یراسرف لراهسک مان كلام نب لیفطلا نرماعو "یربنغلا
 !دراونا) !درو ناک ادا سماخل ا بایبلانم ةدورو سرفلادرو لاقب ردهنسانعم قلا نوکلکینعیدرو تآ

 قباسدراوو رک ذیساکرولک نودراوو دارو یعجرونید هم دآ نلکهیوصورونلوقالطا همذارل دو یرج یک رو
 رعش لاقی رولوا فصو هحاصققراصنوزواو روناوا قالطا هرداسه و عیجشو ر دل عتسم هنسانعمم"دقتمو
 یخدوب هلیس هینب لعاف مسا (دتروتلا | هلوطب لفکلآ در یادراورعش ساسالایفلاق لسرتسم لیوط یادراو
 ردیس هبنکر ومشمر عاشر و نم هنیدورو تّنکر دیس هینکلسانت تلآ (درولاوبا) روتلوا قالطا ةنالسبرا
 كنموب لوقیلع ردندنسایسا كنهمسا عب كناج هاب مسکو او (درولا) ردیس هک نتناک ان هبخش نةربفمو
 هلرکر دهنسانعم كلک نیش ینعبقلوا فرمشم هی هنسنراسو هب وصو ردنوخ ًامذد دورو ردیعا لوک ون عب
 یردصم ردیسا هدانعموب ظل درو هروکه نناسب هدراصب كفلوم نوسلوا لخاد رکو نوسلوا لخاد اکآ

 یبا قم كنوو مسکلاب درولا مسالاوالوخد نوکیو لوخ دربغ نم هافاوو هغلباذاادورو ءالادرو لاقب رددوزو
 هفیظو نوعا تارق نوکرهب نعیرونلوا قالطا هژزجرب ندع رکن أرق دروو ردکلیا تدوع ندوصنکردردض ||

 یم رکن أرق هروکهنناس كن هلان بحاص ردزوخ ام ندنساتعمیام ةضج روت ڈهرادقهر نالو اذا

 كنازجا لوارردیا توالت نوکررب یژزجره بودیا ءارجا قازوالا هی واسم لماش هیهفلتختروس فیل اتار غ لع
 رونلوا قالطا هشوقیروسربدروو رده مسرو سد بازح او بزح که شنرولکداروا یعجیرونیددرو هنورحره |

 نالوا هد نس هداراوصو نوصعیدلوا دورواکا هد وره روند هنس هصحوصو رونلوا قالطا هرکسعو

 هدننزو لعفت (دروتا ) ردردصماب هيم هزوک هسناسب كح ابصمارو شيد هنعاج نالوا هجوتم هیوص قم ||
 ی تر

 سس سس

 سس تسویه



“> 

 ذرب هلباسه (ةديحولا) رديدآ وصیکیا هدندالب سبق ةليبف هليس هبي (ناديحولا)رديدآ عضومرب ديحوو |:

 لو وژریددخوابهبفتسبل هدر كجد کد هجن رکاب هدنآ نب ردلکد صوصخاکب شیاواراب رعو ةبنادحولاوذیا |[
 ناعم رونلوا لامعتسا هلتنر ام هربع اما دور دنوم لنسهلکدحا هلا رسک هزه (یدحا )زعد ءادخو هدشوم ||

 هیذیهادو تفآ : قبطتانب یدحال یدنلواناسی هدنسهدام دحا (داح الادحاو) ردمحب ار هتاهها تین اتریعضو |[
 ۱ ردنا تچ ر ندمالکوب (دیجوناون) ردموسرم هدننب «داه قط یهجو روئلوا قالطاهنالیو روئلوا قالطا |[

 یناثلا ابلا نفادیخوو انادخوو ادخو رعبلادخو لاقیردهنسسانعم كم روب قراتآ ریس رس یترام دا دوخاپ |

 ندٌساسک نی دورو ندشل ات تابو ردخ صم هرزوا قلوامسا هدوم هدحابصم یی یا دم الازم ول مدحا وب ۱

 ۱ هنسانفل "تحد تشنود یک رخو رغو ر رولوا هتم تفص هلس ال تاکرح ثلواو كلذک ( دولا )ردشلبالقن ۱

 کو دهنشاتعم وتسود یدو هدنزو دنترخ (بدولا) نوح یا دو موق لاس ر لواهدارا یت ود رقم

 یخدقلوا لوعفم یھ و ردن رش منا كت السعو لج قح نالوا رشک ج روا ضر هنیفاصبا عن |

°1 

 دنوم اولخد لات رونلوارپیعت ةلاررب وب هد رک رندن او ردزاس صتخا یبس كنوب و یکیراقدلوا یرصنمرغ ۱ ۱

 لطاو روند هناویح یبشخو نالوا هنشاب رکیلایردفصو هدننزو شکش .دحولا ادحاو اذجاو یا داحوو داحاو | "
 تاز (داعلا) هلصاو 4بنسناضرعبال ناكا ذادحو لجر لاش رونلوا قالطا همدآ د وجوب نایلوا فوزعم یساو |

 هنچ همش هجهفشی هکونیددیحاوم هدنعجج قونلواقالطا هنبرب ره رادبتنالوا هجهفشب وریآ ندنربیرپ هدننزو
 خیاز ندباوص میهنم یعدق هدنلوف ةرشعلا نمرانشعللک دحاولا نم اجلا یرهوجو زولوا كد هبت هنر
 درفداججههکه بش زدکعد ممضعرمشع راشعمرک و رداودنجا مدع هسیا نایب قافتشا یدارم ندنوبارپ زرهثلوا
 نکلردورحن یعیرذدحاو ندمرشع هلیعص كنيعرمشعو رایشعمارب ز ندطلع صح هسا لعدرد کعد درف

 قفتثلوا رک ذ هک متن ردتفص هد نزو ریما (دیخولآ)دلکد مه كهدردژورجرب عب دحاو نددحاو هداهم

 تا نم هلعفراب رعو یدنلوارک,ذ که تن ندردصم هد ینو هد (ةدفحا ۱زدهدننیب نیعرخ ردهیحانرب ندنسبحاوف |
 یدشا هنشا:ةسقشب هچزرکلاب ینآ ییعی هنسانعم هنآرو هسفنتاذنم زارید هندح یذنمو هندح تاذ یلعو هندخ
 رک اکدننحوالا هللاو دنمو زدکعد هنادو رد فصو نددحاو (دجحوالا )ردقو یکراشمولخدف هلدحاو درف

 سس

 | ندف زط کیا نفی تاهعالاو هالا م رکراب رعو نو رش عو یدح اوةرمشع یدحا لاقبف رلوازکلاب یظفل نکی ازکاپ ھم
 ۱ راب رعار زرد هدلاودارم ندادحا هدارو راد اهادحا ناوه هنسهلوقم تاو هودو ناشف نالوا لیصاو یوص

 ردکعداکییک مرد دارم هک ونلوارببعت یسهنادار لتسانایحد هد امل ردکمداتممبوهناکب هکر بد همادحناو

 زاحف (نادخولاو) هلنوکس كن هجم یاخو نف واو (دخولا )ردیمسا لضرارب هلیعض كلواو (نادحولا) سس

 كزواو/دادولاو |(تولا !دوشوو داختوؤ دخ او وهف وط ا ةعسوهوا ماعنلاینک هماویمرواربسلاف عرسا اذا
 كلادو ماغداكف (ةددولاو )هلی رنسك ك ي (هد ول او )هدننزو هبحم(ءدولاو | هدننزوهداعس(دادولاو ) هلینالت تاکرح
 هدو اا مخ هزددوو نیعلارمسکب هتددولوقت رد هنسانعف تبحو بحكموس هدننزو هلوفع (هدودولاو) هلبرسک
 ثلاشلاو عنارت تاسلانم هد ودومو هددومو هدومو هدومو هدادوو اف ثیلتتلاب ادادو و ادو اف خلا
 | ردندملات تاب هززوا ذوذننشو ندی یار باب هرژوا دو شم هجو یکیس دبخیص ضعت ضعولو هشنحیا
 | لاستتو اا مس وق هنمو رولوا هنسا تعم نمت هسرونلوا لاسمعتسا انورقم هنس هلکو لروکذ م بیکزت هکر ید حراش

 لجر لاش رواوآ لونبم نبع هشرهو هنکر هکر ونید هم دا نالوا بلاربنکو بح یافلش هل دووه لاقت
 هلغلوا ردصلاب ف صو دوخا رولوا عجب سا یکی سهلکبحدوخا رولوا عج رابتعالاب ندنتس هلک دوا دو یکی دلوا ج هلرغا یتسهلک رغرولوا عجب یتعورولک هنتسا نعم نوب هلیعص واو دو و اردک ا دو

 ژل و ورونید هم دآنالوا بلا رنک م اخف ؛اواو و یرسک كيم (نولاو) هدنن زو روبص (دودولا)ردلعاف نعم
 لحر لاف ردلیعاف مسا نالوا نوحا هخلابیکیر هلکنعاف و م ذح یس هلک دومو رد نعمت ن هغلام

 ردشلوا رابتحهدانتسح ءانجسا نم هنغیدلوا لبا ندددو دودو هکر د حراش لار تک یا "دومو دو دو

 كواو ردیعجل دو (دادوالا وا ندیعج اددو هدننزو ءانحا (ءادوالا) زدکعدءابلوالا تولقق تونحمهکردزتاح ۱

 دو هلیعضو یزیسنکلواو (توالاو )رد عمان رق قیتنهروکه نص ص ات ك حر اش (دیدولاو ) یک ابخ او بح هل رک
 ردسالتم روانو تح واو (تو 3 ردکع د نارام یان ود ییکب ّوداو ذو ل ةقاو ل فقردیعج دوو
 ی حس دمو =
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 سوهقابسب هللا#ةرابعلا سطو ةراشالا یععنب ماقلاذهینو ادناو/زا كلذکوهلبتاقوالا نم تف و ناک لاه
 هسانراس ل رکو نوسلوا مدقتم و قیاس هیهلج هدنلضفو عدل رکر ونلوا لاسمعتسا ها نعم مدقتمدحاوو
 هلا هموعصم همه رولک نادحاو هرم كواورولک نادحو یج وب هموق دحاو نالف لاق نوتلوا مدقتم

 ءاسسایتحقوب یساتبمه ور ظن یک د برف ردک ی دكورکس )اکر ولک هنتسانعم دحا دجاو و ردل دتع هزم ریه واو

 هدح ولاو)دح و لاو | هلی واو (دوحولاو)(هدوحولاو) هدننز وهداعش ( هداحولا)رد هرانعم و دحاو ند انيس

 کو لجرادحو لایردنلوا كر دارم هکر دهنسانعمقلاف رکاب هدننزو هدع ( .ةدحلاو) ةدنرانز و هدعوو هع و

 دییقت هلبناونعمرکک و کف لؤما درن رفم قباذاهدحو ةدحووادحوو ادوحوو ةدوخوو ةداحوام هيف دح مر کک حاوو
 مزوگ یک ےب هغیصدوحو نالوا بوصا هروکه ناب كحارم حارس نکلر دشلباتراشاةتسماخو هعبار تابهلکلبا

 فصبو دعبنالوایراظن یسلواروسکم كعراضم نیع هدسماخباب و یدیا كلبا مظتت هلناونع ثزوکد وخاب
 تغا دلو اردق وب نیعل | موعمیربغ ندنس هغ يص دمت 3 لتعمارپ زرد نف هعابنا هنر هعریص

 فالخ نکیآندعبارباپ لصاردنیعل اروسکم یخ دهدعراضم هکی راباب قوو مرووتروو ردهقیعضو 4 نارماع ی ی

 ندیناث باب هدحابصمرولوا ندنلببق نيتغللالخ ادن هروکه ناب كحراش ر دبتغل لیقعوب و رایدلک هرزوا نسا تبق
 كنهعص هر رب فرح یرسکنيعهد نعراضم ندسماخ باب هکیدلاقرذیوسرم ق رهلوا ندنسماخ بیو

 هری هکی ظفلهدحو هدنمالکه دحوهتأر رب رعو یہا ردجرا هدرقح جزم نادحو قلوا ییصهنناقتثتسا

 ردلکد هرزوا تئردصم ردب وصنم هرزوا تبلاحهدندنع نوب رصب ردقوب یعجو هینش ردردص ردغانصم
eییظفل ىلع سنو ندنوت صب و ردشلبا اطخ هلکعدردب وصنم هرزوا تب د ردصم هدند  

 الثم رد نکس | ضعیلادنعو یدلوا بهاذاک |قعی یدلىا بوصنم هرزوا تیفرظ ییظفل هدحو هلطاتفسا
 هدحو لیعو اب مهدحو لع اوسلجواس:دحوو امهدحو ىلع اسلجو هدحو لبعو هدحو سلج

 هب و زانو العا كب ام دقمیعب هلتفاضا راریدهدحو میوه هدهاصم حدیراب رعو هسانجم هد ین ص زود

 ربظنیب اقلطم هدعب ردکعد شعقوطزكلاب هلغما لوا سنو عضو بوثرخآ هدنلاونم كنآ هکی دیا فیطو
 رییعوهدحو e حدقو مدو نوسلوا هت ما كرکو ناسنارکردشلوالثع هدهنشننالوا اتو

 ی یرهوج فلم هکر دندسارغردنوحما میظعل ریغصلو ردي رعصم رع ریعو تكشع شب ازدا داچو
 هدنلوق هد حو هتک دشعد بو دیا تو دارا دوخ دوخ یترابع كنب رهوحباهنیعب 'هدراصب نکیآ شبا هبطت
 مد او روا تبردصم لاحلکقهرصبل الا دنعوهرزوا ثيفرظة وكلا لهادنع ی هدجنو

 ضعب ویدنلوا عضو هنماقمكن هلج وب هدحو هدعب رولو كعد مدروکه دلاح ینیدلو !رکلینآردهدنریدقت ادای ور
 یخ د وه دننزو لعفت (دح وتلا) یهتنایدلوا لئاق هننکم ییارعا ناو یدلوا بها ذ هنتي وصنمهرزوا تیلاح نوت رضب
 دحوییعع لحرا دح وت لا ردل و هننهح تلالج هغل مر دلکد نمت نلکن بابو رد هنساتعم قوا هناکی لب

 رهظعینآ لاعتقح ررید ریصعل هللا هدح وتراب رعو هلا الع ` دج وتملاوهو هب ون زاب هللادح وت هنمو حراشلالاق

 و ی رو ل ا ا توا لیكۇتەرىخ ینروما بودیا تخص

 ديحوتو ةرشع ىلا هسجخو هعبرو هثلتو هان لاش عب ةرشعلا ىلا درطب و ادحاو هلعج ادا اديحوت هدحو
 هللا دح و لاقب ردنرابع ندک اناا یتغیدلواهزم ندربظنو كيرش بولوا قیقحدح او كنالعو لج قحیهلا
 ةنادحولاوذیا دحتوتلاو دحوالاهللاو رونلوا ریبعت < هلا كلر هدرغاسل ندنو هدحویلاعتهب هب نمآیا یلام یاعت

 اک اکی و هناکی زکلای (دح وتلاو) هدننزو ربما (دیحولاو) هدتنزو فک( دحولاو) هلنبتعقف (دبحالاو) يلا
 (داعالا) ردەدحو ی یوم هلدحوهدننزو فتکد رفنمیادحت وتمو دیحوو دحوو دحاودحو لحر لاشه ردهنسانعم

 نحب هتسانعم هکر زو د ءادعاللهدحوا هلتتسانموبردهنسانعم كلعا رکاب ییهسکرباپ یی هنسنر هبسسک كرمه
 ا هدر كجد یدلاق یسابرقاو لها یدلاق هجزکلاب مدا آ نالفو ردکعد یدقارب نکلا یآ لب اّقم هنسد

 قلف صعدیرف هلسمح تنزمراسو تلیضفو ع یمدآرب لاعتیراب داحاو هنسانعم هدحو یل رار دەبا

 ردیلباقم قمروغوط ر کیا کر دهنسانعم قمروغوطه نادرو هنامزدحاو هلعجاذاانالف هلادحوا لا قبر د هنسانغم
 هزوت اخ نالوا رروغوط هنادرب ردلعاف مساندروکذم داحا (دحولا) ةدجاو تعضواذا ةاشلا تدحوا لاق
 هل را همص كلواوو كنهرمه | داحوو داحا) هلق كناحو نيم (دحوم) یکدرفم ردوصاخ تقفصروند ها ویخ ربات

 هللودع بود ثلثم دوخاب ث نالت هخ ره 7 هرکی نا ردراف صنمرغ ردرللو دم ندنظفل دحاو یا یرب ره

ies 



 لا دهلی تفصو رد نصت ی دعوو دعوربعتوت ویدلوا شد ردالعاو لجا تادفصتم هللالح توعنو ||

 قلتنك زپتعوو روناوا یا دحا لیل ثاذ هلارابتعا وب ودتیهولاو تیدح+ذبترم یرابتعا د رت ید |

 ندالواذبترمهبترم وب ر دبا قیمت نغیدلوا زیر هع تعش هابسح نبسانم هت وت ر كسعشو عيلماق كنابعا بولوا سش ||

۲ 
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0 
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 نفصو هللا .دحاو یرات ضح لبعو لج قحرد هض راعتدحو هدنعوججل رانو یک ةدحاو هطعللا رولوا طخ ۱

 هدو هکارک داذاو لاعت ههل لاق ةدحولاهذه ةب وعصاو رولوا كعدرده م ندنکنویتریت یسانعمهدقدنلوا
 نهصوصخ هیالعاو لجا تاذ دحا نکسل رونلفصو یخدهنسن راسهلبا دحاوو نونمّویالنیذلا تولق تز اسا
 یناصسلا.هبرق قدارسق یلاصت هللا هر ص قاو رمشلا ندلا ردص نب نیما دم ینادعصقفح هلتسانموبو |
 ردشل وو کټ ساسنم ید هدماقم وب كرهسفن یراقدلوا بب ز هفیفص هدنربسفن فب رشصالخا كنرانمضح |
 یا هجو كنفب رش مسا دجا ند تس ءاعسااسهدنماتظنلایزدمالکد حا هنلاوهلقهکر دوب یسهصالخ

 | كتر داي فمص شا رق هفاط نسب هنعلوئسمروب زم ماقسهکردود یسهنکت كنسارجاو بیترت هرزوا لالج هظفلو
 ]| هلباهیناتر ثیلع تافص میخ هلغل وا یضتقفیب ئهلا فص و یان ندن یلکدلبا فاضینسا هلیمالکهیلاانوعدتیذلا |
 | لاج تفص هل بو سسعتم د وخایر معنی ان ندنت رنک ییصفت تج نکس بولوا بسام كلبا فصو
 ]| هظنفلنالوا ىلع كليلج تاذلب راست عا قل وا عمصتسم یلاکتافص عیجج ادت !هلییسح قل واعجاار هبهبلالحو

 ]| كبس ترک تب دح ا ارز یدلبا حام هبهیل الج ت وجن هل ادحا مسا دعب تراشا هبهیلاج تافصمارارکذ الج
 ل اچ تاقص عنج هناش لج قحن دنراباوج هک ایوکراهقلا ذحاولا هبنیلاسع هنلا لاق اک زد ثننم هنلالعکا و رق

 هلسایفهناذتس دخحا هکر دو یسهقیقدكنيراثباهرژوا دخ او یدحا هکیدلاق ردت راشا هتجر تعسو ننس دقت قالوا

 هیات مچ تیجم> مزاولو تیعسج نالو | ی زال ران وت رکو للیلصو ییکر نکو یددع ءلرکت دخ ا ارز ر دذوخ ام

 ۱ زددحاو دیزالثمردنرابعندیددع د دعن ءافتنا تب دحاوامردهفربص تطاسب هیراع ندد دعت ءاحناعیج یرلوا
 ردیریغ كنیوافا ییدحاو یرابتعا كشیدحا نکسلرد ذحا مهوبحاو مهیلاعتو هنامسقخ و ردلکد دحا
 ]| تیوهوقلطم قحدوحو نالوایراسانیعو ا6هدنانیعا هلجلوا هکرددجاو قیقحد وج وم هکرد ون لیصفت
 | هتفرعع ها ابتعاوب سپ ودب هدنرع باج ارز ردلکد نکس قلعت كکارداو (عاک البا رابتعا وب ردهیییغ
 هجا رعی را ترمطخ هلع ءانردلاسمبلطو تقو عیبضن تبع و قوش راهظا هنیلطو ترنشابف و ض وخ
 ۱ نوصا حد وج و لواهکدلاقرظدروب داسنعلات فوورهلاوهسفن هللا کرذح و هژباداشراناسو تن رناسل

 || ةد هدو مشو هیلاثمو هبحور تبيع وهد هیایصفنو هیلاج (هیلعبنارم لواوزد راوتالزمتبئارمو تانیعت تاجرد
 هالا شرع اوذ تاج ردلامیف یلاغت لاق اکر دفج هلوا یغابصنا هل رانا ماکحاكتهتان ناتیعاو لو روهظ
 نادنارایتعاو تافص عیچج كلرکر دهضح تیلباق لس هن ایلباق عیجو هفرع تدحوییعت تاجرد لوا سب

 ند د رج راتعا نح درج ندنارابتعاو تاضشص عیجو نوسلوا ییلباق فاصتا هلبعومجب لکو ییلباق درجت

 رد وبرو تیدحاوهنرم یزاستعا فاضتا هلناراتبعاو تافص عیجوردتیل زاو تبل واو تاذ نوطب
 تیدح|سپندنیدناوتن رخآو ٹا ذر ومظقلعتم ك واش عا ویو روناوا هېه برو دحاو زی رعتاذ هلی رابتعاوب
 ردقن ره,رد هینبع ت نکن دخلاو امن اردیماقمیک الهشساو عاطفنا هدناذتب دحا كنه دوو هيمن تراک
 هدیددعدعل اونالوا دادعا عیهج اشتم رد لمعتعهداروا هیبسن ت زاکن کل هدهسیا قم تبثیع تژکهداروا

 تبست نالوا لقعتمهدتیدح او بنر هبه اشهر غ ةد وجو تانیعت عیجو یکی نیدلوا لقعتهیتنتو تیعب روتیفص
 یدحا مساند ربرفتوب رد هی وا ییسن هدحاو كتهیهانتمربغ اذن ددع بثارم عج هک ترد, زها ظم كن هدوهعم

 هکرد لا صقالادبخ وتیساندا ردراوهبترمج وا نوجگادیحوت هک دلاقو یدلوا رهاظیسهقیقد لر اثباهرزوادحاو

 ید یب ردن راببعندکیا قیفحت نمک هلال دوج ولا ق رومال با نشر قح د وخ اب نیش نیعد وخ ابنیقیع
 ناحوتفلّوادیحوت هبنرموشارولوا ریذسر وص هل س اتتا ندن وبن ة وکشمد وخان نده رکو توق باس ءاروان
 هدهیهب ا ةلماشتردق یتردق عیجب هکر دنافص دنح وت هبنرع همنا هینره رد ضح لکو ت قمالع ك نورو ردا دخ هار الس

 هر ندت وه لاکر اونا سوکع ل اکر ره کلب ردنرابعندکلیب لسمضحهدیناتر لاکا ع ی لع لجن و ق رغتسم
 اوتر ل وا سک نالؤا رصبتم هدک دلباوترب شن هززوا نایعا عبو لج س شکه تز دترا بع ن دقیق یغیدلوا

 بس سس سم

 | زد تماقمهبلصالاةيمدعلا ىلا حعوجرو هللا ی ءانفولالهتسا هکر دناذ دنح وتة بترها هدلانهبنرم ردمزلتسم یاو العا
 رص هناال ردا توز نا علا ةدها شا زما هته والا كلاه# ش لگو هلل االاد وجومال دفشاکم تارا ارز
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 مل ارسکب هدجت مروکدجو و دعوکب ولطملادجو لا قیرو نيد نافاب هدیسراف هکر د هنسانعم قلوب هللادبا ۱
 كنلوم هکردااذا انادجاو انادجوو ادوجوو ادجوو ةدجو ادجو لانلایف ینعب اهلربظنالو ملا مضب هدجم و
 ههعطتدجووادیز تدجووح رولواهب رب كسج سناوح هلجزا رولوا عون جاقرب دوجو هروک هنناب هدرناصب
 رولو | بضغلاةّوَس دوجوو عیشلاتدجووحرولوا هوهشلا هوب دوجوو هتوشخ تدجوو هوص تدجوو
 "لجقحویک«ونلا هفرعمو هللاهفرعمرولوا لتعلا هطساو وا لقعلابدوجوو یکطخس دوجوو نزح دوجو
 ندتیفوصوم هلالاو حراوج یلاعتق> ارز رونلوا راتبتعا هنسانعم درج لع دوج و نالوا بوسنم هنفرطالعو
 نکع هثشرب هکرولوا هاکو ر د هرزو اروکذم هجو یخد مودعمو نیقساغل مهزکآ انهجوناویاعت هلوقکردهزیم
 یلاعت هوقو مهار ثیح یا مهومندجوتیخ نیکرشمااولتقا لغت هلوتکررونلوا رعت هلبادوجو ندرادتقاو
 ضعب و روتلواریبعت هلبا نادجوو هدج ندراسب و انغ تالدکء املا لع اوردقت ناف هانعم اوصیتهءاماو دج لف

 لجا تاذوب و ردقوب یس انهتمو ادب هکرد دوجوم لوش لوا یدلبا ميسقتهعون حوا ینادوجوم نیقفح
 نیلو | یناهتنم بولو | یًآدبم ثلا یکی ویندرهاوج رددوجوم نالو | یا تنمو ًادبم ین اث ردالعاو
 ردتغل مماعون هکر د هلی كيجهکی س هلکد هدهروک ذم هيض هکر بد حراش یکن اسا هدهرخآ هاتشنرد دوجوم

 بولو | لدبم هی هعضیس هرسکت وجهد خب ردیسلوا عقاو هرسکلاو ءاسیلانیب لصالا یف ثعاب هنطوقس كواو
 عفانمراسو لام یربع ندنناونع بولطمو یهتنا یدفلوا هداعاواو ندنغد دّعلو اراستعا هب هضراع ةه

 هنسانعم قلوا نیکنز رولوا هدج هدننزو هدعو دخو هلینالث تاکرح واو یر دصمهدقدلوادنسمهنیناوقم
 (هدجومو)هدننزو هدع(هدجو) هدننزو دعو (دجوو) نغتسااذا ةدجو ادجووادجووادجو هریغو لاملادجولاقب
 ةدجومو :دجو ادجو اهب دج و مخارسکی دج هبلغدجو لا ردهنسایعم قاراط هدشنزو هبکوم
 تو قشع هدننزو دعو (دحوو) ردشلبا هباکح ندراضعب چد ییطظنل نادحو هدراصب فلوم بضعاذا

 ندن راد الطصا كش رظلها حیا دجو اه هل لاسو هبحااذا ادجو هبدجو لاق ردصوصحت هنسانعم

 نیحلاروسکم یضام هدنوب نک رد هنساننعم قلوا كلاسنو نورح دجو كلذک ردنداضعموب دجو نالوا
 ردعسا هنسا نعد غ كانیکنژ هلبئالث تاکرح واو دجوو ردهیبس هاب هبنرحاذآ ادجو هبدجو لاق رولوا
 هر نسک و اورولکد اجو یعجج روند هر كساکرباوص هلن الث ناکرح دجووءانغ نم یا هدجونم هعتم لاسقی
 لثان هنیولطم یمداریو هانغایا یلاعت هللاهدجوا لاش ردهنسانعم كليا نیکنژ هلل سکته (داجتالا»

 یب هسکرو هب هرفبظااذا هبولط+ ائالف دجوا لاق ردت رابع ندقمر دلوب ین ولطم هکر ذ هنساسنعم كما
 دعبو هیلع ههرکآ اذارمالایلع هدجوالاش ردهنسانعم كنلشیا یک ارو ز یتعب كلبا هارکآ هضوصخرپ
 راوو افلاواولا بلق « دحاا لاشو «اوقاذا فعض دعب هدجوا لاش ردهنسانعم قاف"یوق فعص]ا

 رونید هثبش نالواراو نکیعوب دوجولا  ادوجوم هلعجیا یلاعت هللاهدجوا لا قیر د هنساضعم كالا
 هللامدجوا لافب اهاو هللا هدجو لا قبالو دوجوموهف لوهجلا ءا ىلع مدعلانم ؛یلا دجو ل اش
 ن ونجم وهف ههلاهنجالثمدب ملا نم س ايقلافالخ ىلع ل وعم ةنز ىلع لوعفملا مسان ای عیدوجوم و مفدح وف
 هرغو رهسلادح وتلاش ر دنددجونالوا هنسانعم نزح ردهنسانعم كلی اادب شجر هدننزو لعفت (دختوتلا]

 كواو رولکنادجو یعجوئسمیا دیجو ضرالاقب روند هریراومهو زود هدننزو دیحو (دیجولا) هاکشاذا
 یعجج رونیدنیدح او بونلف هفت اضعب و رونلوا رعت رب هکر دباسمحددعلّوا هلا هلءسیاح (دحاولا) هلی
 نايل وا ی ورجاعطق هقیقط | قدحاوو ردهنسسانعم دا رفناتدحو هروکه ناب هد راصب كل ّوم رولکنودحاو

 الشم رد كلبا فصو هلی دحاو نس هل ج كار مو دا دغا تح یدنلواقالطا هدوحوم رههدعب ردهنسن

 لّوارونلوالا یعتسا هرزواهحو قلا ر دک رشف طظفلدح او سب رونيددحاوفلاوةدحاوةثامو ةدحاو شع

 دحاو ینا عونلاق دخاوو رو دزو سنجاقدحاوسرفلاوناسنالااسل وقکر د ع ونلاق وا سنا ی دحاو
 ةف رح كلوقکر ولوا هعانصلا ثبح نمای دح او صع كلوقکر ولوا هقلذخ اثیح نمابیخدو رذنالوا لاصنالا
 هدحاو سعشلا كلوقكر ولوا هقلنخ |ثیح نمایند و ردنالوادحاو هلتهجقلوا یظنلاغدع ثلا ة ۹

 عانتما عیار ردندلیبقوب خد هدحو میس هک ه تن هره ددخاؤنالفكل وقکر ؤلوا هلیضفلا ی وعدثبح نمدوخاب

 ندننیالصد وخ اب ردرابغناسلوارببعت هر ذکی کءابهرولوایانندنرغصاب دوب ردنالوادحاو هلت هج یدرصلا
 اا یکد ناتنادحاور رولواددعادمابیخدل واردنالوادحاو هلتهح قمل واادمسماخ یکسالا رولوا یئان |
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 لوقت روتید هسالوا هئنالوا دی دسو دنلد لوق ىلع هسسافلطم دو و داوو یدلوا لا هوا یس هع رک (تلثس]

 هدن ةولاو )(دسولا) دا روند هنسمروکوب هود شم هرکو کو ادیدش |بلاعواانوصیا اتو اداو دلل تعم |
 ابغف كواو دو لاو)هلیقف كن هزمهو یمض كنا (ةدوتا )روند هربق ناسلوانفد نکیایربد (ةدو ول او)
 تهزم (دآنالا)ردیلباقم هلو تەخ نخ هکر د هنسانعم ی اتو نیکو تنازر ردرلعسا هدننزو راک (دادوتناو (داءوتناو)

 هل عع هدصوصخرب هدنشنزو لعفت CT ءوتلاو) یدیادًانوا لصا رد هدښزو لاعتفا هک هل سسک كن هدد شم ءاتو

 نززرتاذادآوتودینمقو رمالاف دنا لاعب ردهتساسنعم كعربد هتنها هتهآ لبا ین 7 دو نیک بویلیا تفخوا

 ضرالا هیلعتد ءوت هتسلوا ادبانو دولانیناشنومان ین یا ازاد رودهسکریو ° هدونیف كاذلعفو ین اتوهیف ۱

 دوآ ام لیصا هکربد جرا رد هنسانعم یهاودو تاقآ هلیقف كم (گناولا) هتساضعم هب تبهذو هتیخراربد"
 قیض یکلرید كمدآربهنبتهف (دننولا) یکم و اکن یدیاهدفو ییصا ځد كنس هلک هدّوتو ردبولقم هک ی دیا

 شبع لنتهلکناردردصق ندعباربات هرزواروکذ ذه هجو ولو ودهنشابعم قلوا لاحد هلغلوا هرزوا تادشو
 درفم هلتهجوب ردشلوا رضا, فصو غلام تولوا ردص» لضالاق ییعی ونا تم ةننک نالوا لاحد و
 ج تعن رونلعج هرزواداب و ادکرولوا اکو دولاحر لاتو لالاء یسیا دو لجر لاق زدی واسم ی جو

 رثکی ایعكمدآربدبو و جوا یا داب وا موقو دیو وهو لاها زاوا دوق نالفساسالایف لافییبم هنمهوت
 هلام لقو لا بعرنک دا عب را بابلا نمادی و لجر ادب و لاقی ردب راقتم هلال نا یانع هک دهتسانعهقلوا لی امو |
 هطفنو بتیعو جخاذا مویلاد و لاعب ردهنسابنعمقلوایم او بضغاذاهیلعدنو لاقي دهتتسانعم قلرادو

 هدزاغاط دنوو یلباذا بوثلادب و لاقردهنسانعم كع :ریببویکسا تاوتاژ تیعیا دب :وهیفام لاق رادهنس انفاد

 هروقیچ ناسنوارک ذ یدو هدننزو دبع (ہولا) رولبکوا ییوصرومهدنهکدونید هروقج هع وا ییلخ نالوا
 هلی ا ریظن هره هکروشد هسکرظن دنو هنسانعم علاجر بد هیسک ا هدصتزو فتک (دیولا)رونید

 نيعلاب ذیاضصالا دیدش يا دیو ن الف لاشب رونلواریعت ل !نیخ هوك وا واز دنا تنا یلاعت هلا ذاتعم
 قاقتکاب هلب رسک نءرمه  (دایالا )روید همدا نالوا هیاصالادیدش یرظن یخدوب هدننزو دیسنم (دتوتملا]
 لعاب (دب دناوتسلا) ردیدا عضومرپ هدننزو دچا (دن دن والا) ةودرفا یا هوډ وا لاق ردهننانعم ققارب ذکلابو

 لاعب روند هیس هینک ساسعمكنتو نتو لاحدیو ناکلاب لهاح یا دب وتسموه لا فی رونید همدا نایب یناکمر هلیسهش ۰

 فک( دنولاو) هلبتقف(ولاو) :هنوکسس كنةيقوف ىاتو یقدلواو تل لا ىلا یا دیوئسم لجز 1
 هدنخالطصا نویضورع ,دنوو رونل اوارببخت قزاقەكرونىد هتشنالیقاق هراوند نواب رب بولنزود ندحاغآ هدننزو

 هل رقم کیا هکر د روک ٹی رلکدید تی كنلّوم یکی س هلکی ع رونید هژ زج نالوا لقشینرح جوا
 :تالوعقم ردنک اساس#ب لر یکیا هکردراو قوررفم دنو هدرو ن دیو زج وعف «دلیعافت ر دنک اسانه دعب

 مقاو هدنم ذّقم ندنفرط راذغ هدتاوقره كنانسنا دنو و رددیبل نس یییدلوام اوقلا هام ىێكت النەنۇزج

 دنوو رو شبد نادنو هتسیکبآردهدنلزبم یدنو كغلوق هک اب وکر ونلوا قالطا کرک رک + روسو هیکسموت هدرخ
 تباثیا دناو ادو لاسش رونلوا دارنا نوحا دنکآت ییظلدنو هدشزو كحاو (هناولا )رولک داتوایعجج كنظفل

 ءرابتو ین هللااقاکرونلوا قالتطا هراغاط ضورالا داتواو یدینلوارکذ هکر دیعج كنظفلدتو نو (دانوالآ
 رونلوا قالطا ه هراشلدنالوا هدرغآ منلادانواو رونلوا قالطا هنن رار اک سو ءاسو رز سو ز دالبلادانواو اداتوالاناو

 هسادا هدنو ادنو دت دنولادنو لاسه رد هتسانعم فاق یغزاق هدننزو هدع (ةدتلاو) هدنتنزو دعو (دنولا |

 هديا دلدنو دت لوقت دع دع ةنز ىلع دن هنعرمالاو تسئاذا دنولادنو لاعب رولوا مزال هنسانعم كعشلرب یدنکقزاقو

 ه دنشنزو لبغفت (دن وتل) .هشناذا دنولادتوا لا ردهنسانعم ققاق قزاق یخدوب هلی رسک رمش (داتالا)
 یکقزاقیلساس:تلآ رکن لادیونو وه تفئاذا دنولادنوو هتناذا هدنو دنو لاقن رولوا مزالو یدعنم جدو

 هفقوط قاق قزاف هلباه (ةدنیلاو) هدننزوربنع (دّنیلا) هظعنایا هرکد دو لاقب ردنراتبع ندکمروتکه ماوق
 برعلانیب  تادیولاموب روتلوا یقالطاء هرغاط هخعارب هدندر وب نافطع ن هللادبعونب هلت اف (تآدنلا)زونید

 دجیهدتنزو هحرف ةدونا رددا وصر هد هدا هدشزو هدناف (هدناو) ردشلوا هعقورپ هدنآ هکردفو رفع مولر

 ی نب رماعونب معون 0 4 ردهفو رعم ٌهلبلر لرب برعلا نیب هدننزو هحرف (هدنولاهلبل)ردب دآ عض ومر هدشنارتءانهد دوخا

 (هدطاو) هلینوکس كی كيحو یضقالواو حول 2۵و میناب لایق لاعتف هدنرلندب هلک با نوشهر زو ا هعصعص

 | همر مه یواو(نادجالاو) هل رسک واو نادجولاو هدننزو دوعق (دوجولاو) هلبمطلؤاو دجولاو هدننزو هدع
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 هادا
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 (دونلا)رد یک یخد ییدلوا سو واکندناینایکرد لیکتلا قسم صخش ندیااقلا هشت یت رضح لیلا
 رد هنسانعم كليك ا هنوا یر یان ندقلق وب وا هلناقف (نادونلاو) هلیعكتون (داونلاو) لینوکس كلواو و یتف كون
 ن ماس رد هیرقرب هدنع ه دشنزو هداتق (هداون) ساصعتلا نم لیامناذا انادونو اداونو ادون دونب لجولادان لاقب
 كرعاذا نصغلادوت لاش ردهنسانعم كا تر هوا یر هدننزو لعفت (دونتلا) ردهدنا یدقرم كحوت

 (اونوکتال) ثیدحاق و ةا پنل لاق ردشلبا تراشاهثیدحوشا هلکنوب فلوم مهسرادم دوما نادونهنمو
 بتکم لافطا نکردیا توالت ےرکت أرق سب ےیفاکاو ی هسو ر اوکر ح یا اودان ةارو لا او شناذا دوهنلالثم
 كنهینانو یعض كالوا نون (دنو)ردند هبجاو لوا هرزوا نانیمطاو تنوکس هلانتجا ن داضعا ك زت یک
 هيا روا یدنونلا داشج نهللادبع ندناور ردیدآ لڅ رب هدر وباسن رد نمطتم نینک اس ءاسقتلا هک هلن وک س
 هزات هدنزو دوعف (دوملا) ردن وستم هاروا یدنونلادجا ندنن د رد هر هددنف رس (دنوت تای) زدن وسم

 بعکاذالّوالاوٹلادلا با سلا نم ادوهنیدنلادهنلاقب ردهنساعم قعلعش رغآ ب وموت یک روتیس هم ریق
 رددنسانعم قلندر ینیدروتوا مکار و اهن بعک دار لاتدهن لات .ردهنسانعم قلوا ی هم چ روت ربفو

 ةأر لا تدهن لاقب ردهنسانعم قلوا یلهمجن روت ربف دوب هدننزو لبعفت (دیهنتنا) ضن اذالج زاده لاقی
 رونلوا قالطا هنالسرا دهانو رونید هزربق یل هم ج ر وت (ةدهانلاول بهانلاو) هدننزو ثٿ دح (دهنلا) تذهن یی
 ردهنسانعم كلبا موعهو دصق یرغوط هنمشد هدننزو بلط (دهنلاو) هدننزو دهم (دہنلا) ردذوخ ام ندید
 ردهنسانعم كليا بیئرت هعظع هنادهییعب مظعت یتافمرا یدهمو مملدعصاذا ادهنو ادن هودعل دهن لا
 مرکو روشد هن السراو رونید هب هنسن عفترمو دنلب دهنو اهمظعادا هت دهلادهن لاقت ردذوخ ام ندتعفز
 هلقرب هدنع دهنو هلوا یلکلهتسواو لواطو یلقشقایو بوخ یعءادنا هکرونلوا قالطا هلآ لوشو رونی هندآ
 دن دهلادهنا لاق رد هنسافعم كلا ناوارفو مظع یناغمرا دوب هل رشک كن همه (داشنالا) وذیدآ
 هالم براقوا هالماذا ,انالادهنا لات ردهنتسانعم كلبا نقب هفلوط دوخاب قمردل وط یاقز و اهنظعانا

 سمانطا با بلا نم ةدوهن سرفلادهن لاقب یدنلوارکذ هکر د هنسانعمقلوادهن یمسقتآ هدننزو هلونهس (ةدوچنلاوا
 هب وسلا یلع هنافراع هجورپ هدنرانبب یدنک راشادلوب نالوارب رفس هليغفو یرسک كنون_دهبلا" !دنناکاا
 رفسلا ق هب وسااب ةقفلا نم هقفرلا هجرختاموهو دهنلاباولماع لاقب رونید هیهبناق یرلکدلبا جارخاو بارت
 (تادهلا) دهنلا اوجرخا ادا هقفرادهاست لاش ر دهنسانعم كع دبا هبناقراشادل وب هدننزو لعافت :دهانتلا

 .دوناواریعت هلبس هدیکرتهلوارعناط ندننغا نک بولو اولطبط هلبا هنسنرب هکروشبد هباق لوش هدشنزو نازکس
 غلب وادعب ضفب لن المیانادهنءنا لاق هل وا غلاب هنیرادقم ثلث یکیا كن هنسن یکیدلبا باسعتسا لوق لع
 لا رد هتسانعم كلبامابقو تکرح نوجا تمواقمو هلباقم هنمشد هدکنح هدننزو هلعاقم (ةدهاتلا )هشت

 کو عباصالاباومهاساذا اودهان لاش ردهنساضعم كمشل وب هصح هژیاسح قمر و هضهاناذا هودع دهان
 هدننزو ءارج (ءادهنلا) زدندنیافت یدنلوا نآبو ظسب هر نوا لیصفت هدنس «دامراربد ید هجرت

 ٍدماعط لوش هدننزو هدیصع (یدیهنلا) ةفرشم یا ءادهندلمر لاش روشد هغلموق نالواكسکوب ندنفارطا

 (دیهنلا)راردیا لک بو ر دشراق ہلا نوا هرکصندقدلوب طن بودانیق مام یت زوا كنکد رکج لظنح هکر وید |
 : اهو اهز یا هئام داهناده لاق ردهنسانعمرادقم هدششزو بارع (داهنلا)زوند هغعاق هقف وب هدننزو دس

 هلتیفیکو لاح هنرد هنسانعم كمك بوک دوپنو یدنلوارکد هکر دهنسانعم یدبعکهدننزو دوعق (دوهناژ

 یضماذا ادوهن لجر دهن لاشب نوساوا لر ه دیاماراو دوعق هد قلارآ دوخا هبهزودرب نعپ نوسلوا هسرولوا
 ندرئا نیا قنصمبابل یی ندبابلهعضو ندینافص هرسکو هخف رد هلن الث تاکرح كنون (هوآجن) لاحلکلع
 هنسانعم حوندنسمو تخت یدیا دنوآ حوت یصا ردیدآ هدلب و ندلبج دالب هدنسوئج نادمه هدناریا ردلوقنم

 ۱ ۱ هغاجاق هاف دنو و عج ةادا ء هو هسانعموب نا یدا دنواهنبا یصا دوخاب ردیس هدزک اش حونرهش لوااریز

 | ناتسرهش دنوامن هدسراف نکل ردایس هلکنآ هک ابوک هلفلواناوارف یس هلوقم قاباق باق هدروب رمرهش رونید

 (داولا) واوا لصف ر دیرقا قوا هيم ثعاب یقیدلوا عظع تبسن هراس رول زمرهش بولواهنئانعم
 ادأو هتنبدأو لاقي رد هنسانعم كلتا نقد بوب وق هربق نکیآ یرید یربق هلئوکسس كن هرمهو یتق هلواو
 ن دراع قو دوخا: ندتعا جو رقف یندالواربقرلب رع هد هیلهاج هکر ید حراش ةبح اپنفداذا یناثلا بابلا نم

 | (هدولاذاو) یدیارردبا نفد یخد یالغوا هلیفوخ تعاح راضعب و یدیاراردیا نفد هربق قر هلوا یردیثان
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 هزوج و ەز یکروکد م دقن رولوا ےسا دقنو رہ شقناذا فا جا دقن لا زولوا نده ساط هکر دهنسسانعم كلزوب |
 نوشیذهننورب للشوق هکر دف دارمو هدشزوراقنم (داضنلا) هلک هنادیمب وب ویب مک هکر وتد هنالغوانالوا |

 قر غم یک لکا یغدلوا لخ اد برع فرح هنسهلکدقنا هکر ید ججرتمردبانالوج بویموبوا هک ن وتن یمسق یبرک |

 اد رفنم كلام ل وقتو هب را ا ذاة درفت ناک اب درفن لافیزدهنسانعم قلوا میقم هد رن هدنننزو هجرحد (هد قلا

 و

 هداتنو دامن يجن ار ولوا لکتلا بق هکر دیعما نویق سنچرب هلنبتعف (دقنلا) رد نیبملپا رفصعتاینهدنادرغم
 ندنلدم  دفنلا نم لذا# رولوا لکشدنو هصقكي یراقانآر دص وصخ هالو نی رح نویقوب هکربدحراش رولک
 دقت لاقرب هتسابنعم قفشآو ماف وا بو روجراشید هدرغآرولوا ردصم دقنویهننا ردرانویق روک دم دارم
 بولب وصیجارط كلراوط و رد اكد صضحم هشيد هدیدالاذم دقم لك او سکناذا عبار لا بابل نما دن هس رض

 (دقنا) نون هنابوچلرانوَیق ر وکرم یرلکدند دقن و رونید همدآ ندیا هارد ریعو دقن هدننزو ناک (ماقنلا)
 انا دقناهلیلب تاب لغم ا نمور ونلو الاخدا فیر عټ نفخ اکا هکر واوا هاکویکذ فنق رونید هی ارکه دشزو دجا

 هنشانعم قم افوا بوب روح شاد هلنتقفرکن دنس دام قن ن انلوارکذ وخد كفب رعت فرحو ردیبم هنفیدلوا
 اتهف رم سار تالاق دافوهو دقنلا نم هنس کت یذلادمنالا لضو هداصفَتسم قیخزدیسهنغیدلو فصو

 نوک نامرق هکر دیمسا ان دوزک هلی لک ك نون (ةدقنلا) رونید هب هغبولپقدقناو یبهتنازدموسر هل رانعماضال وهو
 قلاب جاغآهلبرسکمربه (ناسقنالا) ر ونیذ هب هدبغب ولبق هلب رسک هزه (نادقنالا) ردناسبنیرلکدید
 رداقلادیعماما زد هبنفصقرل هدشناضف فذ هلیظتف كرون ( شب رف دق ون )قروااذا رجل ادقنالا فرد هنس انعم
 رد هبصقرب هقشب هدروبزم یاضق هلی لز ەچغ ئاخ نخادرخدق ون ردنداروا یدق ونلا لاخلا دبعنب
 حوت نی دج نب میهاربنداهقف ردد صقر (هراشدق ون) ردندازوا یدقونلا لدعم ا نایعلس ندم ندمالعا |

 هداقان لاقزدهنسانعم كيا اضتتساو ییقدت هد هتشا هلآ هسک رب هدننزو هلعانغم (ةدقانمل|) ردنداروایدقونلا
 راذلزاسهنل زه تلا ر ارادوا زا وح «دنرزوا.هک وند هب یمقش هدر لاش هدننزو هسنکم (یدقنلا ) هشقاناذا

 ادکنمشعدکن لقب ردیلباقم دغر هکر دهنسانعمقلوا راوشدوكنت یک ريد كمدآ رب هلنبتعتف (دکسنلا) ایقمیا
 دج (دکنلا) اهوا لقاذآ بلا تداکت لاسقب نذمنسانعس قم ازا یی وص كنيت وقو رسعو دنتشا اذا عیارلابابلانم
 هدنرادتقاخدهعهکابوکن دذ وخ ًاندهروک دم * دام زد هنسانعم كمت وا ودق یکی دلی هةجیزاو آهعرق هدسننزو

 كلی منم یتجاح كمدآر و هه ف یصقتسل ان والا بالا مادکس بارغلادک لای ردباغ ارفایزاوآنالوا
 می رد وتسم هل اسو ها هعنماا و عذج احد زدکنلاش ردکم الا اضقوهدعاسمهنلطمدا ره هکردهنس انعم
 ربثکی لاوس ك مدا رو هلقاالا هطعب لو ها امهعنماذاانالفدکنل اف ودهنسانعمكمرو هنسنزآندنلوتسمدوخا كلتا
 هدننزو فک( کلا هلن لفوهلاوشسزفک ادا لوپتا ءان لع لجا دک ل اقیرد هنس هنس انعم قلو ارد و لیلقیلانمو
 هک تعفن وزاخ یی نسر وغو اه دننزو ر چبا (دکنالاو) هذتن زو سکش (دکنلاو) ردزدصل اب هممت که نبتفف(دکتلاو)

 دیک شو داکنا موق لاتی و د فر ل خال قعد رت 6 موش یا هنکنآو دنکنو دکنو دنکنلجر لاقت رۇت |
 د کلو لبلقیادنکتءانطع لا قب رونبد هب یکرب و زآ هلسیقفو یعض كون (تکنلا). ریل | اولیلق نج اشیا
 لناسیا واید وسو ردعج ندنس هملکء اد کند نکن هدنو زود هراةقان نالوا ق وج كي یدوسهلسعص كنون
 هلغلوا ولدوس كلوا یانعردلوقنم ند رافق. نا نات یا تعم زو لوا ند دادضا هسلکعد هر هقان

 امل نال یا ءادکت هفت لناسالا ین لاق رد وب هتسهظخالم یخ دلۇ اغنام تنو اعل نل هقان انسهک اد وک
 ناو اکدم رزم لقى رۈظ ئر اب زاوا ەر وشد ل ەقان لو شد كتو ناست الثادکنازغلل لاف و دکن لباو
 هاك وک عض رالا الات هنبک کیف هدلوات ملی بال تناک اذا دکن لبا لا قبلا زۈللوا ق وج ى رادوس

 کهدیلوطا الاغ روب زم زهشردب رقع كیکح طارق هکر دیدآز هش رب هدنراید مور هدضنزو اتیلج .(یدیکت)
 راسما هنک قر هلوا ی شراف لصالا ق زدزېش ی راکدید هدکیبهدنبرق هب وق یدیاروئلوا داع مور هدفلس
 كلا هلماعم ہلا تالنتح نوکح هب رصقرب یر هدننزو لعافت (یکءانتلا) ردکعد هبرق لزوکو اوراكل رد ید

 هر تصو لا هلءاعم هلکلنتحو تالجوکه مدآربهدشنزو هلعافم (ةدکاتلا)اربساعتاذاادک انت لاسقب زد هنساضعم
 مرا رادیقسا قو زعم صشخترب ند رابح هلیعط كون (دو رمن) هرتناماذا هدک ات لاقت راد هتساسنعم لمکح
 مالس هیلعو انين لدا لیلخ مهاربا موسرمرا نحو ردلوفنم هليا او: لاها کالاد رد یار وب زم طفل هکر بد
 ۵ ما

 لیلطا
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 | ردیدآ عضومرپ هقشب هدنلا بج یس هلببق طو عضومرب هدنندب لح اسس هلبائوضر لبج هدسننزو نسحم (دشفم)
 ردمتسانمد كسلبا فتسا بوغپ هرزوا ماظن هرزوا یریرب یبهنسنرب هلبنوکس لنهیج*داضو یخ كنون (دضنلا)
 لیعفت (ديضنتلا) دیضنو دوضنموهف ضعب قوف هطعب هلعجاذا یناسفلا تایبلا نهادضن عاتلادض لاش

 هرزوا یربیرب هلن (دضنلا) دّصنم وهف هدضن نعع ادیطات هعاتمدضت ناقب رد هنسانعم دصن هدننزو

 روشدهر رس یزلکدلبافتسسا تاوتاوهعتما هس رزواو زود هنن راسیخو هكى لوفلع هعانم شلو!فتسا

 داضناو رولک داضنا یعج روند هبدقانزوعسو رون دهمدآ ناسدو فرو دهنشانعم ناشوفرشقلولواو

 هرزوایریرب هدراغاطلابا داضناو روند هننرامسو ددع كموق كلذكر ونلوا قالطا هنتعاجوهوزک مولا
 قالطا هژدولب تاقردناتاق هرزوا یربیر باس اداضناو رونلوا قالسطاهرلاسقو هراشاط لوس ویربانالوا

 رونلوا قالطا هغدنصب هد نزو هدیصق (ةدیضنلا )رونید هیدقان زوعس یخدوب هدسننزو ږوبض ,دوضبلا) رونلوا
 هدهیلاع هدبنن زو ماطق (داضن) یکردنمو هتاش رونلوا قاللطا هنعاتمهناخب نالوا لوط یاو هنساتنعسهداسو
 هدننزو لاعتفا (داضتنالا) راردیا ارجاهنسارح فرصنمریغ متون رولوا ید ثنومردزک ذمونو ردبدا كعاطرب
 هننسنرب هلنبتکف (دفنلاو) هدننزو داسک هلباف (مانتلا) ماقااذا ناکلا دضتنا لای ردونسانعم قوا مقم هدر رپ
 كود یی هنسنرب هل رسک زمه (داعنالا )فاذا میازا بابلا نم !دفنوادافنیشلادفن لاقب رد هنسانمم كغکود
 | ملام فاذا موقلادفنا لاقب رد هنشاتعم مک ود ىسەرخ ذو لام كمدآربو هانفا اذا ءىشلادقنإ لاقي زدهشسانع»
 ؛دافتنسالا) ایهژام بهذاذا هيك را تدقنا لافی ر دلي تم ةن سانعم كع بویلاق ی وص كني وقو مهدازو
 اد ندنود هدشنزو لاصتفا (دافتالا )هاا اذا.ءیشلا دفنتسا لاعیردهنسانعم كکو د یتتشرب یتندوب
 هتساننعم قغاضدوسو هافوتسا ادا هقچ دفتنا لاقي ردلمعتسم هنسا نمم كلبا انقینساو ذخا مالاي عح
 ۱ لعاف مسا (دقتتملا) هبلح اذا نالا دنا لاقي ردترابیع ندکلیا افیثسا یدوسند هم هکر د انعتسم
 زولوا شلیا ابفینسا یتسفن ندرلنآ هک ای وکر ونلوا قالا همدآ نالوا هیفرالا ند تعا ج هلیس هن
 ارد یم” ردصم نددافتنا لصا هک لیس هبت لوجقم مسا (دفتنلا) ایعت«یا اد فتنم نالف دسعق لاش
 هعسوهح ودنمیا هغ نع دفتنم هبفلاش هم و ردن وخ ام ند زوبزم یانعم هکر دهنسانعم تکسفو تعس

 عانروضید هلع قج هل وا بارطضاو شیوشتو عازن ردناکممسا هک هلیسهبنپ ل وعقم مسا ندلعفت (دفنتلا
 كفافو حف كنوت (دقنلا) ارطضعو اغارم یا ادفتتم د البلاقدجت لابقب هنمورپ دندنسانعم تم وصخو
 ردیلباقم هثسن ردذوخآم ندب ردصف قانعمروسد هفقبا نلیررب و تعاس ردو نی نیه دنس اریشا هنت هلن وکس

 كنهنسن یاسوه2ا ر واوا ردضم دقنو دایچ د ومن و دبج ذقن لاب رولک د وقن یعجج هروک هننا كح رانش
 اهزپماذا لّوالا بابلانم ادقن اهریغو مه اردلا دقن لاقي هنسانعم كمتر وکوا بوڪ ین کو ف وز

 رونلوارببعت ك هریوه دند ین رطهکر د هنسانعم كمر والچ 2و نیشبب قتی# كت هنسن رو اهیدرنماهدیج ریه عی
 العا دقت هبناطعا یا ٭ هنمن یندمنف ۷# لاق هجو راج ثیدح هنمو حرا شا لاقادمن هاطعا اذا نعلاهدقنلاق
 هرقن اذا ز ولا دقن لات ږد زان یو :ردخم یم چا زوج القمر دارم هک د هنسانعم قعوا زوچ هاقفرو |

 رد زاحم دود روناوارببعت كمکک هکر د هنښا نعم قمروا ی ردیپ هغازود هلو رب شوق شع“ ود دغازودو مبصالاب
 هیس ر ونید هنا نالوا مات یرایعو نزودقن و «راقنعیا هداقنعهیف ب ادا علا را طلا دقاق

 یکی کید لیا رظن هدوقنم دان رد هنسانعم قوب نیلروغوا یرغوطهشرو نزاویادقن مه رد لاقیردردص لاب
 رظنلا مدبیا ثلا ىلا هنیعبدقن وهو ساسالا ف لاف ٠ وع رظنلا سلتخااذاهرظنب هیلاو "یشاالچرلادعن لاقب
 نالیدقنوهدشاهیلادقانلا رظ:هشابهاکادوقن تالذیا دقنب هرصبلازام لاقب وهلنظفبالیحنپالتخاب هیلا
 كن هتسنراسو هقاردیئالث ردصم یدو هدننزو راک ذت (ماقنتلا) هتخدلاذا هی !هندقن لاقت رد هیس اتم ةى خو
 لاعتفا (داقتالا) اهماذااداقتتوادقن اهرغو مهاردلادقن لاقي هنسانعم كلت ز وکو اب وج“ ناز کي اغیز

 دارغیک رد هنسانعم كلبا ضبق یە اواه ار ماذا اهربغعو مهار دلا دقت لاب ںد هننپ انعم د ان ید وب هدنبزو ۱

 یاب ردهنسانعم قلواتکی بوبب ول قجوجوادقن نعي اهضبقاذا مهار دلادقشا لاقي ردفلآ قر هلوادقت
 ۱ ییععاهیعو مهاردلادقتتلاقب ردهنسانعمكلت ر وکوایهنسنر سدو هدننزو لغ (ٌفنسلا) بشادا بل ولاا

 لاقى رد راج هدهلیعض كنون روند هنالغوا نالوا جک یسموی هلفلوا هزوجو هربخ هلپمسک كن ون (دغنلا) اهیقن

 هلباه ردهدشنیدرفم ردیدآ رجس عونربهاتیتعتفو هلنبتعض (دقن | )محل | لیلق باشلا. طب یادقنو دقنماللق |
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 .نرشدرا ندسرف لولمردبنعم ندیسراف وب وږ ډید ا فورعم بعل هدننزودرف (دزلا) هتفلاخیا هد انم هتددان لوقت
 نیم هدرا وت بنک ر دینیلبا هفاضا ببرغ فلم رار د رش درت هلتفاضااک | نوجک ۲ ر دبش اا عاتخاو عضو كاب
 هدعپ ردبیعارتض ارش دراوپ و ردیرلکدید نیتیعآ هک ی دیا صوصخ هراز یکیا روب نم ټعللصا هرزوا یفیدلوا
 لریج ودی رف هک راف ردهنوکی دی روب نمپ علو یدلپا عارتخا زېچږرزب یرهویش نالوا هدنبعلو یروپ راس
 رده وصنمو رازه هدو ردفراعتم لوا هد رازاب دوب ندی یلکدنآ ریست هلوطالاح هک لت وطو رک هناخو هراتسو داز

 هزوکر بدو ردل :دیمیراعما کر دیس هزوکی کیا ندهروکذم عاونا یرلکدید تسوکو راسب لک هدرزرامدوب هکیدلاق
 هنفأرطا رکصند کد لکید بولب روا ندنغارپ امرخ ر ولو یطورخم یسپ قوبو عساو یبد هکردیدآ لاوج
 بولپرود الصاو رروط هنیکید نیک رد تیولوا نیتمو کیم یبکش اط هلغتربص تی رش شذ روا ندفیلرمسارس
 رونآوا ةاوادم هلکنآ هلیهجو الط هکر دیدآ بیک هنوکرب درو زار دبا لقن امرخ ةلکنآ هدنتفو یږوشویدامرخ زغب
 جادیفساو اٹیمام فایشو لفوفو رجا لدنص هکر دی رلکدید یدرن صرق كنابطآ ودنهنعاونا تادا بیکرتوب
 سشیراب نویفاو کوک حافل ءزجربو دنوارویدنب رد شوب و یکم نالوخو جاد رمو مرزی و غرا لکو یعلق
 عیچرردباداعض هلبا هکر مو بالکو یی وصشنشک هرکصن دکد لیا بیترت یک یرازهلوط بوزدشراف هلباوص ءزج

 نددیشر نوراههک یدرن سابع ندناور زدیکعدبوینم هدرن بعل هلتبسنن یاب (یدزبلآ) ردعفان هبنراحماروا |

 هدشنلاو) هلن وکس كهچ نیشو ید كون (دشنلا) یدیارهام ك هدروبنم بعل رد شبا تیاور ثیدح
 ردنرابغ ندقمر دشروص بیوتار آهک د هنبسانعم قمارآ یش نالوا بث اغو عیاض هلی رسک راتون (نادشنلاو
 ر

 لدچاو فیرعتو اهفرعاذا هلاضلادشت لابش رد هنسانعم للا فیرعت هلیاادنمدآ نالوبیبش نالوا بئاغو

 یکیاوب عارک نده هکر ید حراش ردءزاانعموب یجددابننا نددیززم هک هتنردترابع ندکلیا ادن هلینیهطساو لالد
 كن هدامرو ةقرعه هفرعاذاانالف دشنلاع رد ونس انعم كلب یکی رکی شر و یهتناردشلوابهاذ هسدضكنانعم

 یبللو هنتشع هاو نوجا هلآ هدننعض لاوئس یتتبقحو هک هدامرب یعیكعد هللا تدشنآ هعدآیدشنو هل |[
 هلبا دشن لاهسو هلابك نل اسیا هدا كند شنا, هللاعاداانالف دشنلاص ردهتساسنعم هلی وس یرغوطكسروس

 هلا رع ردغفخم ند هد شن نالوا ردضم رد هاب سک زون هک ی بهلکهدبشنهدارون هلن لدشن یا لادلاځغب

 ی تب شات دس

 هم تی سس

 ]| یتلطاذا لوألا پال نم انادننو هدشنوادشت ةلاضلا دشت لاعب ررولوا دشزسم هکر دیلعف تالالد هلبا كلام

 ]| دوخایضفللا وپدنوسلپ اذخا ندنببفصول دعب بولک سیا میکس ھ یح اص ےل: نیح اص اوبهنسنرنکردیلعف

 ]| هلع مقاول ام یحی هفلصتسااذا هلایانالف دشن لاقي ردهنسانعكنجسیا كليا نیم نبمدآرب هدنتمط بلط یتقیقخ

 ام هست

 یشانندنرلکدلپا نیعضن یتسانعم ترک ذ دوخ اب ندنغیدلوا هدنلزبم توعدردب دستم هنیلوعفم هکر ید تلعفالا
 ءاشتسا اریزردمزال ىو دقت ین هتلا هدنلعفدشنو ردکعد تلف الا کر دلو أم هلاردصم یلوق تلعف لاهدارو و
 همدارب هه رمسک كون (دابشنلاو)غدشانلا) رولوا هدنکس كلعف الا ءابیشالا نم اتش كنم بلط ام سی ردغ رقم
 نالوا عیاض هلی رسک كن همه ,(دایشنالا) هفلح اذا ادانو هدشانم ةدشان لاشرد هسا عم كمريو نیم ۱

 یال هک هتردنرابعندکلبانویدیراوندیاب اغرهوجر ال هکر دهنسانعم كلی ا فب رعت مدآنالوبیبش
 تلالد ندمدآ نل هکیروئسوکییاضو اهفیعاذا هلاضلادشنا لاب یدنلوارکد یکدلکهیانعموت ید ||

 اهنعدش رتسا ادا ةلاضلادشنا لايم رولوا نددادضا هلغلواهتسانعم قمردشروص بوبارا نعي كلبا تلط |[
 ممدشنا لا قیرد هنسانعمكلبا وعهو ر ور یدآربو هرقاذارعشلا دشنا لا يرد هسا بنعم قموقوارعشو
 ممضعب دسشنا اذا موقلا دشانت لاق ردهنیسانعم موقوارعش هنبربیربهدننزو لعخافت (هشانتلا) هام ادا
 هنوصيا هندننمعس لا رونیدهسبرولوامماو یدنلوازک ذ هک تن در دصم هلب سک كيون.(ةدشنلا) اضعب
 ةدوشنالا) ردلوعفمنعع هک روند هرعش نالوا اشنا موقلآنیب و ردهنسانعم توصعفر هلبخف كون (دیشنلا)

 -یوبیس

 هدبتزو لعفت (دشنتلا) هدایشنا هبه بلطاذارغشلا هدشنتسا لاق ردهنتسانعم كسلا قموفوارعش ندمدارب

 دن لا ردهنسانع» یقمردشروص هلتک ازن ندراتمج نيج هیلوا علطم كسان نوعا كلب یهداموربخرب

 سانلااهلعبال ثیح نم امل عدنا عير تنك اذارابخ الا تدشنت لوقت ساسالا ق لاق امل عل اهغارااذا راخالا

> a 

 || کردن دنالاغتساوردنلوا فاطم هفاک نالوالّوا لوعفمو عضو هلعفعضومردصمو فذح یلعف یک هللا لدعق
 ]| ها كبدشن زسرج فرح تللذکر ربا عا قيا هبزعقوم ینتسمغسا یلعف هكر ريد تلعفآلا هلابكتدمشنرابرع

 ۱ داشنتس تت ا: رولکدیاشن عج 2 e IÇ ثنو رولکدیشانا عج رونبذ هرعش نانلوا تاقا دول هلبعص تنه
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 ؛دوجمانل) ردفسک نالوازردلوا تۈكى سهلوقم قدصب وردنمو كشودنکر وند 4 ر اغزو دنن و ناک (داها )

 ااف یادوعب انا قربا قۇلاق ىك یرا شو هیطاب و ی ارتصو ماجنزونندهراق نل بنو ق دابو زد سملو اقالطا
 بوشازاوظهلکن اکر وتد هکنک تافخع یکه ردنکوا هدننزو ۳۰ (ةدهلا) یکم دروئدلافو روند فعزو

 هکشنالوآ* هلتش هتک كنم ی زما اود دیار ایک یتق هکروشد هنن ررلجاغآ 2۲ نتت لوشهزونلواارغاو ثخ کم ڙو

 هکرونیذهنس هیارات ناوتتنا عورو :نوتبد رغ چا طك توک: دننزورینم (دبلآ) راز زد لوط نا كن کر دنزرط
 با لفرق دوخ البارا جا نعگ دیک شاف ۳ زوو نوتلاووحا هکرد هدالقرت فیتخرولوا رم هلصوص

 لزا لذا" یزلهغ ندر ككا خم بوروک هنیرانوپ یلئاجرانوناغرولواولناردق شرافرب ورتردیانیئزت

 كيسا مدرات (داتیکتشالا) نر یا دج دوه لاقت روتذهفدا« هاک او فزاع شاباقتس یرلهب رج هلاعلاوحا

 یوق ن لز نتهتسا لات ژدهنسانعم یلواانآ وتو یوق فعل ادخبومزاهتساناهدیجتسا لقب لیست

 هیلع أجا اذا ةيلع ریعتسا لاته ردن اعم قلوارلداکآ ةركصن دكر نلتیه ندهنسنر وافعض غد

eaردعض وم رەد دال لذه هلیعص كواؤ ) "دولا دتجگ) ردءضوعر هك اصفقشمذ هل تشک ك نت  

 لاقیردهنساضعم قلوا نانعو ول هنن ر هدشزو دوعق (دوجملا) رذب دآ مضیومرپ هلباهح وتقف“ دیگ ناش

 EES كنەدخائ (دقباؤنلا) رده لاتعم هنواعمو هاشم هدخانم سبد رود زاكا نیغد رخ اشو رود

 عا فترا كلك و بهدننزو عفت (دصت]نولوا ندکلزوجسهکروتددنب راقب زط نوزوا نوزوا كعا نالو اهدهدوک

 دوهغملباهتسکرب هکر ادیفدا رهو هدننزوهدهانعم هلا هلم یاعخ یخ اتسلا) عفترااذاینلادهت لا ردهتساتنعم

 كالادو يک كنون (دنلا) ۱ اشو دهعتیا اس اتتود ساخ مخلوقتو هدهاعاذا هدخان لاق ردهتساتعم كلبا

 ناویح هدننزو تاک (دادنلاو) نتف (ددنلاو) هدتزو دّوعف (دودنلاو) هلعف كلون (دیدنلاو) هلدیدشت |

 ىناتلا باسلایم اذاذلو اددنو "ادودنو اديدنو !دنرعبلادن لاقيرد ةنسانعم كنك بوخاق بوکروا
 ندنعاوناز رو دن هدیطتادرفم ردتخل هد هی رسک :ونروئند هر تغ لوق عر دیم ما بّیطعوربت كو شتودرتشاذا

 رد ةت ششو دنشک اک | هدنراف ردموسرم هرزوا قلوا ندننافزتخ یشاتجت نولوا یمسا بکر بیظرب
فاحو هنسانعم عفر ل يرو درک وا كنسکو بد دیو

 1 زدنعنا را شتر هدنع و روند هن هت لوس یصبیناندزو

 "دنلاعنالوةنالف "دن یهلاش ورزلکدادنا یجب لئمیا دن هلاملاش ردهتسانقم دشنامو لتم هل رسک کارون دنا

 هو لثم دول هدننزورتمآ (دیدنلا) ردضوضنم هرزوا قوا ق قالطا هفلا حک لاندیدنو دنهدخاصم نکل

 ST RHETT (ةديدنلا) هدننزومافنخرولکء اددن ییجبردهتساتعم

 | نام کرد هنسناتعم كلباریهشنو یاوسز هلغملا ها سل هراکشآ یانو تلاش تمدآرب هدنزو لیعفت دید
 لاتمت ردهتساسنعم كب كمردنشبات الکاتودنهمداریو هب ویعل حرضاذاهبد "دنلاش ددو اند همر رم

 FEB هللا دادب دشن ( دالار اهق ور فاذا لبالاد دن لاقت زدهنسانعم كلتا هدنکارو لا نوت دا هیدن

 ۱ یدناوا لایعتسا هنقزر هدعب نونلواقالطا هقطا هقطانلام لضالاق قزریا دانمل سل لا قنرده نان عمیزوزو

 قدس انعت دا اره رنک ك نەرم( دادنالا ق رفته یاد دن لدا لاقت داد ار قنغاط هلنتهف (ددنلا

 اوفّرفناذادداشو دیدانا اۋد لاق زدکعدراناشب ر ورا هدنک أر (دیداتلاوز(دندانالا) اهق" فاذالبالادنالاق

 کرو لفاقت لضصالاف ةللاددندتشک 5 اتاری ےک ھو *یدرفم یکرب زانو بیام نو و هحو لک

 ۱35 اسلا عوب) نما ت ةروسق لاعت ین هلو ود هنمو ردهنسانعم رفات كکروا ندنرب یرو ردهتتاعم قرف : قلعاط

 به فف نوفاتلارق دو ی نم ءرمل ا رف موب وخ ضعب نم ضعت دنیا هعاجو صاعنا هارو ددا

 ردهنتشانغتفلاح هدشزو هدام (هد انما )ردا كنهر ونم ٌهندمو ردعضومو هدننزو رفعح (ددنب) ءادنلا

۰ 
 سس - "۳

 ۱ زودباقالظا دال لب 77-777 برک ا اا اجخزونبد هنخابق

 ۱ نوععب داوا نغایسعس نشر یادوحاتتلا ترش لاش ندهنشاتغم رج رخ وب هان ۵ تنزو نوقاک

 هاه رهذ تانیلقت رذ هلناونع لوعفممسا هکر دهنسانعم بر هدننزو مظعم دنا (دکطا) نولکدخانتنم ین زول وا

 : ردراتسا عضومرز (تکسک دو رفع دو هلا نیجمیاخ(لاخدح) هدننزو عی رسد (عن رمد )هبقذعب

 ۲ (یریشلاد جم )رذیدآ كغاط هابسر هدندروب یس لبق یط | اباد ارد عض ومر ہد همام( ق رداد

 (د وا )ر ذی هنک زعاش مان درولا نءفرع (دجوبا)ناتساو جضواذا لوالا تاسلانم ادور مالا

 1 هرداسپبزواکنجو لتاسقم ردلعاف مسا ندهدنجانم (دعاتتلا» ردس هتک كنبصح ی لار هد زو رنز
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 ملا مالسلاهیلع الا ندنرلنیدخ یزاغلاحکګر دند دیعردهفناط ییاهتو نڈیاالیلسا هبرعلاةبزج هلبا
 "نتملاو لزالرا كلانه لاق اندنقواولاق انني قو انماش ینانل را" ملا لاق اندجنو اولاق اتع فو انماشق انللراب
 ر دحرصم ییددلوا قافشو ءافش و اند اڅ تشک داد هدننیدح ناطشلانرف علطباج و

 قلواهرعکمیتوقشو رش باحخصا كلنا تنش هنر زوم لات یژائطح هلال فولص هیلع هانتلاسر اخ |
 هدعب نود ار پا نیل سبلباهدننروص و ا ا نذ هرو رم دالباعقاو ردراشهزوب انشا هزژوا

 تأجخ زود ن ی نرم راسو تا "زکل ایزی ندا تّوب : یاع دا ةدننامز یرانالبم هیاعع تعس كتو بنر هس باتفآ |

 "هزایغظو ن * وزذو ځو رخ ج راوخ یرلکدید نوباهو و رند هنس قرف زوتواو یس هفئاط هظمارق نامزدعب
 دتعلاذخا لاتش روند هوب كلشياو قحا قز هلوا كسکو دو" یهنتا یلاغت هل مهلذخرایدلبا جو رها
 داسصاا عالطو دانجتعالطو ةدننا عالطو دنا عالطوهراب : رع هکردنلوا یانعمو عفتر لا حصاولا قي رطا ایا

 قالطا الا عالط همدا ندیا خو رغ هب هیهاسروماو هیلاع بئارم هک ه تن هنسانعم بلاعرومالل طباضرارید
 ۳ اققتما ىس هلوقم قدصب و دعقعو زدنتو هعشود قج هلوا قعفر ثعانو قشز رادم كا دو رردنا ۱

 ندنسق جاغآو روند هژوغالوقرهامو ینذاح دمو هلیرمسکك نون رولکداجتو رولکدوجت یعجج رونلوا قالطا
 قاتلا تاسلا نماد لج را هد لاقت ةنسانعم كلبا هللغ هضخرولواردصم دحتو روند هناکم نالوایزاع
 هال ها كس کلا نمو دیدار هنر ةبش هرجش یرلکدید یکلدوس حاغآییعد یتعب مربش دجتو هیلغاذا
 تشظ ما یراقذلوارجاع كرراس کروند هردا و رلد لوش دجتو ردیبسا هصوضح ضرار ند هرهم
 ردهتساضعم ةودنآو هضعو و هرغرععناوف ضاع عاصنیا دوش لاس ر هلو اردتعمو ذقانو* یرح يطع,

 انف ید رونیذ ههم دو لاساذازو ملا باتلا نم افرع ندبلادجت لاقت هتسانعم كلرت كر رولوا ردضخو
 ساتتالا ق لاقت زاذا تنیلادخلاقب ردن :زایغندعیفرت ر : اشک رد هنس اتم لنا نیر ق هاش هو زو لبعفت (ميفتلآ 0

 دكا داره دلا ةد لاقت ردهتساضم كلبا یآرا و هرن له نامز تابلقت یهنکرب و نج رفیادجخش تبب
 اراش هکر وند ةخدآ لڌزب موج هدلن و هدننزورم نیعلاو) هدننزودضع (دخآاو) هدتننزو فک جت
 یاتفغ یکدونهت روند هدا | كلانهضخو موم ديو هلواردتقم هتشغو ذوفن هل هیظعروما یراقدلوارخام

 هوضم نوجأا) ادیب ناکاذا مالت بالا نم ةدجنو ةداجا لب زاد لا فی ردفسانعم قلواداهوریلد

 قلوا هدنامورفوذلباذا لجزا هجن لات ردهنناعم قلوانهذدنکو لهاکو دیلبوق ةرعاذا عبارلا بالام
 م هکلوادش دوخت قلمراوهنس هکنوادخم هر رنک تنفربه (داسهالآ) عا اذا لح را دین لا رده اتخم
 قرعاذا لخرا نا لاتس ردهتسانعف كلرتو حلا حرخوا اد نیااذالخراا دنا لاقت زدهتسانعم قفچ

 هات لا دعا لاغق زدهتشاتعم قلوا موذن و هناعا اذآاالفدصا لاقت رذةنسانعم كما تنواعم هیسکرو

 ENTE E تعا اذا ءا ملا تدخفا لاقت : زدهنساتعمقلوازانآاوهوفتزااذا

 (موعلآ) ازاین اذا ةوعدلادجنا لاسفت الو هش اتمه كتابا یا هتوغدو لها م ترقاذا لجرلادجما لاق

 ناناو دوج ؛فان لاق نوش هعزاناوآرلوا هک لوق لغ روئبد هكا دو هب هفاننالوآ نوزوا نوبت هدتتزوروپص
 دیه اقا لاش هلو اردن دعنو قیاس هد ورک وند هنهقانهدنوژو كلشلاو لمگالوا قنعلاهلب ۇق ادو

a RR omer + سم 

 س

 1 هززوا زوک دمهجو هڌننزو هد هس (ةدنعنلاو) هدننزوةداعس (ةداخلا)رونلوا قالطا هنالسراوزدذوخ ام نداس

 ٍ "كللاهو تور کیا دوههورف لوما هات : یوعلجرا دخت لاق ردلوعقم ترک دن دنت رود همدا انهصعو

 ۱ | ادق ل حجرا ناهلاسعن رد هات لب هاتف (دعلا) کای ادو راص لاتش د رد هنسسانعمروهقمو

 وکی هژرب کرک و انمنادو زازغمیا دو قات لاتش روتدهیدقان الو قوح ك ٌَیذوشو دم دقت هاب یا

 نرفنفلمالا دخاسشت اتچناک وت دقت لا هلواررب و قوح یخدول دغرب وقوح یدوشرلنآ کردن هضرانعم

 دنده اتسا دوو هد تنزو تنکر واکدخف ی جنروسد هزوناخ هلو هلقاعالوا یک تس مو تلابونزرغاذا

 هداف هد زو هس هدعلا ردتعسا »و ف هدلاو كلا ىوش هاد وردندا رد هلدټب یا دولا قا مضصاع

 | هلباز دقانژ اسان وکه کر وند هبهقان لوُوعفترلا ناکلا علت تناک اذا کوج قان لاقب روند هدة نالوارروتوا

1۱ 

 ا قادام و لاتقا هد تعفو لاش ا ا دوا 54 ردنا نخ

 1 ضاع ل دغر دند اننا E و فو لوقو وفروقو زذ هسا اعم ت "ایزو نا زار تعاتض#
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 اھت و باک دال ئاس هف و اوناواقالطاتت !دخندنعا اونا صا رد عسا چ زاخرندنلهاهماع: ا

 م



 یی وسترن

 ی
 ی الم هی راترضح تاولصلا لضفا هيلع تاک روس ه دکوبن "وزرغ هعفدر یدیا رولوا ل زان هرکرب هدنوک
 هام ید سناو هفیذح ندمارکباصصا هدکدلبالو زت هدام هداعلا ىلع هلغلوانیعبراسأر نوک یراقدلوا

 یهتنار دینالقسع هدرکح رصت یرلکدلبا لواترس دتسعخ تاذرفن تر د هلي رال وارضاح هب هموقرم
 :يکناهباهدنام لیک کیم (ةدیلا) رونلوا قالطا هیهیضرا راد نالوا هدناکش ینبسو هرفس هلی رط هییشتهدنامو
 یروتوا ندنآاو نوع اکر د دنسانعم لحا نم هلب یصق كفلاو یف كيم (یدیم) ردفدارمهدرانعم یکلّوا
 ردموسرم « دنناونع كلذ ديمزمسفلا ه دیر علاناسل هکربد حراش هاج ا نم یا كلذ یدیم هلعف لاق ردکعد

 شن وقف نھ فأ درعا حصفا انا هد هراستاهم ای > ردشلبا جم رصت یتغیدلوا عومسم كلاذیدیم ندب رعو

 | سابق هلب دیدشن كلادو یحفليم (دلاو) هلیرسکكيم (ءادیلا) یهتناردیورم هد هلترابع ین ادیم ه دننیدح
 كلوب قب رطلا ءادبمو هسابقو هغلبمأم یا هدمو *وشلا كلذ ءادیمامر دا مل لوقت رد هنسا نعم رادقمو لیمو
 ءادیمو هدعب ردقامو هیناج ردقام یاقدرطلاكلذ ءادیمردقام ردا ۸ لوقت رونلوا قالطا هت دعب و هنناجیکیا

 هدایص (هداسیم) هناذحیا ةرمهلا فذعت هادیع و هنادبع و هژادیماذه لاب روند هنلپاقمو ءاذح كنهتسدر
 لر هدایم نیا هلتفاضا هنس هدلاو ردیمسا یس هدلاو لرعاش مان نابونیدربا نب حامرو ردیدآ هیراج هایسرب هدبنزو
 یعجج روشید هب ةعساوهصرع هکر دفورعم رد یسانندنرواح ها هک هی رسکو یف كيم (نادیلا] ردروهشم
 فیناصتژاسو لاشا ر ددا هلحربهدنرهشرونایسبننآ دیدو رددیعست ثعاب ینب دلو ا هاکتکرح ه :هتیاسمرد نی دای
 رهطلا لضفلاوبا رذيدآ هلحرب هدنایفصا كاذک ردنداروآ ىناديملا دج انیدجت لضفلاوبا یحاص هیدا
 نیس یا ندقدصوعماجنب نج رادع ندمالعا ردیدآ هلحرهددا دغب كاذک ردندارواثب دعا دیفلادج ان
 هکرد هلحرب هددادغب نادیل!عراشو ردیدآ هلحرب هدنرهش مزراوخو ردراب وسم هیار وا تعاججرب ندنېت دو
 ردلعافمسا هکر د هنسانعم یطعتسم «دننزو زاتم (داستملا) ر دیدآیسعقفرعاشرب نادیمو ر د هیارخالاح
 لوعفممما ھو لعاف مس مه ردلاعتفا نددیم هکن دنسهلکدا بتما عی ردلوعفم مسا هکر دهنسانعمیطعتسو
 نالوا باوص ردح رص طلغیسعد ردیدا لعاطر دام كن رهوحو ردهنسانعم ءاطعتسا داستما رولوا

 رددنأم هدتس ییدلیا داهشتساءلرکو هدتغل بتکی یدلیا دا قتلا لرکهدننزو لازم ردوا دب اه هباهدحوم ءب]
 باخ (دآننا) نونلا لسسصف ردیرب ندطاغ یرهوج هلغلوا هلبا هیتحت یاب ه دص در کید حراش|
 | ناقجندرب هدننزو دعس دالا رونید هب هیهادو تفآ هدننزو روبص (دوژنلاو) هدننزو یلابح (یدآأ او)هدننزو
 تلاتلاباسلا نم دن هدأت لاق هنسانعم للیا دسحرولواردصم داو ردعسا هتسانعمزت روند هتسیدنرصوص

 "دیهادو تفآ هیسکر و تّرناذا ضرالاتدأت لاش ردهننسانعم قلوا كانم هلقمرصوص ندربو هدسحاذا
 هنسن ءل رقعو یراج هلبقف كنەنلشم یانو كنون (دنلا)هتهداذا انالف ةيهادلاتدأن لا ردهنسانعم قمازغوا |
 لافب ردهتسانعم كمن راتم ندو و دکرو نکساذا مبارلاببابلانم ادشن ؛یشلادثن لایقب ردهنسانعم كمگيد

 نوید هضرا نالواعفترم ن دنسبلاوحو فارطا هلیئوکس كيحو یف كنون (دجلا) تتناذا ةأمكلأ تدشن
 هلتسانموب رولک « دجنا رولوا ما عج هک ی ج كدوجتو هلنبتضرولک دجنو دوجنو رولک داجناو رولک دعنا ییچج
 | یسالعا فرط ردشلوا ق الطا هضرا نالوا یباقم عی قالخ كن هما ضرایعی روغ هدبرعلاهرینج
 | مان قرع تاذ یر ونس سآر نعي لوا ندنفرطزاجو دودح هلا ماشو قارع ضرا یلفسا فرطو نیما
 ردرک ذمو دزناب ز هد هلیعج مع كنظفل دجت هدنو و رد هيمن عاب یعافترا ند هروک, ذم راش ضارا ردعضوم
 هد ونحو ضایع دالب هذقرش یدودح كنس هکلوا نم هرزوا یتیدلوا تش دایفارغچ بتکه کرد جزم

 یوو نیسفن یرب ردمسق تود,دوب رم کلا ردرجهدالب وزاج هدلامشو سپ وسرخ « دب رظو برعرح
 ا هنک اما نالوارظان هب هماتو رارید جد هماهناکاو ردروغ نالوا هدنفرطرح رد فاقحا یریو دف یربو هماهت
 ردزاه-ضورا » دلامشو نم سفن هدقرشو برعرح هدب ونجو سیوسرم ضعب هدب رغ یدودحررید ةاوربس
 ندلامّو نعندیونجو هماهتندبرضو دج ندقرش یدودج ردزجاح یتنب هماهت هلیا نین زا تکلمو
 | یربو زاج دج یرب ردمسقیکیا یکلمدجتو ردي راسو كوبتو فئاطو رند هنیدمو هکم.دالب و ماشضرا
 دلب ناناوا تسن ید جش ردت رابع ندیحاون قلا نوا هکر دتالوعقاو هدنسبقرش زا دجت رد ضرام ی
 | یعاط هتراسعالاحر < ندنوب خاط یرلکذید ضراعل!لبج ردرل ر عساو تیاغب ضراع.دجتو رد هدنوب شیلبا

 تبع ۲
 هغیاز دیافعو ځو رخو مندن دمرب رد هدهیعرد یسیرو رد هدبنیعیرب ردراو یخدم یکناقجاز ردپاربعت

 بت



 ټو

 روند هنسملاص هنو یرب ی رب تالاب هزانو رد هتساسنعم تل هزانو تالیکی هتاف (نادنلاو) هليتمخف دلم هنرماذآ

 هدنیزو ناوفنع (نبدلمالاو) « دننزو لیبزا(دیلمالا دیلمالاو) هدننزو بولسا (دولمالاو) هلنوکس كمالو ىف ك كيم (دلملا)
 نشد اوج ندیک زانو هزانو رت 3 هدسشرو ثفنف (دلمالاو) ۰ دزو درما (دلمالاو) هلا هد دم یا (ینادلمالاو و

 نیل عانیا دلماو دلیاو "یتادلماو نادلماو دیلماو دولماو دلم تاش لات روند هلی رطمو هزانورت كلذ

 ۰ دنشز و روبص (دولم) ةعانیا ءادلمو هدولماو ولماو علاب هبادلمو هبنادولماو دولماارما لاشه و نصفماذکو

 نیلماوزود یکی هیالا هدنزو لبمزا (دیلمالا) رد هژراهجملادوب دونخاب زد هبرقر هدنسا ضف دنجز زوا

 عصوم رب هدننزو نالعفا لپ سسک كنود دشب مو كير (نادمتا) سدلما یا دیلماعاق لاقي روئید ۰ هیار

 دادنمزبوخ) ردعضومر هال زورق چ (جنتم) رردیدآ هر رقرب هدشناص نکء ءاعنص هلی كيم (دنه) ردیدآ

 رد هبصقر هقشپهدنتلابا هنرعو رد هصقر هدر هدنبزرف دانآزو ربق هلبحف كيم (دنچم)یدنلوارکد هنو هن یا

 نوما قجوچ كچ وکه دزو دهع (دهلآ)رینداروا یدنهلا دان لع ی ريزو نیکتکبس ندو ناطلس |
 دملا ف یبصلا عنا لاقت روند هراوهکه دیسراف رونلواریبغت كشب هکز وند هعضوم نالوا هّنطوتو هئين |

 هنسانعب لكيهشود تواب رواواردصم دهسو نولک دوهم یجب رونلوا قالطاهضرادهمو ًاطو و هلأیچامومو ۱

 لعوبسک اذالج نا دهیملا ردهنسانعم كلی بسکو ناکو هطسباذاثلاثلا بایلا نم ادهم شارفلادهم لاق
 هدهمایعج هنسشانشعم سارف روند هب ا هسو ذو هگشودو رونلوا ق الطا هضرا خدو هدشنزو باک ااا

 دان سو لات هلوقو ءلواسلانکماطاسب یا اداهمضرالآ عج ملا یلاعت هلوق هنمو هلنتضرولکدهسو رولک ,
 لوق ىلع روضید هرب كسموت خاموط یک ك شب هلی كرايم (5 دهلاو دهلا) هداعدیق هسشنلدهعام شش یا |

 هدیننزو لیعفت .(دیهعلآ) رولک داسمماو هدننزو تورو دهم یعج روند هر قشموبو زود قددلوا قلا
 كلبا حالصاو مظنو هب وسل د یشباربو هطستاذا ادم شارقلادهم لاق ردهنساینعم كم هشود بواب

 رد یعتسمهنساتعه كلی انا و طس هزاهب و رذعهدف 1P pent ها وساذارفالا دهم لاقب ردلهعتسم هتسانعم ا

 هرذع دهم لا قم رنلمعتسمنسانعم كلیا لوبق هللا قیدصت ینرذع كرذشمو هطسباذارذعلا هادمم لاق
 ۱ لجرلا دهتما لاش رد هتسانعم كلبا راکو تسكب وکح كما دون ه دنزو لاعتفا (داپتمالا) هبقاذا
 رولوا هبن ن یط تب هکایوکرد هنسابعم قلواولکشود قد هلوا ب هلوا کوب یکروا كن هودو لغو بسکأذآ

 (ددہم) رونلوا قاالبطا هنغاب هرکیناصف صلاخ ه دننزو ريما (دیهلا) | غاضترایق طسنااذا مانسلادهتما لاق
 هرخا نوجا كغ زوکر اکش کاو دهن ان نھؤمرق هدننزو بولسا (دوهمالا) ردنداسن ءاسجا هدننزورفعج |
 قالطا هیوص لوش هدننزو مظعم(دهمل )روش هروقحراط یزغآو لوا یس+جما نوجا كمروشب كم |

 لعفت بهنلا) درابالو َراحالیا دهم ءا لاسقب رونلوارببخت یلیا هدیکرت هلوا قوغوص هنو یمناه هکر وبناوا
 ةلتاخف نادیللو , هدننزو دیص (دیلا) نكماذالجرادهمت لار ردهنساضعم قلوارارقر و نکعم هدننز وا
 "یشلاداملاسش ردهتسانعم كليا لم هفرطر و لّرحاذا انادیمو" ادیم دبع :۶ شا دام لار جای اپ

 لاعب راد هنساسنعم عاج تولوا برططمو اکز اذا *شلادام لاش رد هنسانعف قلو اعووشنو ع عازاذ

 رودس اعف كليا نزانز یهسکرب و زنعباذا لجرادام لاش ردهتسانعم قم اصو ترطضااذا تا

 مهراماذا ةموق دام لاق رد هتساتنعف كمردنل هرخذ بو رتوتک هز بخ ذ دمدارب و هرازادا االف دام لاتش

 ندهنسانعم قوا ضراع یسعالوب ه دم بونود شا یشان ندکع ه یک دوخاب ندقلشوخرمس هفدارو ۱

 هلفمقوط تب وطز یسهاوقم یغربق هنا بنو هریسو رحم بوکروا نکیپنم.داوذو نایثغ هباصااذا لجرلادام لاق
 یس هلوقم هب راو یادغب هدننزو هدناف (al) ترغتف ی دناماصاادا اودا تدام لاق ردهنسأنعم قلوارغتم

 هی فرفس نالوارمصاح ماعط لعغلاب هدنززواو زد هبخذ دارم ندنانعط هدارول هنسا نعم ماعطروسد هپ هرخذ

 هنواصت لنلژدروتب دناوشاک آهک دم واقالطا هدام هب یسلنو هل هرفیش هداس نایعلوا عضو ماعط روئید هب هو یسو

 کرد مجرم ردذوخأم ندنسانعم هربخد دوخاب رع ردهر زاوا بسن دوخ ار د هلو عقم عع هلعاف rf ەركى تاب

 ردنلوالزا هت وسع نام ندن [یتنآهز نوا یییدلوا ی طان كنس هع رکو بالا ءاجسلا نم ةمانیلع لزتااثت ر لرتااتر

 .عاوناادعامندهصارب هدنقارطاو هکر ب هدمه ناب وقو زوط هدنفرطیسا تولوا قلا شعل ق وب ۹ 7 یو

 ]| یدناراو همریضب هدنرب و رنبهدنرب و خان هدنز و لاپ هدن رکیدو نوتیز هدنر زوا تل ریزپ رع نانهناد شب و ه ریس
 قرف یدا دوجوم لوس دالدا لد هصارب و بطر و بتعو زوو رانا اوامرخو ریش ید هت رضخ ايو

 هدنوک



۳ 
 رانا یحاص یانخاو یالطا ردق رک نانلواربعت قسزوف هکر و هرب یتیدراو مدتم ندا هراقسرغب ماعظ ۱

 ردیسنج عج هک دشنزو فتکرولکد عمیرلعج روللواریعت یاشا طهنالواهدنم-3 شوقردەدنازام ىس ەك شا

 هیدعمو هردعم یکن لاقي د ردذوخ أم ندنسانعم داسف دوخاب ندنسانفم بدحولارهاط هدئنزو بنعرولکدعفو ۱

 دسافیس هدعم (دوعملا) فافخ الاو فالظالل شرکلا ةلزعاتلوهو ءاعمالاىلاهرادحتا لبق ماعطلا مضومیهو
 ماعطا ۱ ؛یرعست اف هتد تنرذ اذا لوهعلا ءان یلعلجرا دعم لات روند دمدآ نالوازم | مضه ی ییاعط هلغلو

 روک ه د هقراو هنسانعم نطب روندهنراقو هنتسانعم بنج رونید هزاب هدننزو "درم هللاد دیدشم (دعلا) دعم وهذ
 روضشد هنب ره كرار نلکیر هکوا كکار هدنراناب یکا كت او روند تا نالوا هدنناب لآ كرب نانو ربع

 كنترصولفرط یکی هلیراشابكنب رلکروکك نمسق تآ هلیسهین هين (نا دعمل ا) رديمضا لرمطر مقاو هدنتلا کروک او
 هدنتبسن هلیلبو أت هلیقرولوا ثنومو ردرکذ مرد عسا هلق ك جوكر عمو رونلوا یالط هتبراقلارا یراتناهن
 هدننزوحرحدن (ددعل )یدنلواناس هدنس هد ندا رک هک E دعم 1

 تاسولم ظیلفو نشخ نونلیا تسخر هیهنامع< متن هکر ذ هنشانمف كمرکه نتفابقراتآ هلم شد هنس هلق كچم

 یدلبارکد خد هدنسه"دامددعینون فلوم دعلا یزاتزتاذ لحر اددعم لاقىردترابعندکڵ یا تعانق ەننالوك امو
 ددعع لاقت د ردهنسانعم غ وطزول کیو اوت ی اراذا ضرما ددعت لاعب ردهنسانعم یقلاغاص تخ ددع#تو

 دع ٤ تد لاش رولو! فصو هدروق-ندرکس بؤلب یدازوا نوزواهدننزو رئم (دعملا) نعسلانذخا اذالوزهلا

 كما نسانعرواپ لوکس كند« نیغو تغ كيبدغل دذوخ امندنسانعمهعرسلاب بذجو هواذحودع) !بنجیا

 ل هل اق ردهنسانعم قدروص هدرغآ ی هنسنر و اپعضراذ !تلاثلا بابلا نما دغم ەم !لیصفل ادغملاقب رد هننانعم

 نعساذاادغموادغم ندیلادغملامس رد هنسانعم ق یتلوط هلی محو یخ بورومس ندب هتحتف دمو دغمو هصماذا ىلا

 هاذغاذا شیعلا هند دغم لاقبرد هنساثعم قالق هزاتورتهلتو ارطو باتو بی دوج و تشبع موا دغ وفا وم هج امو اشا

 هدکلرید شوخو لاظاذا هرغو تابنلادغم لاقب ردهتسانع» قلوا یحاصلاب و لای بونلب وب هنسنراسوتابنوهمعنو
 لاقىردەنسانعمكليا عاجو منو شاعاذا شبع عن لحزادغم لاش ردهنسانع,قلوا هدافصوقوذهللااغو وشن

 قصعصولطهتاو عانیادغم نصغو بابشو شبع لاقیرونلوا قالطا هش زانو هزانو ردغمواهعماجاذا هتبراج دغو

 كاعضوم ea ترک هش نزواویرا اقلطمو مطرات یادغمرعب لاعبرود هیهو دزانعط

 || طعستیح هفَسااذا سرفلا نم ةرعلا عض دوم شد لاتش رز هنسانت قا نوعا كع لیق ضا هنر قرالبق

 ناب هدنس هدام هکر دیعسا كنابن 0 حاغلو روند هب هغوق لوس و زدیمسا یش ده ۽ رم مان بضنت دغمو

 هاب رمسک تنه هرهه (دافمالا)ردیدآ هویمر هیش هرابخو ردزاح هد هلنبتقف هدنوب روند هزاضدا و یدشلوا

 لاق رد هنسانعم كمر نماو برشلانم رنک ااذا لجراادغما لاق ردهتسانعم كمگاقوح كب ورشم

 هدنسهدامرک هتن رریعسا فو رعمرهش 6 رنخاو ۳ ه دننزو نادیم (نادغم) هتعضرااذا یصلا تدفما

 هدن راد ماش رولوا لومعم ندلاب هکر دیدآ بارش هنوکر هلیغیفت كلادو یعف كفاقو كيه (یدنلا)یدنلوانآی
 یدنلوارکد هدنسه تامددقرک تترد هللاد دیدشتیعسا كن هر برم "هی رفارب ز ردلکد بوسنم هب هبرق ماندقم عقاو

 ترعلایب هت دعم تایرددازر عونر هل فف كاذک دما دقلا) ردشابا تبس هیاروا یان ندنمهو یرهوح

OEاد ناکلایدکم لاش ردهنسانعم قلوا قم هدرب رب هدننزو دوعد (دوکلاو) هدننزو دفع  

 ت دکم لاش رد هسا ضد 1 هلفمازوا ینابلاتّدم كن هقانو هبمقااذا لّالا بالا نم ادوکمو
 لاش روند هب هر هان نالو ارارقر و ماد یدوس ° دشزو ر وص (دوکلا) دهعلا لوطنم اهنبلصعناذا هقاشلا

 نللا هلملف یا دوکم ٌهقان لاق د رولوا ن ند دادضا هلکعد هر هقان هقأن نالوا زا یدوسو روغلادماد تناکاذا دوکم هق وای

 هر هقان نالوا قوح یدوس (تدکالاو) هدننزو ءارچ ادا ردندنرل هطولغا كن وغل ٹنل ینا لوق دوخاب

 لاش روناوا قالطا هثبش قاد نالوا اوا مطةنمالصا (دکالا) نالا ةرثکی ا ةدكأمو ءادکم هان لاش روند

 یکطشم روند هغارط هل ۱رمسک تي (نکلا) رد هدلب رب هدسادنا هدننزو هنانج (هداکم) عطقنال عاد یا رک اما

 كنس هجا تد نالق هدتمذ هدتئزو بیلاسا (دنکایالا) یدسنوارک دکر دمج لدوکم هلبعض كيم (دکلا 7

 ردهنسانعم ات هنسنرب هلنوکس كمالویتف كيم (دلملا)رديدرفم دوکما ږونلوا قالطا هنن راهی

 روند هب قابا لوغو رک ذیساکر دهساتعم دیلماو دولمادلمو «"دماذا لّوالاباسلانم ادلم هشلادلملاسقب
 ادیلععدالادلم لاه ردهنسا نعم قسم و لر هربدش روس نس هلّوقم ناتو نشیم هدننزو لیعفت دا



 سس اا
 نوتیدهفد رمصنوزوا یزلکدید رنو را کم هدنشنزو یدرک«یدرلا) رل ارذیاقالطادب رام
 دارم ا) یړلوا بقلم هلپا داخ هلدبس یدرغو تچ یدیارباح یعهازدسعل كنب , رد هلسقرب هدننزو بارغ (داررخ ها

 لودرام نولک دیرا جای جب هنسانعم قنعنوئلوا قالطاه وب هدبش رو نا او هدییتزو تام

 نود .ندزام هدنّرچو بصن تلاج رب رغم هللا فو رطاب پارعا ردیدآ هفورعع تیخاقر هدرگ نیا وب رخ
 هما ,(دب زلا) نددزنابز هللاا نیدرم الاح هروب زم ٌةیعلق ندرام تررمو نیدرام تارو نوذرام یا لوقت

 هدننزو تیک : دیر! دوب هدوس شما قوصو روید هیاعرخ شلد البصا هرصا دوس هدسشنزو
 ۱ نیدآ عومر هدنبدم هدننزوریز (دی خدا دی دیش یادبزم لحجز لاقیروندهمدآنالوادنعتمو درام كب

 هذارفم درام ردرات دم هدنزو بارع Eê ن دجیاو دب رم ن هعبب زو ایم ن لوالا,دنمعو لال دلا دی رو

 | نایخب رذآهدننزو دنعم درم ندا ۲[ ال ترص رەد هند ةا لوبت نادرم ةن : ردد ا تسالورندنلاعا هظرق

 اداة نسا نعم قلوا :ك شرو قلاص هنیینرب هدنتزو دادعععا هلا هجم یاخ (دادخرمالا),رداهدلب رب هدنتلابا

 | ارام لوقت روند هقوغوص ةلجوک س نم یازو ىف كيم (درملا) یترتساذا ادادتترماع شما دعنرفا لاقي
 | وذ هبنسانعم کوب, بیا یزوکس كنپسو تف ليم (دسمل ار رييس ا عاب کیم ادر یا !دزرم ماعلا اذهیف

 | لاعقن رد هنسانعم ككا وروس هلبعتو دج هی هزودز «دلوت و هلتفاذا لوالا بالا نمادسلبطا دسم لاق
 | مانلمم لوق ىلع ندنفیلامرخو روید هنکبآو هنقواخرج نالواندرومد هلنتعف لا تا ادار بلا یف دسم
 | شلروا« بولیکوب نیتمو رکج دوخ اب رود هسا شاو اعلطم صعبلا دنعو زوسدهساش شاکوب ندنفیل لس

 شغف دمو ردنا دانم هروکه ناپ هدرا صب كغلۇموولكداسماو لب ېک يغ رولکدانع چب زوندهانالوا

 دشن لح اهدیج ق یاد هلو ناک روید هبیا شلروا اروا ےکح كبەكردەنسانعف دوس یک نقو ضرور دعا

 ۱ یادناوباضعا و ی و قوقودنوف یدوحو هلو دودم (دوسما) ادیدش ایل یولدق دیدح لبح اهدیجیف لعحنعب

 ۱ هدننزو !تاتک<(داننلاراروتید هدوسم هدنسوم قلا لودحیا دوس لحر لاقیرونلوا قالطا ةب یشکو کرد

 ۱ نونلوا لا سعتسا هنسانعم ماوق هلفّرصت ندنسانعم لنحدسم داسضقو روت هنمولط غااکرد هنساتنعم بس

 ۱ دصم لای ردهنسانعم كم اه هدننزو دصق (دنصلاز هرمعش ماوقنسجا ئارم سا ذاسم نسج االف لاقبهنمو
 | قةت واهيات هال دّضم لا ردهنسانعب كليا عاجو عضراذا لوالا بابلا نابض همتا ىد یبصلا
 | دعراذا ناھا دما لاس رهنما ننعم كروك وکو هصماذا ىلا دصم لاقي ند ةنساعم قمروط تولآ هرغا

 | دش بسا كراوه دينو ردتخا هیت هدانعموب و دتشاادربلاصم لاقت دفتساتعم قلوادینش قوغوصو |
 ۱ | دصم لاقب ردەنسانعمكل با رشحو لیلذتیدآ اووتدتشا اذا را دصم لامب رولواند دادضا هلغلوا هنسانعمقلوا

 امانملاو) هلنبتعف (دصل1) هلیعص كيمزولکنادصمو رولکءدصمایهجی رونید هریابكتنکقب دنصمو هلآ ذا ذآ انالف
 ۱ ددا لغاطرب صوصو رونید هنر نالوا دتلب لغعاط. داخو نونید هراب كسکول ەدرلنوت «دننزو تاس

 هروشبهدننزو هرج (هدصلا دیا )رذدزنابز هد البم لاو هدر دیدآل چزوو دیبا یسرف ك هلک مان ببر نفسنو

 ٠ ملککو هلننوکس جد اضو ىف كم (دضصلا) هپ هرطمیاهدصما اتتیاصاام لوقتردنوگایسنجتدحو ءان نوید

 ادن ك ەبلقىق لاق ردهتسانعم هنیکو دق هاتف (دصلبا) ها ذادنآردضم لامبندهنسانعمقمروا هشاب

 ۱ شلالا بایلا نمادعم ۶ شلا.دعد لامن زده انعم یعافهلتعرس نیاروغوایب هنسلزب هدننزو دعرس (دهلاد طخ

 كمارو وکار تلانتیانا شل ادعم لاعب رد هنسانعم كمرونکدیوکج هو و هلتعرسیهنسبنربو ةا انا

 | ا5د لنانعم كا تخ اینو واك نكه تم یربو هتدعحباصا اذا الف چم لاقي رد هنشانغم قم وطاب ق مرو | هنس هم
 ۱ منتو و هلسهتنا ا3ا دعف لاع رد هنسانعمتقفرصا یتا فام دارت هللا ننیدد كواو تهذاذا ضرالاق دعملاقب

 | نذهلتنانعم كليا بولآی هنر هدنن و دوعقدوعمو دعمو دبفاذا ئشلاادعم لاقت نددنسانع»قلوا ابتو دساف
 | هظللاقو بلغ محض دعد"یش لاقب رونی دهنبشنالوا ظیلغو یرب دعقو هب بهذاذاادوخدو ادعمیشلاددعم لاقب
 | ءاتسمسا دععو روند هرمود كاجو هدنورو زود هياهرخت هزانفارونید هب هرس هزاتورتو ظ ]غی ادعم هیف لاقعروتند

 نولواخابنآ ةن هلاکت دعو ردندنس ةیبق مّخج نرالا نیدعمو ندنش هلبیق قط كل ندعم راد دلاحر

 طاقت روند هباعزرخت ةزاتورتهدرن ول هد دودکش سهره (ةدعلا) نخل یادجخ دج بطر لاقب
 هنر انا هدعشملا لاقي ,زدفدارم هدانعم» نیکلوا کیا هلنادعم هد لنتزو لاغتقا (د (داعتمالا] هب رط یاهدعمهو هدف

 نانلوا لک هدندبضوج هدننزوهدعر مک بع (ةدخلاو) هدنتزواپلک (هدعلا) مت انس

 تا



> 
$” 

 قاروج یحدوب هلیدیدشت كلادو یرتسکيم (نا دلاز ردنغل هلبفبفت كلادو ید دشت كيمالبلق«دانعدوب رونید
 هدیکرو «دیسراف هلوا لصتم هبهنسن ینیدلوادب زم هکر ون,دهبهداب زلوش (داسلا) هنسانعمتاروشروندد هب وص
 ردهنسانعم قج اف بوقروقهدننزو لز (ةدمدلا) هب هلص)ا هذا زلا یهو ءیشلا ةد اق لاش رونلوا رعنعت هیام

 تنمو مدقمهدنایغطو ونع هلي كيه(ةدارملاو) هلیعط "راهم (ةدورلاو)مورلاز برهاذآ لج زدم دم لابقب
 نایفطووتع هلیازابتماو جو رخندنس هل ج یهاشاوفنص نالوا فصتن هلنابغطو وتع لوق ىلع قلوا
 ادورم درمو لجرا درم لاقب رولوازاتعودرفتم ةافطلا نیب هکر دهنسانعم قلوا غلاب هنلاکو تیاغ كنايصعودانعو

 فنصلا كلذ هیلعام ةلجج نم ج رخام قلا ةباغلا علب وا انعو مدقااذا سماحآو والا بابلا نم ةدارعو هدورمو

 ندناریخ سنج هدارمو دورم هلغلوا عوضوم هنسانعم دی رجتو درجت هداموب هروکه تتناسب هدریاصب كلو

 ردفرصتم دیس هفیص دّرق ندنوب نوجا هفلابو ردمزاتسم یم هرورش هکردهتساضعم قلوا یارعتم

 ندنرلکلاسوبلاط نالواهدارابحاصک هثش راد رم قرطیاشم هکر بد میزنم یک افنحرولکهادرم ییچ ادب رو

 ردنو دن رم يج لدن رمردیعج درام هرزواروک ذمهحوهدرمارب زرداطخی :ژرییعت هد دزه كماوع ضعب ردنرانع

 ءیشلادرم لاقت ردهنسانعم لامسک هدننزودرف (درلا)ردلکدهگنمردهچمزوب زد راب دلکملب زهدرم حشنالف ال ۱
۱ 

 هضرع قرماذ ات الفدرم لاقب رد هنسانعم كابا قر خو كته سومانو ضرع ك مدار بو هعطقاذالو الا بابلا مادرم |[
 درم لاعب ردهنسانعم قلف تسزاسماک !تودیا تع طو یوخوكليا نامدا ماودلا لع ةيهنتسنر دو رمو درمو

 لا قب ردهنسانعم قشم وب هلغَلازآ یت دوس بوما نس هم كتسانا قحیوحو مساونرماذاادوزموادرم+ لا للع
 نیلی ح هلاماذا ری ادرم لاسش ردهنشانعم قیلصا هیوص نوجا قمشعوب یکماو هسا ذا همتا یدل یصلادزم
 لاش ردهنسانم كمروس كب یزاوط درعو روند هنس ةت لوف یلعرونید هنشم هزات كنحاها اوسم دزمو

 ]| ینباقو یب یکهللا قی رص یرلکدیدودشنکییعقملرا یدرم یصکو یعغلاقو ادیدش اهفاشاذا ادرم ةبنادلادوم
 هدشزور سا (درمالا) یدرلاباهعفداذا ةنیفسلا حاللادرف لا ردهنسانعم قغاقهتوا ندراک اب ندفیص ]

 || هدرجت يس هداهدوم روید هناوجو ر هدامت نالوافاص ندظخ یکه تیا یس رهخ نکل بویلشب هيلرت نس وونه || .

 |(ةدورملاو) هلنپتغف (درملا) هتي تبلت لو هبرانش رط دق ناکاذا درسا باشلاقب یدناوازکد ینیدلوا.غوتضوب |
 ]| درماراصاذا عبارلا باسلا نم ةدو رمو ادرم مالغلادزم لاقت ندهنسانعمقلوا دما نالفوا هلي كيم |
 لعفت ,دّرقلا) رکن یساک دیزل ا لک | لع مواداذا لجراادرم لاتقا ردهنسانعم كليا تو ادم هنلک دیو |
 يلا من امز قباذامالغلاد رت لاب ردهنسانعم كلك ی اقص هرکصندقذلاق دزم نامز یلبخ ناوجربهدسنزو |
 (ءادرلا۴ر کد یساکقلبالارغو درام درت لثلا هنمو ند هنشانعم قلوا ةرژوارابنکتساو دانعو نابیغطو وتخو|
 قلموق صوصختر هدنبارترعه *دلب ءادرمو هلوا زمرو توا الضا هکرونلوا قالطا هلاسوق لوش هدننزو ءارج |
 هلی هیقوف هاتهداروب اسملبساالیاءادرم هما لان قن رونلو !قالطاهنوت اخ نالوا زت لیق هدنفساقالصاو ندیدآ |
 ]| نالوا یراع ندقاریب ءادرمو ردهنسانعم بکر لازعش هکر دتلوآ هر !هدحوم ءا نالوا جګ و دطلغ یر خست تنیا ۱

 | ؛هدهللرضق كملا ندهی رقرب هدنساضق شان ءادرمو امل قروالیا ءادرم ةرهش لانقررونلوا قالطاهحلاغآ |

 | یکایق نیل ییاشمهدننزو لیعفت .(دیرملا) ردهیرقرن هدنساتضق نیر هلیسهینن رغصم (ءادی رهررذدزایز |
 وب راوق نعد رم حرص ی اعتهلوقهنمو :هاوسوهسلماذا ادب رم هابتبلادرملابقب رد هنس انعم كليا نیلماوزود |
 راک دندارو دن رمت واخ بل الا نع ل وطء یا درع ءان لاقهنعو ردعنشانعم قعاب كسکون ياني وتسلم یا الا |
 اع (درالا) دازعلا اهل لعجا ذا ادارقو ادب م امت دزم لاشن رد هننسانعم ی ماب شوک هیچ یک وک دو |
 | هدهماءدراموردزاتخون وعفترمیادزام ءا لاق روند هر هنت كڭىبكىبوئێدنلوا رک هک هتن رونشدهبیعادسطو |

 لادن اةمودو زدیدآ ؛لزابق هانسكبسک و ب هصنربهدنراجبوا یروسینبناقخ یک دورب فوم ل بج مات راع
 نصح نیتمو مینم هدنسیکبآ هکر دراو یدراصضحر مانقلب [هدنساتض وات هک تنر دیم مارا ص جر ہدنساسضو
 دتیمولو زج اعراک ماجا تو دیانایانیبمادقا هد ساب یر تهس وف نامزە ءار نالا رح کد ردرانلبطج

 نیجبرکوک هددننزو شادطرق (دارعلا) رونلواداربا هدنقح متتفورزرعنالوا نوربب ندرادتقا هدهع هلفلوالثم ترنضذعب نمروبنم مالسکو ردشلنا تجوع هلنامرحو ساب رەد قلبالارغو درامد هززوا روک ذم هجو هلغلوا
 قسم هدنرزوا كنم رب ىرى كە ناش وق فور عفر اطر وع هذآ هکر ونیذ هسموکن الو منو || دونوارعت جوب هکهسرولوا ی

 ےل طم || یکه تکو بناکرولکه درم یج كدرامردرالعاف مسا ندرلنآ هدننزودنعتم (دّرْعْلاو ) هدننزوریما (ديرملاو)بزاقنلا



 ان ۸ هم

۳ 

 لاق رولواعواطم ددعوهدم عع هدد و لیطاددم لاع لامن ردهتسانعم دیدعهدننزو لعفت )دا (دهیجلا) ردهتسانعم |

 ەل اۋ ه] وقعناغلوشو عات نوع ز نالو ازا دمو ددم هتتسکاتكعارحو هتسانعمنیقرتش روند هیهرب وکو هب َقَسفو ۱

 | کد غب راند زدندنوت ی دادسهدنلوق هزا کدام وانا ته راضعو و یا رادیلوق زا شحلها نانو

 س
 یا دادماه يلمجاذا نضرالا ده لاقبردیاثاربا توقهیالت هکر دهنسانعم کود نشف و هرب وک غی دادمهیالرتو ۱

 | هلمما ادا انالفدما اقى ندهنس انعم كم رو تلهسهدشعض هنسنر ار همدا رب ید هلبرسککزهزمه(دآفمالا) انیقیمس

 ها نبیعن هسکیزیغدآرب هکر و هرحت ااداهلحا دما لاقردهنسانعم قمازوا بو دنا رخ ات یس هدعو ان هنسدرو ۱

 | ءاظغاادالاع هدبا لاقنازدەنسانغم كمربووهریغ دعامح مهرصناذادنجا نالف دما لاق رد هنسأانعم كليا مدر ,

 ین دامدادباو هدهورکمور ازکمۈ رن رش یب هدا هدام دم نالوا ندیالتهدندنع راض ةناغااذاهدمالاقب رردهنسانعم هت اغاوهناعاو |

 نوهیاع مو تهکافس هان ددماو دم باذعلا رم هلو لات هلوق هنو رونلوا لامعتسا هدب وبحوریخ

 نيرا قغیمدیع هد هزابو رخ « دم هاطخا ادا تتاکلا "نما اقب و دهنسانعم كما و تکرم قلم زابرب هلق ةبتاک دادماو و

 بول ر وب وص هنحاغآ هشبمیرلکدیذ جر عو ة لا هيف تلصح اذا حاملا دما لا رددنسانعم قلو ادب |

 + دشنزو لاصتفا (دادتمالا)ء املا هيف ى رجاذا جف رعلا دما لاقي ردندصباضخ هکر دهنسانهة قلبت وا رط |
 یخدو یکدم (هادع-الا) دتفاف لب انو لن اده لاقب رذهنساتنعم قعازوا تاولیکح هنسنزردع واتطم

 كجسیا تیانعو دهاعندمدآرتو دادلا اهن ذخ ادا هاودلا زم بتاکلا دعس لاعب زد هنسانعم قلآ بکر ندنب وند
 كمردنوس دیه یکی ی هتسن زب هدننزو لیعفت (دیدعلآ) ددلا هنم اولط اذاربمالا او دمسا لاق زدهتسانعم

 كدردنوس بوکحی یبهنسن رپ هدرانوب هدننزو لاتف (يادلاو) هدننز و هلعاتهم لصالایف (ةداملا) د دخ ەد دم +

 ۱ ندنراغ ندقعاز و اس هلوقم هدعوو نادك رد هتان طا دامو ددمفادا دموم "دام ىشلا "دام لاقى ردهتسانعم

 دو دم یا ذب دح وش لار وند هیذنسف شغ وس بولیکح مدننزو زما: دیدن: هلطامآذا ة دام داع لاق |

 | ویو رخ دبد سو هلمضازول لک دن ىج لیوطیا دیدم ئش لاسقرونلوا قالسطا هثسبش نوزواو
 | ةا [لوطل کنزاتواو بان وادلب وطال زاره ردنا هلرص نیک ندهیضورع را هدینحالطنصا
 | لر وجا هب هود بیو ندشراف دیوان ران معو دوخات نوا هاونص هکر دیذآ فلع رپ نصوصحم هب هود دیدم و اردا هيمسن

 نضرامقت هلل بنت هت منا )هنتسانعع فا رود هنع را وطو زالدا آ عضومر هدنب رق کم دندمو

 ۱ | یک شفن رونید هکر نچ ہزار زازا دک ك یم (دادلا) زونلوا قالظا هغاط یکیاعقاو هدنس هسک: ۱ نهماسع

 هزابوو تولتتناوهش رطو خاۋ نام دب لع یا دخاو دادن لاذ لاقت هتشانعم لاشمروشد هکن زواو روند

 هم ی ا ج یس بیبر یو جهت اون چرن ةنیناتفم

 ۱ ةا« اتار ی ور رد GEESE ناتفغتص جو

 ۱ كودازوا ندر وشک هکر دنرا غ ندن راده ىس واط ڭ تتن ؤا یکیاكمدا ر نالوا جنس لدتتعم یآ رللعو

 وه عسل قانات ی دلو قفاوم جو مدیا هر رحم هزوکوب ناو زدنا باعیتشا هدر دلوط

 | قارعلشها لو" لوق هکرید سس ا رشنک كا عرولکدادنو :هدتنزو هبنعرولک هددنو زولکدادمآ یعج

 ۱ کردهنوکوت ول یا ت و اوبا دام لا ناعسو ندهدنرتدمنآ "نزووا لیکرابع هزکلای اهم او امردقردیعج 2! دعنانلوا

 وتو "ندناکم رک و ننامژ زال اکر دنت اتام ماجفاو تیاخ بمص كسم (ة ملا مل ا) زدهیاکندنرنکهلتمخ لشم |
 لوقت ها ااو ھر خر زود هراذتمرب نا نانا زو ةناغیا ةد نضرالاو ٌدمالا ه هدهل لاتتس نیذرخ اھ نددادتماو < ا ۱

 مریم te "1 ا) روش کره زن ناشلا ةا دفعات ه"دنفو زهذلا زق دهرتیا ة هدفه دنع تھا

 شولتنا ۱ (دودنالآ) روت شن ودیدنضا ةنففر 0 نوع دنس :دلغلوا لغ ەن تساند حیف رونی دهشرانالواتداح

 هسا ۵7 دلا ۶تا دودنا هال اتش زونلوا "داتتعا یدازوانوزوا هکر د هنس اعم تداعو تاد هدتنزو |

 رش زىنك ك هٌهلوحتو هستن زر هنتس از دج تلدادما رها ظهتشانعهیدس ؛رونسدهش اولش نیت ا اوف وطزهدننزو

 نا ناتو هات یکتا زب هدر کلا كاك ەدقانلاذو هتعنوفوط یکاسا هکروتدهبهتننف یرلکه ازت |

 تسدرصوض ناقخنتو زدض نذر هتس انفع درو وتم ارج هدتنزو نانخا هلن رسک(ن آدم "دمالا)ردیراع |

 سس صید

 روند



 ےس

 ی
 هنسانعمقلوادحم لها مدآرب رولواردصسداحتو دحو یدنلوا لاسم*تسا هننسانعد تن الجو مرک فعساهلتسانموب سپ
 هنسانعم دوغ دو دیو دحاموهفادج اه ناک اذا سماخلاو لوالا بابل نم هدا وا د دج خو لززا دحبلاسقب

 ردفرضنمرغو ور دندن ر ذ كنا تبغاج یرلکدنددحون ردبعس|یزف رف نب بلاغ ندو رک یساکرولک

 ندندیضامت تأت دیو ندلوا ناتدجامروشد همدآ نالوا دخ یحاض (ديمللو) (دجالا]رولوا فرصنم البلق

 قالطا همدآ مرکب ح اصو برشم ؟كزانوونههوخو رشکی ادجام یش لاقیرونلو ایقالطا هب هنس قوجدبامو
 ندهتنساسنعم یلاعو عیفر دیحو ردسیعما كلحرر دحامو میم قلا نسح یا .ٍدحام لحر لاهرونلوا

 لاعلان فب رمشلاو عرکلآ كلذکو لاع عیفریا دیحلجر لاش رونلوا قالطاهمدآ لاب هلا تفی بو کو
 هدفتزو لیعفت (د یمتلاو) رک ؛داحالا ردیعسا كن ر دن نطبرت ندو ر عشا دعم نیهدیحن دیو

 ادیعتواداسحما هدحو هدحا لاش نونلوا رعت قلولوا کرد هنساضعم کالا نو عیلظختهدنفج هنیکز
 یعکهو دداحماو هتک اذا هدحو ءاضطعلانالف دحا لاقب ندهنسانعم كمرب و هربشک هیطعو هیلع یاو هبظءاذا
 لبالا تدحا لاشرد هنسانعم قمالتوا بيرق هفع وط ندراح هزات لوق ىلع قمارضوا هاعیم ققوح یرباج

 یسولطینراق لوق لعق مروي وطن هود دین داحناو عبشلا نماسبی ىق ىلا نم تنان وإ رشک رم ف تقوا ا
 اهذگو لپالادحما لا رونلو ایست قم رول وطی نادهکر دهنسا نعم كه ربو فلع یسولط نصب كن اق دووخاب
 بودن ادا نف رش ودم یدنلکم دآ رب هدشنزو لعافت (دجاعلا) اهن طب فصذ ها اهنطد ۶ ما هعلعوااسهعش انا

 هلتهجف شو د هنر ی ږ راهنک هنو هد رک,داذا لجر لا دجامت لا .رد هسا ننه وعل ةرفظ,ةسات
 ند هلعاضم هلیرمسک یم (داجتا) مه دحاورهظاو اورخ افت اذا عوقلا دج ال اقبردهنسابنعم كالا وخبافت
 دعا هض راعاذا ادا هدحاملاشردت رابع ندمعراب اب هلَّهج تداحم هکرونلوا لامتسا هدمیل اغم باب رد ندصم

 یمسصهود یبکدیعحتو داحاهدران و هدننزو دوعق (د وجل او) لوکس كيجو یف كيم دیار ةملغیا هدیگ

 دوو ادحلبالاتدحلاقب ردهنسانعمقلوا بی رق.هغعوط ند راچ هزات دوخاب كعشود هر ناوارف الت وا
 ل وق یلع قمروبوطیک کرک یهو دو عبشلا نم ا. زق یل ا نم تلانوا رشیک ع رمق تعقو اذا لو الا بابلانم |[

 اهفلعوا اهعشااذآلبال ادحلاقن ردقم رو وطی راک رد هنسانعمقم :رویوطینولطصن دوخا یسولطینزاق
 هدنساضقفست هدننزو ناو ره : (ناودح) ردیدآ لجررب هدشزو رب زا دیګ اہنطب فصنوا ان طب لم

 (دایحتسالا) ردهبصقر هد نع (دحام وذ)رد هبرقرب هدنساضقاراب لب میک و دخ كهم ۵ تودع )دهی زفر

 ییدنسن ضعت رانا نمر رث کتنبایا ٭ رافعلاو خرلادهحتساو ران رم لکی * لام ا هنمو ردهنسانعم قلواناوآزف
 یاخ و یف كيم (ةدخلا) ردندنیعلات ون | دجامونا) روتلوا ب ربط هدنضرعم لیّصفت هززوا رکید نضعب

 كلادو ىف كيم (دلآ) هن وعم یا هندخیلا جاتح وه لاش ردهنیسانعم تنوجمو ددم هلنوکیم كد

 منسا ضنعملم ردنوس ب وکج هنس رپ یس هدام "دم هر وکه ناپ هدراصد كفلومرد هنس انعم لییب هادی دیشی

 لیسهداروبهروک هننالحابصمو یدنلوا لامعتسا هذرلب ردصم یانعمو هررلیسا يسال امده راع روت

 بابلانم ادم یا < دم لاش رواواید جی چ اک واک نو ردکعد فوصل بس هکر بوبا یسهلک

 هتتاهدستاسارک هیت ردمسا وب و رډت رانعندقل وا قلش وقانق نوک کرد هنسانعم رال عافترإ دمو لاساذا لوالا
 قع دادم ندت ويد بناک دم ورد روکد ماب رق یردصم یاتعمردموس زم هلبناونع هعافتراوهو راهنلا دم
 د وخ ایل رحم ودباکسلل ق اادادم امم ذخاادا ةاودلا نمتداکلا + دم لاقت یکدادمسا رد هنیبانهب قلا بکر

 کاب یک گلم یک انآرهلاو جلا هم لاتقب ردیلداقم یم نکن د همام م خل روا باقی ولاغ وج,ییوتصل رهن

 لای ردهنسانعم كمهشودو قاب یب هنسنرو ردیمزال یانمروکد دم ریسفت شب ولو | شمر نویس بودازوا نوی
 كلبا رظن هیعص هل غرو تقدب و ردلاقفیزوکه شرب :واهطسبیاض رال اهلا دملابقیو هطسب اذا ءىش! بم

 یتقوهکر دهن اچ ام روما یب ت ا مچیو ل ریست مب خطا ذا هيلا هرطد "دملاعت دونی اپنعم ۱

 ردملعوضوم یا رک دون یی مردن وس توکجقهتسنرو هابسا) زانو دنا دم لافي ردن رابع ندعغازوا

 همدا ا رو عفت رااذا راها "دم لاق رد هبسانعم اوا ناشر ر وکو لویو هرذچج ادا هبدیو ىلا ملاعب

 مار اصاذا مولا دیز دم لاقب رولواشعتازوایتسافیوتابح تان هک اپ ایک یو ما واوا روابورابرو لام درزاب

 لوفترونل و ارت هلبا یعریازوکننآ هدزمناسل زد یصبلا ی دمدارم Ya یډم دمو ادب
 رکذیساعا دیدماهافسادالبالا دم لا ردوننابنعم كمروعادندم هب هو ډو هآ دم یا سهیلا دیردقهو نسب

 . هس
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 | هدنزو دج (دلا) اضعب هضعب مراذا *یشلادککتلاقبزد هنس انعم یعشیاپ بولوا متشتنمبیمازعبا ن |[
 | قنروازاسعن هزوب و لالاتمل عضاوتاذا نالا بابلا نماد هدل لاقب ودهن انعم كليا مضاوت ههدآر هلتنکسسو لذ ||

 | هعدآ لیلذو راوخ هدننزو نازکس (نادملآ) لدیاولمهروکهنناسب كحنراش همدل نفع هد لاسقب ود نسا

 | كتهنکرب و بویلبا لیعهنفر ظ تینافحو ل.اعاسعطق هک وتیدهبیناطو شکر س لوشهدننزوډونسا (نولالا) روند
 | هکرونندههدآ دیدشلوشو رولکد اولا یعججرمالداقالو لدع ىلا بمال ئا دولا لجرلاقب هلو از با دایقنا هتنامرفو ما |
 | لنت (دولآ)روتندهنوییدرمسو نیلاقدولاو زمالداقنال ناک ذادولا لجو لاق هوازی اویرفرنیوتعا-طهیسکرب ||
 | ادول لجر ادول لاقپردترابع ندقلوا ربا دابقلاهناجرفو لیم هفاصناو لدجالصا هکر دهنماتعمقلوادولا هسکرب ۱
 | لا هدهل لاتبقب رد هتسانعم قصب قلما لانو ارغآ كي كوب هدننزو .دنهم(دهللا)دولا ناکاذا بار ابابلا نم |[
 | تاد ھل لاش رد هنس انعملما نوب زوزاز هلکلیا باغقا بو راو هنیزوا كه ادو هلعنا ادا ثلاثا باسلا نم ادهل |[

 | ق هکر و هنو هلکا ادا یشلادهل لاش زد هتسانعم قمالب لوقلع كم یبهنسنربواهنرحاواهدهجاذا |[

 | هوددهلو هزعوا هیفتک ل وصاو هیدن لوصا ی یرشوا هل نلدعفدهعفداذا انالفدهل لاقب ردهنمانعم قمردشفض ||
 | لراوط هکر دیسا مرور روند هخالتج نالوا ضراع هلیبس هثداحت یس هلوقم هعصبلوب هوهمدنطدننکو کت نجس.
 | خارفنا زولوا ضرع هدنراطوتاو هدنراقاباكناسنا هکر دیدآ تلعرب و رولواثداحهدنا نالوا! دنغلارآ ی زوما هلن

 | آرت یکد هل هدنن زو لیغفت (دیهلتلآ)رونند هیسکر قحو رجاعزمارب هشیارالصاو نادانولیقنو یکی اشنا |[
 | تم هدنهل لاق ردهنسانعدقمفص هبا لا دوخاب قفروا هنرابید كنب رلکروکو كنب راهم دوخ ابققاق هوا یشانندنلز
 ندذتسانعم كاب اریقضو هزاجوهلطاذا هدهلالاق ردفنسانعم كلی اروجو رظ هلب سسک كن همه (داهلالا) هدهل ۱

 الا لقأتا ذا ضرالا ىلا دهلا لاش رد هنا تعم قعصب هيغل رغ ب وكوچ هیهنسنربو هبیززااذا هدا لاف |
 كناهاهتیر كر دهنسانام قلش وب ق رەلوارکرشەنمصخ ینرخآ ب وتوطینرب كمدآ یکیا نالواهززو|لادجو لاتقو |[

 لیصف (ةدیللا) هلن اقبهلعرخالا یلخو نیلجر ادحا كسمااذنالفبدهلا لاقي ردترابع ندهظفاخیترکیدو |[
 ن ننزو بارغ (داهللا)ةوخ زا ة:دیصعلا یا ةديهللا ان طا لومتروتید منشا جاوب شعلاجهیکشوکه دبنتزو ||
 هزوکو اشیا ا دابل هل تکرت ام لوقت رد هنسسانعم ۶ یش هد تنزو باصع.(دابللا) هنسانعم قاوفر وتید هغرقجما |[

 باتو بآ تابن هزاتورت هلی وکس كن هرمهو یقعف كم (دألا) ملا لتس ضف ر دنوچ ا ریقحت نی ونت هدرللحم
 اداه تاتا دام لاغب رول وب تروص هدنبآناسین تناعتوب هکر د هنسانعم قلا ست یکن اوج نت من بولوبیتوارطو |
 هززوا روک ذم فصوو همدآ ندنک زان هزات ورت دامو نالو منتو ءاشلاهیفیرجو یورتو زهااذا تلاها بابلانم
 لوشو رونلوا قالطا هثیش كزانو مر افلطموولو از هصاا فصو سد 3 نیساک ر ولد ددو روند لاه

 باتو فار یاب هلپ مسک هزه (دآمالا) هیلبا عشرت هدنزوبلز لوا ندزمانبق ندعبنم هکر ونیدهتسی دنز صوص
 همدآنادکن اتو هزاتوزت یخ وب هدننزو روفعب دولا ادام هل عج اذآ ثانلا یراد ًاعالاش,ردمبنسانعم كلبا ||

 1 وقردوع و روئدهدوع ودوع كلذکهذأم هدوم صف عانیا دوی ودأم صغ دو لحر لاعب :زونید لاپ هنوکل واو

 | ذیخ(دیعلا) هبسک دا امخدًأتما لاقناز» هتساتعم كليا بلکمدنتنزو لاصتفا (داتمالا)ردیدآ عضوه ردو خاب
 هدّنشاصف هارمم هدننزو لازم دام ان یادی یش لاص روند هب هتسنزایو مرو هزانورت ږوب هدننزو

 | لوالا بالا نمادوتم ناکلاندتم لاقت ردهنسانعم قلوا قم هدر رب هت تنزودوعق هلی هیقوفیات(دوتلا) ردیدآ هدلبر |
 هنفرط نشد كار هنس ندنزلقلارا بونل یک دنفلارآرلاپقو راشاط هلینوکس كن هثلثم یانو یتبفليم (دشلا) ماقااذا

 | هتیعب رظنورتتسااذا والا بالا نمادشم ةراخانیب لجرلا شم لاقي رد هنسانعم كلبا قلنابديد هنموقهلبا رظن
 هتلمخباذا انالف تدثع لوقت رذهنساسنعمقلق ناب دید هرزوا روک ذم بفصو ی دآرب و موقلا رپ ودعلا لا املالخ نم
 ناش مدآر عد مرکلاو فزشلالبت هلسنوکش كچجو ضف كم (دیلآ)رونید هنابدید هدننزو لازپم لادن
 هلبادادج او ءانآیتجنا دحج ل وق ىلع زونلو رب ةلقلولو ندنوب رد سا هکر وند هغ لوا لئانهتنالجو مرکو فرشو
 ]| ندنآ هدرماسلهدهسیادنفرشاناهز یمیدنکر دقنره لو فصو همدآ نابیلو | مرکو فرش هبنتسن عب رولوا عاق

 نکل فویلوا دنفرش هدشنام مدار الثمر داخ هلیساناو لوصا ةصاخ ضعنلا دنعو رونلوار می هلکل هدازینک ||

 ر اواز ون لف وون سیا دنفا رش یخو یدنکه نامزفرکآںولوا فصو همدآ لوا دج هدسلوا فّشنمیساباو لوصا ||
 زدنزابغ ندننفل وا ةدغساو یامرع کر دذوخا ام ندلب ادح یئآ ی رکن دخه دا تعم و ەزۈكە ناب ەدراصب ك غلوم
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 كلنا بیت رتیماودرغآ نا ناو رک یرلکپیددودلهدبننزو دوعق (دوبللاو) هدنیزو بم (سللا)رونید همدا نالوا ||

 ندننابرب هلبانوخ هنشپ رغآ یرغآ كمدارب "دلو هلعادا لّوالا بالبلانم ادودلوا دل. دودللا دل ام ردهنمانعم

 كسلیا تموضخت هلی هسکر ودودللاهف قش دح این بصاذ ادیب انالف دل .لاش رد ەنەم كلبا عضواود

 ردهنسانعم قاواهموصخا دیدشو هسنخ |ذاف "دلار رد هنس انعم كايا نسحو هصصخ ا ذآ ه دل لای ردهبتسانعم

 هجو هنسب رغآ زغآ یو هل رمسک ك مرمه (مادلالا) رود هلاوج دلو دلا ترنصیاا دلنالفاپ تددل لوقت
 عضو اود ناسنلوارکد ١ را یزرغآ ( (دودللآ)+ هل ینمادادلا هل ,لاقب ردهنس انعم كتا عضو اود هرزوازوک.ذم
 ل نالوا هنسابنعم تخونصخ (دودللاو) تاللا ) دودلم وهف لوپن ءانب لبع لجرا تالار روتبد دیسک شوا
 "بلارعب لا روشدهیفود نالوا نوزوا یرا اره كننوی هل يجن: كجالو كن هزمه (دلالا)ردلعافمسا ن نینیبهلک
 بت هيلا لم هنفرط فاصناو قحالبصا هکرونیدهمدآ هموصنطا دیدشدّرتمو دنمتیو عدخالا لی وطنا ا

 یوب هکر دمدآ نالوادیدش یرا یرلند رک هع هعفص نع:ینادیدل لا لصال ایل رک كمال رولکذادلو هلی كمال رولک

 دیدشهدرانوب .هلنتخف  (ددنلیلاو)(ددبالا) یدنلوا لا دتا دپ رم مصخء هرکص هلوار رب وچ ةلکلچ وکه فر طزب
 هتسانعم ءارهژ ةو دروند هرهغابن رم هژبا کسج هدننزو هددع( ةر هللا )روند همدآدنتوّرصم هیوصتا

 هدنساضقنیطساف هل مضلمال دل ندیعسا یملق كن هسک مان دودبع ن ورع هلبف كمالو ی رسک كی الا
 (دیدلتلا) ردکج هديا لٹق هدنکوا یسوبقكيآ نوعلم لاج د مالبسلا هیلعو انين عیسبع ترضح ردپدآهرقوپ
 لاعتفا (دآدتلالا) نت دن یعم هید دل لاق ردهنس انعم كلیارهشنیمدآرب سابنلانیب هکر دیفداموودتزوتیدبت |

 ,دودلل ودللا ملتبااذآ.لحتلا دتلا لا رد رد هننیساننعم قوب ی روگ ءاود ناننلوا عضو هرغآ قع یدودلهد زو

 (دیسللاو) هلع كنبسو كمال (دنسللا)-لاموأ غ ازاذا هنع "دتنا لاقي يد هنس انعم كلا لودعو ليم ندهنسنرپو
 :افسلدسلو همتا یطلادسل لاش رد هنسانعم كم | هلا ی دوس نالوا هدنس هم كنسانآ یس روابناویج هد زو دضق
 :هتنطاذاهدسلو ءانالادسل لاقیرد هنساضنعم قمالب یناقو هلک امنعرض قام عضراذا یناثلاو بارلا بابلا نا دینسلو

 دخللا)دسللا مک یا تسلم لیصف لاق رونشید هبیرواب راسو هنکشوکهود نالوادسللاریشکدننزو ریتم میلا
 هک وند هزکجنانالواهدزام وب رتسک كمال (دیدغللاو) هدننزو روسز (دودعللاو) هل نوک . دج نیعو یم كمال

 هزجما قلوف لوق نللغرولوا هدنلارا كزاغو هلنا دز ردنا نالوا هدنقارطا كلد جوک هدنلخ اد كلزاغوب دارم
 ٌادردق هزاعو :هدنننازن قا هلرغآ دوخ اپ زونلوارببعت یتندم قلوقدداز نیتیبه دام كيلوق هکر وشی هنادناوز

 كنغشموب ندبنفرط تلآ ك فلوق دخل ضعبلادسنع ند هرزو بیترت هکرولک دید اغلو داخلا ی روخد ها نالوا
 «دننزودعو (دغللا)ردقج هلو ا تانالوا هدنفلازآ كنفشموب قلوق هلیئسوا كن کک هکچ هکر ونبد هنا نالو اه دیس اهم
 دنص هل ایااه >دراذآثلاثلا بابلا نمادغل لبال ادخل لاب زد هنسانعم وک تود هلو ییهودن اص بدلو

 ندنشیایدآربو ےقتسلاه دماذاهن ذادغل لاقت رد هنسانعم كمر دنوس بوکج نوجا قق لر غوط اوقو قیرطلاو
 روند همدا ۲ نطبفورادنیک هدننزو دنعتم (دغلتملا) هس هسحاذا هنحام نع ات الفدع) افدغ) لاسمت رد ,هنسانعف ی قوغیلآ

 نالوا یدوصقنو دارم هسکرب هدننزو لاسعتفا (داغتلالاو) هدنننو هلعافم (ةدعاللا ] طظیغتمیا دغلنملجر لا
 هدغال لاش كالس رف هنلا هدقدنوص لا هش نالوا یدارمالش ند هنس انعم قمل آ هننا تسپ زی غ كئرش
 داتعف ( !)ردیمما یوحو بیدار لصالا "زاها دن بزم هدع(هدجخا) هدنرامنودهد لعذخا اداهدغتلاو

 ارهاظ هبقضلو هعنزاذا عبارلا بابلانم ادکآ حولا هيلع دکل لاقت رد هنس انعم قلاق توش اب هکلو زیکەیەتئىنرب
 ردهنسانعم ققاق هتوا لوق لعق مروا هلبالا هبنسکر هلبن وکشكفاکو تفك مال (دکللا) ردییک ی رحم دکل هک

 طب هلکنآ هکر دهنسن هیبش هنلانو اه هدننزو ربنم (دکلملا) هعفدوا هدیه رضاذاینالا بابلا نم ادکل هډ کل لاش
 هسبسخو متل لوش هدننزورجا (دکلالا) رد نیم هلا حافوط هدج ارت ضب و هلل! نواه ٥ هدد رولیکود شا
 هصوصخ تودیآ لیمحهنموق هژتلقت شبعت تهح یشان ن دنتمائل هلوا قصامهنموق یکرک هکر وناوا قالطا

 هدننزو ناک( داکل) هموش قصلم یادکلالخر لاش روشد 2 نالواهدازآ ندندفرفاسمو فراصم

 لعافمس ۱ (دکاللا) رخ یادکللحر لاش روند هسک یوخد و ليڪ هدشزو فتک (دکللا) ردیدآ لخرزب

 هلا شاخ دل بوردشکحوریک یاقوت یتراقابا نکررونک روند دمدآ یلیغاقوب یعانا لوش هلیس هبش
 هقنتغااذاهدکلتلاقدهنسانعم قلراصهتنوكمدآربهدننزولعفت (دکتلا) ندیذآ لر یدک دامو هلوازوشارغوا
 كئشر وز تکاو هج ظلغاذا نالفدکلتلاَس ردهنسانعمقاوا زانفطو ظیلغ بونلناقیاكنس هدوکت نهسکرب و
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 شوفرهدننزو رک, (دیلو) هدننزو ریز (دیل)ردکلوادیبلعیب# لئاز ةلاحال من لکو  لطاب هل الخام"یش |
 هرکصندقدتلصا هناوص بودید کوب رادقم و ه دتنزو دج (دیللازردس راف رعاش هديعندیبل وبا و زا

 ادیلفروصلا دبل لاق رد هنسانعم قم راصهنچوا كنتقرف ن نوچ قمار یسابل نالواهدهقرآت کتب یکه چک:
 | یحدو«هدننزو لیعفن (دیلتلا) بلتلا) هق رخ نادال ةیاقو دل اسار ق هلع و هطاخ غءاعەلبو هّشفناذآینافلا بابلا نم

 ]| هعق راذاءاسکلادیل لاقي رد هنسانعم قمروا همایهپ هنسن قبو ةدبل نجما ديبلت فوصلادبل لاقي رد هنسانعم دبل
 اوب هنسن یی یا وغم ی هنج اص نوجما نعل ب وط بویلوا نانی رپ یچاص نشان یجاخ نالوا هدمارحاو
 یابو یعض كدال (ی دپللا) ٥ رعش دبلتیل غمص نمایش هیفلعجافا هش آر مرحلا دبل لا قب ردهنسانعمقعردشیا
 رعت هنکه دننزو روبص (د وبللا) رونلوآقالطا.هبناسنا هو کش بلا عقرب 4 هل سصقللاو ضف كیهددشم
 ردهتسانعم قعیاببوط زد رز ایر نیربیراقارش كياغآهدنیزو لاعتفا (داتتلالا) رونلواقالطا هکح وب نانلوا

 لا لاقب رد هنس انهم قلواروکو قبض یراقارا كج اغآو ضعب ییعهضعب دبلت یا تدبلتاذ| قرولا تردنتلالاقب

 || دونیدهنالسراهدننزو بنع (دبلوباو)هدننزو دزمص(دیاوباو) هدننزو نیت لاو . دباللا),امقاروا ترک ا ذا ةرچشلا
 بایلا نما دنل هد هتل ل اقیردهنساضعمقمروا هلق رعوب هنسکو ک ك مدار هلی نوک كبد :وفیانو غ كمال (دتللا)
 قم زو دب ود هبش دزوا كننرب یزب هرچا باق یدیرت ه دننزو .دتل هلا هثلثم یان (دنللا) + هزکلاذا يناشلا
 فتسا یعابتمو هاوسو صعب لع هضعب عججاذا یاشلا بابلان هادنل دی لا هعصعلا دل لاش ندهنساتفع

 نال وار چ وک دنس هما ظی ود: هلی رسک كمال ..(ةدشللا) . هدنراذا عاملا دن لاقي ردهنساسنم كلوا
 دوو دالا یعجج روید هفیرابنلیباوا هدننارلرمق هدننزو دیچ (دیملا) روید هتعاتج و موق مم

 كا یراتیم هکر دنزخهدنزرطهراسغم دهد رخذالب ضعبالاحرونید رسض هراسق نایلوا ید زولک
 قمرا بۋ وا یتایرت لرمقرولوا ردص+ دخ و رلردیا بصن تمالع هنی رار كنیرب ره هدنز زواو عضو هتنورد

 اإ یبعلا ضرعنم قش.ادا :ییعی ادس هژ لشع اذا ثلاسالا تاتبلانه اد طربعلا دیس لاق هتسانعم

 .لاماذا هيلا دخل افتر دهنساّتعم كليا لم هتسل رو دفذ ادا تسلادطلاسفن رد هننشیانعم با نفذ د یتیمو

 دول مو دحالراق لابو ندندهبلاغ تافصو ور دز ق نالوا يش هکر دانشانعف رل ږوب هدننزو لوقعم (دوملا

 ليم ندمنتنرب وا ددط هل لادا ربقلا دیلی رد هتسانعم كنلبا دف در قەلب نمسک ك نەز (دانالا) دلوذيا
 یقالطا دحام هنکلانلطاب بهذم ندا لّودع ندّقح لدعو لاماذا هنع دا لای ودونییانعم كلبا لودعو

 قش قعد مرا دایناو لدامو یراماذا لحترلا دعا لاق زدهنسانعم كلبا لادجو عاز داطاو ردندانعموب

 كلا لر یلدنعو ڊضق هدناکرحو لاعا یغفدلوا نو دارم نددانا عقاو هددانس هنگ رک یا الإ . الاب دیف.دز نرم

 ما ايف دصقلا كرت یا مربا غ لج زاد لاقبردککیا لالغراکتحدوخ تسوظدوخ هبا كاز تا اشاحندوخاب
 اقیود هنهبا عم كلتا رازاؤ رح لرل وشرازوس لظاب همذازب داطاو ماعطلار کتحاوا لو هاب رشاوا

 لاقي زد هنسینعم كلا ليم هب هنسنز یتسداوپ هد شزو لاحتفا (داحل 2لا) الطاب هیلع لاقو هب رزا اذا دز زن دین )

 دارونزیادونط ذکر ل مت زونلوا قالب اهن ىق تلزاقیرکوب یرکآ هدنلتنزو روبص /د ویلا لاماذادیلا دلا
 .ذنسم راب ټا او روتبدهبسوتلت زوصكنخوبق جام کند فدا لو ا (هداملل ا)ب دضعلا ملان دفلات

 "وجااذانالف نالفلحال لا ردهتسانع»قلوانورد و رظد ج ۳3 را یزب هدننزو هلعافف (هدخ الما) روش

 قالطاهمدآو هر قج هنفص هلی هقالعۇب ر اوئیډ هناکم قج هنلوا و ور ندیاحلا (دضللا) است لک
 ۰ ندریفلوق قر هلو میدن جف كب ال (نادىدللاچ الم یا ادا هنوذ نوع دخجانلوت كالیعت هلوق ةو رونلوا

 نادیدلو نینذالا نوذ هیت تص یا هقنعی دید یی هر لافت ن وندن دل هنن ر زهر ونده روان کیا كنو هج هوا

 ۱ | ةلبا ییوخ دیدلویک ه رها رم لا یقحی ردیشیق نکا كاع ید اولا ددل الثم رونلوا قالطاهنیاجیکیا كشبشیه

 ۱ هدشننولعع E - پی دآ ضرب هدندرولب دساونب دیدلویکدودل رونلوا قالطا دیاود نابلوا عضو هتان لزق

 : ریت والاعشو اینچ تفلت اا لحرااد دلت لاقیودمنسانعم قلب بور وجنوس هلوض هغاض یتا ندیرمحو دز

 ق قالطاهنوس فلتس هنلب ؛لوعُمهمتپا دّرلتلا ,تلبادا لجرلاددلت لاعارد هنسانعم قلق بونلک اهدر ر وادلتم

 لا لاقینادذوخ ام نیل ایم قنع تفلت هکر فلپ متم هسانعم قارفو ولخ هدشزو نو دلها تقل ا0 زوتلوا

 ۱ نانلواقسو عضو هننابرب كنزا هلبانتوخ كدا نین رغآ یرغآ نیکدید)هاتننزو روص (دودللا), دیا تلم هنج

 هموضخل ا دیدشو رولوا ندانيەدزاغويو هد: کرد هنوکر دو لو نیک لجازولک» هدلا یج روشد هناود |
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 قعا ولكن هدرا كناو قزلاذا ضرالا دنلا لاق رد هنسانعم قلاب خدو هلک ك رمه (داتلالا)
 دل هيلع دشا ذا سزقلادبلا لاق رذهنسانعه قموقوتلكت هنیرصكتاو ادبل هل لعاذا جرمسلادبلا لاقت ردهنساذعم
 اهطجاذاةب قلا دبلا لاش رک ذیساکرونید دیبلهلاوح ردهنسانعم قموق هلاوج یه رقو هرہظ لع هعضو یا
 نیهتسف رو لوخدلادنع هاطاطاذاهنسردبلا لاش ردهنسانع كك یاب نکررک رب ین وقم وسقوقلاوح ی
 ندیکییرلب وتهدراب میسوم كنه ءودو هرهعضلا ادا * یشلاب لا دبلاناقن ردهنسانعم قمردشبا هب هنسا رب

 نعسل تأیهت و اق راب ۳ تج رخاذالبالاتسلالاّش رد هنسانعم قت وطزوب هکمروعم بودنار وهط
 یصلایضب بلا لاقت e قرهیل واكفنماالصاو

 هد شزودرصدل واتشاغ بلط بال 4 سریال( و دبللج رلاشن رولوا قشپا نیر ها وک آ
 سکر کر سنور دشلبا هیمسن هلنظ نرلوا لاله ردیمما كنبرمسن نالق هب هرکص لا ینعب یرخآ كامل و وذ
 رومی وقەكر ردیا عزل وشراب رعردندنموق داع ون وردی یغلیکح نامل رور نافل ردش وقیر کید

 هلغلوا ہلا ر مقر ظم هللا د یوق کیا .هدنرح یدنکت ودا لاتسراهشرش مرن وه اششبل قاهقا

 ندنهاک رد عو لج قح هدمرح روزم هک اپ وکی دو ری ءدنضء> دامیکیاندیناتر فرط هک بوک روم
 نیمایا تباضارطمورمما یرب رههنادیدنهک ی رهاویراذلویژزوکوا غاطولب وتلارموقهلک با زاسین رم لاول
 تودیاباصعصتسا یت رهن ربهدقدل وا الهی ر ره نمد ناعصتسا یرانآرهاواردیا اوا هد غاط نت وص نت وا

 ٤ هززوالاونم و هصاللخ هیلباذاختا یجدیروابر هدقدلوا ! لالهل وا تولوا رم هرزوا یل طر ودنا ذخایتراا

 زم هنس رت اتکتنر تره و یدلبا ناب تخ اق یا نهن اجعل سف هوا رم مم یرادقم یر كنهعبسروتسن

 ورن اکا ید نامل هلل وا كاله دله دعب یدلباقالبطا دنا داع ززل وا اله وب دزالف هرکص لا" تولوا |

 هدینزو در دلو ا دبا نسون موشل بودم هک رب جو ندا ی وسط ما ر ھو ھوا

 ینآ برع ل افطا رونلواقالطا هنشوق نیحردلبهروک هتناب هراس تاهماردندآشوقرب هلبقیمحم و هل.دیدشن لا راو |

 بوراو هلغمروط + هنبس ب وشباب هرب دلو | یجدلواراردیارود یفارطا لره د یدبلایدابلیدبلا یدابل هیکد روک
 ب راضیادبلهیعل لابقب رونید هرم ودندنا ت رضه رلقلب وا: ليغ وق اٌعاد هدننزو دم :(دیللا) زردیاذغ|

 یھب دی دکب وشب ر که نب یر یمازججا كن هنسن یس وقمیغاس و وب هدشزولهفت (دبلتلا) هبنزپ هیزشف
 هی قبس کوک شوف و ضعیهضعب قلو لخادتاذا هوغو فوصلادبلتلاع رونلوا رعت كم هج کرد هننخ اله

 روشدهن یبدسک هدننزون € حاوی وال نج نونو جلفا و تنکو درون هد هدننزوهداع

esكننتوا یرلکدید ننایلنص هدلوردعلدارف ا ةدیلودهتتنکو كفل ۇمز راد  

 قالطاهنسدروش هک کت و زونلوا قالطاهنزو 2 كغلب واو رونلوا قالطا هب هنسن یک هچ راک هدنکوک

 هكدىيا شلوک یرلقدام نیس هقا كکلم وكل وق ىلع روتید هن ةهابل وییراقذ روا هنننکوک کل وکو روتلوا

 کوب هلنشخف (دلآ) زدیدآ عضوم ر هدندالب لیذه (دلوذد ژونلوامنط وهنا ین با تآ هک وضتید هی وتلکنو

 | لکاقوحی وا یرلکدیدی رکنک شا یمسق هودرواوا ORE هديل لاف ةنسابتعم قوص رود |

 | تایلصلا نه" معد اذاعنازلا تابلانمادبل ربعبلادبل لاتمن لو نوک کز دنا لول

 اما د لو رواد هره روطو روند هلاوح هدننزو رفا (دیللا) ردد وخ اننادنآ لریدیدهف خو هماسق هک ابا
 لک لا ۴ کود چرم رد ژر عاش اغطغلا مرالیدنسلو تخناخی دزاظع نن وكلا ن ت طعیرندیبلردندنابیر

 تب سس تخ

 د اس

 (دنللاو) هدتنزودض (دىللا) هعقآ 3 !ذآ قرطادبلالاش ردهنساتعمقمروا همانهخدرب و دوسلا عض وم ےرلاذا

 یکه چک کر وید همدآ لبنت نالوا با تکرحوربس نوحا راکو سنك ویلو اکر ندنلّزمم هدننزو فتک

هدقدلوا كاله یر ر هک دیاذافا رسن ناد یدیدوخاب هل وارم همر دق ی رج كنع و مچ لزل لآ |
 1 ندنراب روابهنیرب 

 | ی ك رامال(یدابلو)یدبل) ریثکیادبلو دیالو دبل لام لاقب رونلوا قالطا هلال قو ج هدنتزورکس دبلودیالو

 (ةددلاو) هلب رتسنک کر امال (هدنلل وچ(دسلا) اهیلع مج اذا ضرالابّاطلادیلنلاق ردن عمد نس انعم قم تورو

 رونلوا قالطا هزل وق نالو اتکا رمو مع عت یکه که هدنغلارا یژزومایعب هدنسهریز كن اللتنرا هلن مسکتمالهدنلو

 | | هنه و ر دهنسا تعم نص وصحخو تی هل زىنىك كمال دنللا) لادیدآهدلبرب هدتننهیهب فا هللا هقربهد لو نونند

 | ردقجهوا هشودیرلکدتتا ریعتهج کالا کر ذیعسا فو هم طاسبدبل و هيف دادرتن ناکااهرهآ الن الفا لاق ||

 | اکا ةدانعاالاخر ونلوا رعت كننک هکر ونیدهنیراقل زوم ند ەك كىسەل وهنانوخ هدننژو هنامر دالر
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 دهی رقرهدنببا ن ضفدنقر مسه دننزو دع (هدنک]دیلک كلجرر دوکو اسهجوز ف نی هلصاول اوة دوللروفکی ا |
 هلیرسکداک (ةدنکل )ردهفوصوم هللا جو نسح یناوسنردیعسا هیح ابر ندنسبحاوندنج هدننزوهرچ (هدنک)
 كرد رنرید ید یدنکودینقل ارفع روت نالوا یردیكتهليبقرب ندنع هدنکورونید ةنس هسعطقركعاط

 هکر د یتفاغلا ع دوا نب اةدننزو ناک (داک]یدلوا بقل نوی ۶ ید لوا تام هنب رای اد بو دیا لر هنر فکه نم لو قح
 ردهنبانعم لعسک هدننزودنق (دنکلآ)ردشلبادوفو هلتزاضس هنه اکردكنراترضح مالسلا هیلع مان ارخف
 | حاتم هسهلردیسا یاب زکد عونرب هدننزو زفغج (فعنکلآ) هعطقاذا لوالا بابلا نم ادنک یشلا دنکل اقب
 ادوک هدوکی هداک لاقب زدهنسانعم كلیاعنم هلنن کس كواوو یتفكفاک (دوکلا)ردشلیا نایهلاتو روتسوا

 ننقل ؤا نوف هکلشیا بویلْسیازونه یشیارب هکردهسانعم برق هلیضتق ام هداکمو داکمو .دوکو هعنماذا

 لا عفاداکی داکالوا یلعف زراو رونلواریبعت هبا یدزابهیلشیاویدتسیا لل شيا هدرجالطصا ندنآ ردترابع
 بزاقاذا عبارا بالا نم ةداکمو اداکموادوکل عفدیزدیکو لعفیدی زداک لاقی ردندنس هلج هعب راهب راقم

 زازیا لقن هب هرمسکییالو فرح قف هد اغ یضام هکر دنبمهتخاب ردلکد لوهح یسهلکدیکه داروب لعفب لو ||
 ردیازاعشاو ءاسبنا یعوقو مدع ییعب فن تالعف هسرولوادّرجندنتادا قنرد هب راق لعفهک یس «دامداکوشاو
 زولوا هدنکسلعق لعفیداک امو لعق مل لعق دب زداک سپ ردیا تلالدهنعوقو كالعف هسرواوا قنا نورفمرکاو
 اتعب و اهزب یا اسهآرب دکیرل  ناعتهلوقهنمو رولو ناز هکرولوامالکه لص ین هدامداکوبشاهیهاکو

 زاب رغو هثمداربامیا هنمداکام فرعلاعب و دب رایااهیفخ اداک[ یلاعت هلوقهتمو روتلوا لاعتسا هنسانعمدارا
 تكلباناجلذدوکو هنسانعغداک الو ےھاال اراوبدقداکمالو هم الهدربل د ميشلعياک | نودبا دع مهم یآن
 دادن وکالاژ ردیدآ عضومرپ هدننزو دوم (دوکب) دو یا لوالا باسلانماد هسقس دوکب وه لاقب ردهتسانعم

 ةدوكلأ) شعتراو خاشاذا لجزلاد اوکا لاقردهسانعم قلوا ری دیدوجو بولواریب كيهدآرب هدننزوزازیمشا
 یتهنسازاشاب یغارط هدنزو لیعفت [دیوکتا )زولکداوکآ عج رونید هنسهموک هنست یاسوقاربط هدننزو هرج |

 هدننزو بارغ (داوک) ةدحاو دبنک هلعجو هعجاذا ادیوکت بارلا دّوک لاقب ردهنسانعم كلبا هموک بو ردکر
 هدکلشا شنا دوخا هدکعروب هلاَقف (نادهکلاو) هدننزو دهم (دهکلا) ردندلاجر ءامسا هدننزورببز (دیوکو)

 ردهتسانعم كمرذتنا تعرنو عرتسا اذا ثل الا بابلا نمانادهکو ادهکل جرلا دهک لاقیردهسانعنكلبا تعرمس |[
 تیاقب و طااذا بلطا!یفدهکلاقن ردهنسانعم كلا مادقاو حاسطا هدنبلطكت هنسنر و هتعرمسا یاهتدهکل وقت

 لاش ردهنسانعم تشو مردهکواسیعاو يعناذا لچرلادمکل اش ردهنسانعمقلوالاعمتبولب روپ
 ديلا ةغي رس نیدبلا دوهک رد هنسانعم الحو عب رم هدشنزوروص (دوهکنا) دحاو قع دهکودهج هیاصا
 ندککرب هدننزو رهوج (دهوکلآ) دعب سیا نیدبلادوهکناتا لابش هنمورونلوا ریعت تسد هیچ هکر دکعد ۱

 روئلوا قالطا هن هي راج هدنزومارجت (مادهننآ) اربکش عنرمیا ذهوکو ه لابقب رونید همدآ نالواررتدیدوجو
 دیک الات رد هننلسا عف قر وهب مسکتنورمه (ناهک الا) ردقالطا ثعاب شعرعم هدنمدخ هنسانعمهما
 هکر دفدارمو هدشنزو دادهقا (دادهوک الا) هبصتا اذا هدهگ لاق رولوا یدعتم هنسانعم قمروب و بعتاذا لجزا
 شعم .هدکلاو هل نوکس كابو ىف كفاک (دیکلا) :دهقا نهم خرفلا دهوك لاقب یدساوارکذ
 لاق ردهتسانعم كما هليو « رکماذاادیکە دنکب هداک لاش ردهنسانعم كم طا. تم اسخو رک ههدار هدنزو

 شنا قاسهچو هیراحاذا هداکلاسقن نوعغیدلوا لمس ی ابتح اردهنسانعملاستقو برحو هللاستح ااذاهلداک
 هغرقو ءاقاذا لح را داکل ابقن ردهنسابعم قصوقوراسلا جرخا اذا دنا داك لا ردهتنسانعم قمرقح

 دراو هکر دهنساسنعم كادر وناجو حالا یندهنجا اذا بارغلاداکلاش ردهتسانغمفقواقرهیلاسح
 تضاحاذا ةأرلا تهاکلاش ردهنناشم كمروکض بح نوتاخو اپداجاذا هشنداکلاش رد هبانعموب
 لعفیدیکل اسقبو هو براقاذا اذکل عفیداک لاسقب رولوا برا قم لسعف هکردهنساضعم دوک نالوا یواوو
 قلبناقو كادر هدننزولعا فت (دیاکتلا) رک ذ اک میهاالوداک االیا امهالو ادیکال لوقتو ةو اولا ق رک اک
 نادیاکتامه لاش ردهنسانعم لعشدنادعدخورکم هر یر دیاکنو ددشتیادیاکت هيف لاتش ردهتسانعم
 هلاتحا اذا هداک لاق ردهنسانعم كلا هعدخقورکم هدننز»لاعتفا (داتکالا) نادواکس لقتالونارکاعیا

 لج زا دبل لاقب ردهنسانعم قلوا عقم هدر هلنتقف (دیللاو) هدشنزو دوعق (دوبللا) ماللا لصف
 هقرلاذا هیدلو هبدلللاق ردهتسانعم قعَسایهبهنستر و هبداقااذا عیار لاو لوالا بابلا نماد وا دوبل دلو ناکات
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 رونید ید ساطرقرولب زاب و زاب هنیرزوا هکر دفو رعم هلب مسکو یخف كن هچج» نیغ (دضاکلا) روید هنغابق
 یهنسن یسهلوعم عاتم هل نوکس كمالو یضف كفاک دلکلا روند دغاک ید هدیکرتردب رعمندبسزافو و

 (دیلکتنا) صعب ىلع هضعب عجاذا یناثلابابلانم ادلک ینلادلک لاب رد هنسانعم قمعب هنیر زوا كنيرب یرب
 نالوا تخسو كبیعارمط بولوارسزولومو مسلح هلنیتعف (دلکلا) هدلکیعع سل ادلکلاش ردهنسانعمدلک
 رد هدلک یدرفم روید هب یضارا هنوک ل وا لوق ىلع هراەىت نالوا زظیلغ یار طو یکرفرونید هنالقو رونید هرب

 ردیدا ۲ فو رعم بییطرب برعلا نیب هدلکوردن دبا ها هدلک نی ثراحو لنح نب ةدلکر دندایسا هدننزو هرج (هدلکر

 یطنبح (یدنلکلا)ردیسهبنک كنالبرصككرا (هداکوبا)ردرعاشی "دجویرد وهدلکن هلاصف ن رارضو

 نالواطغیلغو دیدش هل راهش لعاف مسا (یدنلکلا او)ددلکللا) ردیدآ عضومرب و رو شید هیبت هیدن یصد ینا هدننزو

 لاق رد هنسانعم قلوا دی دشو ظرلعهدتننزو دلت (دلکتاو) هدشزو ءادنرمبنا (ءادنلک الا) روند هناسلا

 كدر دوخاب کیهتسنر یسودنکم دآرب هدننزو لاکنعسا (دادنلکالا) تشاو ظلغاذا دلکنو لح لا یدنلکا
 قلواولتالصهنسنرو هسفن هيلع لا اذا هيلع لج اددنلکا لاقى رد هتساسنعم ققارب بوئآ ندرب هیرزوا

 لحرا ددنلک ا لاق ردهنسانعم كابا ضقت هلعاتتمان دهنتسفو مدآربو ب تلصاذا یاد دنلک |لاقت رد هتسا نعم

 كفاک (هدهلکوبا) عدقیا دلاک مد لاشووش د هب هست ینادقوج هدننزو OT کلا) منت عنتماو ضبمتاذا

 بولب ز و نول هلنیتڪف (دمكلاو او) هدننزو دج دیکلآو هد نزو هد E رارعف
 رونلوا قالطا هد لش نزح وءاعص باهذو رغت یادکو دکو و هدک هزول قلاع ردعما هنسانعمقلوا لثازقوفص

 دک لام هتسانعمقی قلوا ان دردو هتسخ كروب هلیببس دیدشنرح زواو ار دصم هلنیتخف کو نوح ۶ دلو بس هنولرغق

 دک لامن ردهنسانعم قلوا لئازقئو روكبر بویکسا سابلو ةدمکلا نم هلق ضرماذا عیار بابلا نم ادک لحزا

 لدهتسخو نیکو نو زح هدننزورمما (دیمکلاو) هدننزو فتک (دمکلاو دماکلا) سالماو قلخااذا بوق
 مهلا هدک | لاقبرد هنسانعم كلیار طاخهتسخ معو نرج ید هل رسک ن٥ به 0 روشد هب بیشک
 ف هنحاو بوح وھد د او ردوا ما ندنآ قر هلواذاش (دومل ۱) هلق ضررماو هاذا

 راصقلا دک لا ردهنسانعم كع رج یز یج رح هدننزو دجب (دیکلا) وي نزلنا دک لاقت ردندنلسنق

 ید ۰ "دامیاضتفمو ردرسقم هليا كع رج قرهبفراغا هحولآ یز هد هراس تاهماهقدادا لوالابابلا نم بول

 هکر وند هب هروا ول رک لوش داکو روند هکع رج ز ردمسا ندنآ هدنتزو باک (داسکلار ردقلوا هنیوا

 ندنسوجناس نراتو نده ر نالوا هدوضع رونلوا وا عضو یکی اب هرزوا وضع نالوا یجو بولریدریق هدشتآ
aنالوا یجو هلا ا ا (دیمتلا) ر رد هنسانعم داک هاه «ةراكلا) رونلوا اهنسا  

 هدننزو هلعهللاددیدشتو هلنیتمط ( هدیکلا) هدایت اهنعساذا هوضع دکلاش رد هتسانعقمردّرق یوضع

 هنشاب رد هدتنزو هدفنق END ردندآ هب رقربهنس اب دکر مس دنن زو طعم (درک] روند غانا

 نالوا كوس یسەدهکە دشزوزفنق (دهملا) هنسانعم ەلشى روتدهبی رد ة وندنکبرکل وق لعردیجو اک وند

 اک دهها یعع خرفلا دهک لاقب یدناوارکذ هکردیف دارمو هدننزو دادهقا (دادهکالا) روشد هب یشک

 كلبا تمعن نارفک هد تنزو دوعق (دونکلا) جیا دناک هجو لاش روتبد هي هرهج نیکرح هدننزو طبالع [
 نارنک هدننزو دونع (دونکلا) اهرفکاذا ینانلابابلا نم ادونک هبعلادنکل اش ردیلباقمر کش هکرد هنسانعم

 رونلوا قالطا « رفاک دونکودمعتلا رفاک یا E ر رونیدسا سان هدیسرافرون دهصخصتنالوارداتب

 عن ییددلوا رمظم بودنادادعتیتابلب و تبئاصم کروتند هراکهنندیا ضازتعاومول هبینأت

 لاش رونلوا قالا هراکهنکو یصاعو رونلوا قالطا هسک انو لب و ردیا نابسنو هحاسم یتاضویفو
 لا رونلوا قالطا هضرانالوازلیا تابا هنسنرالصاو صاعو لی اذکو یا عتهتر ما ولورفاک یادونکوه

 لئاسو رونلوا قالطا هبیرجج نالوا ردبا لکا هج نکس نسرفاسم یماعطواشش تبنال یادوکض زا
 رووا قالطا هیسک نالواردیا تر یتدبعایادورونلوا قدا طا د ی ن دا من یاس طول ف ره یا و

 یلاعت هللالأق راصبلایف فلولا لاق هدبع برضب كاذکو هدفر منع كاذکو هدحو لک اب ناکاذادونکوهلاش

 دعي هر ماوللادونکلآ نسجلا لاقو رفاکلیا جاجزاا لاقو انوکا یلکلا لاق دونکا هبرا ناسنالا نا
 تافص ۰ درو صول ی هدبع برضب وهدقرعنع ومدحو لک بهیالاهذهربسفت لیلا لاقو منل یسنب وبث اصلا

 دون ها ها رمالاس رونلوا ا دومو قحكنجوزدونکو رولوا هسک نالوا لعشيه شال |
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 | هسخارط ر هسا منا زن ناسا اکو هلتخف تفکر rT CE نی < کردا
 ۱ حرط هلبا دیذش درط یک یک که دشزو لرلازت (دککتلاو) هاش زو لیفت قدك هما اتم زود ا
 | ی نرد کوو دوف [درکلا) اش -ا دّرط هدرظاذآ ۰ + دیک د کتو هد "دکل انش ندهشاتنعم كما ۱

 || *هرک ت رض لاسعف رد رغم یسراف نره لارگخف وب ةر زو ناس كحراغش رو تن هک کد كوش لوق ىع ۱
 | اپقاناذا والا نلابلا رم درک دی اهلا درک لات هقساع كرۇس اوظ ولو ارددصم درکو اسلصاو فنی ۱
 | فعاظخانآ ۰ درک اقن .نوهنسانعف تیک هدرطاذا و دع) ادزکلاقت | ندهتسانعم كك وغزق نادنس دقرا دو |

 ]| یرابیببرولکدارکآ:چ رد هفو ندم ةققاطزب ندسسان هلیض كداک (درکلا) عوظفم یا دورکم براش هنمو

 ]| نا هیممت ابیلنريفاو هادنسا هنر ناهز ججرتغرد اما لر ءامسلا نر ماع نءایش رم ورع نیدرکنالوا
 :نونلوارسعت كلوآ هدنکرترد هدودح هەق ندالرت کدام هرذ درکو هنلوا تعفنافاک اللنا ناینالضفم

 | نود هر مغنودرب بن رج رح راردنارتتعت ەن هدر اکو و هاشم هدف ناتس رع هنالواهدرااتتنت رولوازآ نادنودرب

 ۱ طرف هام درک جا ی تبار هرکس لا هراشع هردو هلن « هزد ییظفل دزک فلّوم

 5ر دو ی "اره الا دک ن دمو ندب دیکر دن دیماتساد کو اردندآ هنرف :CEE EE هد کو

 | ناف مخمل رسنکت فا درک لا زر درا تحزن قام با تردزکهکم هم اعلان نادت هلی د رغم یدنرکلآ

 نیم روند هزاامزخ حاف هدنزهشوکی کیا تاکید ام رخت لوق مارا رۆن لکت امزخو زونتد هز هعطع دعطق

 وکتور کند سطر دعا :دند کو هان نمسک ك فاكر ولک دارکو رونکدذارک

 | هلی یر هدکچ هدشزو دلع اقش JEY وند هز امرخن نالق هدنزا هش وک ك نکند امرخت زار شک كاك

 :ذکزکس هدنیزو :هوب رع یدک هعفادو ؛دراتطاذا ةدراکم هدزاک لاسفردهتسانعم كلبا دعفادمو هدراطم

 یک رک انت زدهنسابتغذ تالرکس «دتنزو هد رک (ةدمرکلا) بد دعناذآ ودع دوك لاقت ردهتشانعغ قلابج
 اف قا كفاك (یرک) یدنلوازکذ هکر ذیفازمو هدننزو هدید که لنک فا( دیکرکلا) ادعا دا هزان آف

 ۱ هنشاتعمقمالوامارهنتارمدننزودوعف -وونکلاو او :هدننزودانف (قانسکلا)ردیدآ حضور هلن :وکس کر هتوجم
 ۱ ماهی دنا کی فوم و اوا قا ندزاتتا هل نس ٹانغز تلق نعم اج نالواهدارشو عبوهدرازاب

 نی ۲۰مییکلاو)دساکلا) قفس ملاذا مادلاو نوال با نمادوتنکوآذأسکدننکوع تا دنکل اش
 ماک قورت لام ودانسکوذ یادتنکو تاک ع اته لات ا هگش ناسیلوا یباوروردندتماح تاندیشک
 رک اف نوتلوا قالطاا دیدن نالوا 2 قنادی وری ناف كنسهلکی وس دانك نیک او ذاکر

 وقر تیک الاش اھ اک ی توا کشک بویلوا از ارشو مش ةدزا ناب سکه ربه (داسک الا) :نوذیا

 «رنببمسا لوک اود فو عم العنا وت کردیف دازفو هد نرو عشق وص كفاك (دیتکا) دتسک :تژاستاذا
 ۱ فلل د کنآ لقب رههتسانعم قلؤا یتعنامو عوخر ارت یو تابوت کود نویف هدننزو لاعفنا (تاسکتالا)
 | خا هيا لو الا نخ اهدا نفر عمو رعل اتالعا انار دیس ور وش یدنکه نداره ندینا منغاهلا تقضزازا ملال
 هنر وس بو یو ناخیلو دساکر فن لانلوا ضّرق هن لصالا یر دلم رخ ىع ؤادازم یزوسرخآ

 .یدنلوا نایعتسا هكا دش ث زانو یدک هت ماض شاپ ازان دن ز نوش افلطم هدعب فولواهنشانعف ىم اق

 ]| < در نادبتخ ةاو رها و هلی تا طرق بضو یخ بقوفیانو نوک تن هججمنیشو یمن كفاك
 | یعیزرذبا ثیاورندلباعضا ءار و ردشافآ + تاور ید دج لغ واو ردو عش هلکع د ن اطل یدک

 | رتشلیا ثباو زند هیلا وم تنلتارغ قدا ارس یش تفاوم کبد خراش ردن دز اشم ةلشلس
 هابنوکس كنتشو نخ كنا (هننکل )رد وت قدتطقلا یف و شوک: نالوا یرتذتفآلصالا قیدغتشکو
 | مغطقاذا ناكا املا نماد يتلا دنشک لانش کتک جواه رد هک مه قلسک هل شید یهنستز

 عزت دنکو مناصا تالداهماساذا دانا دش لقب ژدهتنشلانعت قعاص هلفسرب ځوا نهقانو ر را مفقک هات
 هرزوا لری دوس تو بخار خوان 9و روبه هان اوشه دندو وب( دونکل)زدیدآهنادلوک ام

 رطل« لالخألا ةع: ئأ دو تک قاتل PE زود هب هب قان نالوا ر احط ئرلکل دو هصق یزدعو هلوازدنا زاردا

 نایک نایپا جز هلاصو او شان نوتع زالو لاو ونبذ هاند نال زا کلا زف هیت (دشکلا) فلخا
 كلبا غاب قاض صا اخ هو رایتخان هرکدام کاوه اکا ء2 رد کنکو دوش کو دشاک ی درفخروشد
 هشېش ليها یک )روش دلو هدشنزو زرهی ااا زا ناجا ادا لزا ذشکا لاب شرد هتسانعق

 ها



 ر
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 رز رکج هکر دیعجج كنظفل دیک (داسک ال ا)رار دیا لاسنسا هدنصوصخ رنجت ینآ نارکنوسفا هکروتید هغجنو
 فارطاو ند هدیعب دالب نوح یِلط متین یربغ دوخ اب زعدمدآرب هکر دنداضعموب یدنلوارکذ که تن رد کعد
 هلیغف كنهیفوف یانو كفاک (دنکلا) یلزید لبالادابکا هیلا برضت نالف ل هلو از دادو ر و سان,ندفاتکاو|
 ردمقاو هدننناج سم هکردیدآ كغاطر هدهکم دنکو ردهقاو هدنزومانلنتیروص دسا بکوکوب ردیدآ کوک
 هبا ین رغاب یر یلعو هپ ین رغاب لوق یلع روید هرب یغیدشواف ك کر وکی کیا هدنسهقرا كنآو تناسنا هدنکو
 نانلوارکذ فالتخالا لع هد هقرایجدوب هدننزو فتک (دنکلا)ر ولک دوتکو داکآییجج روید هنفلارآ كنبقرا ||

 رجا (دنکالا) ردطلغ یعبط هلغلوا طوبضم هلیاهنلشم یا هدنرا هه یلوقناو نالوا عوبطم «داموب,رولید هرب
 ز دندآ عضومرپ هدننزو رص (دنکن) دنکآف رشلایا دنک آجر لاق رونید همدآ یلینرغاب كسی بهدننزو
 هکر وند ههو رکل وش دوخاب ر د هنضانعم لاثماو هابشا لوقیلع .ردهنسانعم تاعاجچ هلی تن همه (ناکلا)
 ضعبرثا ف امضعب حارسواهاشاوتاعاججیا داتکآمهلاقب زل هلوا زدیکه لتعرمس اعبانتم هدنر هسک ك نیز یرب
 هدشیارب هلیدیدنتكلادو یف كفاك( دکل )رد هلی راتعاتعاجج یرنعص ثبت هدارو ردقوب یدرفم كنوبو
 عق وو بعناذا لالا بالا نما دکل بل این لجرا دکل اقب ردمزال هکرد هنتسانعم كمکج تشو چر
 هسخول یدلوالصاح هلکتح*هدعاسم حس صوصخ و نعي هنکیال لد لصح لابمب هنمو هدشلاقآ

 ینآ هجو هکردهنسانعم كل مارباو حال هدنبلط هنسنرب ندهسکرب کو ردلکد هلکتج زو یس بوکج كما
 لجرا دکل اقب ردةتسانعم كليا تراشا هلقمرب و ا اذا بلطل فدک اقب ردذوخ ام ندیدعتم یا عه هر زوا
 نلیکود ات هدنحارولوا سا دکو هطئمادا هنیآر دکل اش رد هنسانعم قمارط حاصو عیصالابداشااذا

 قعارغوا هبعنو حر ین] شعب كابا باط ذکن,دهسکر رولوا ریصم كل ذک کو یکكبيدو نواه روند بش

 روسلوا یدعتم هدانعموب سد دکااهنم بلطاذا االف دکل ای هنسابع» كمردکح اجر هدصوصخر و

 ينمو وق بوکح هلبا لا یی هنسنربدکو ردح رمصم هایی راع عتمو مزال هبجنا هدکو هد هر ان تاتسهما هک ت
 (دادتکالا) لئاسلاو دما ایف نوکی هدن هعزناذا ء وشلا دکل ا قب ,نوساوا لئاس نونلوا دماج رد هنس اتوم
 دارم هکر دهنسانعم كسلا تسمکح تجزو حر هدصوصخرب لمدارب هدرانوپ (دادکتسالاو) هدننزو-لایعنفا
 قلوا هرزوا كاسماو لخ دادنکاو دکل هنم ییلطاذا هدکتساو ان الف دنکا لاش ردتمارغوا هتخزو حر
 هدشزو هره (ةددکلاو) هلناف (هددکلا) ةربسعب الا هربخ لابیال نعي كسحااذا لجرا بتک لاب رد هلفطبانغم
 هدنق هدادکو رونلوا بیعت جناب كلموج هکرونید همابعط الق پوشپاب هدنید هرج هدننزو هل الس تدادکو

 ]| رما (دیدکلا) ر دب دآعضومرپ هدندروب چوب رپ وشب هدلجم مان تورم هد هی دابو_یدنلوارکذ هکر د هنسانینعم
 هدکد لکود بولبدلاشوب هر زوا كنيرب یرب یعسهزوطو هنسانعم شدررج  رونیب هزوط شلکود مگا هدننزو
 شی رجلا ملاوهو دید ا لدم دیدکلآ دیدکت عم لوقت رو ناوارپت یدرشاخ هکرو ند هتوص نالوازداص
 هر نالوا ظبلغ یغاربطو روش دهعساو نطب ن دضراو ر دیدآوصرب «دننبب نیمرح دیدکو بص اذا هتوصاذکو
 یغارط یخدوب هلب رسک فاك (غ دکلا)ردفوررعم موب رب برعلا نیب (دیدکلآ موب )رول وارسع ی روم هکارونید
 هکایا یر كوا یرلکدید یتوا قجمادغبو ی رکنکت شا دشنزو مامن (دادکلآ )روند هضرا نالوا ظیلغ
 يرلكديد دادک تاش روشلوا تیسناکآرلکشا ضعب هکردیدا كشآرغیآرب دادک و روید هننابلوا ییخالض

 یکه مام رد هدادکی درفم روید هنی هیققالتوا شه التوا هدننزو ها (ةآدکالا) ردقچ هلو ارلکشالوا
 زا اترفیا دیداکاو ادادک مهتیآر لوقت ردکعدرلکولبو را ور وسو را هقرف (دیدک لاو هلبخخف کز مر (دادکاا
 هل زز یدک د کلآ) ردنعچ ككدادکا دیداک او ردقوب یدرفم یدنلوا رکذ هک ی دیا دانکا صا هکر د حراش ًالابنراو
 طرفااذا اداکدکو ةدکد کل جز ادک دکل اقب ردهنسانعم كلوکهرزوا طارفا هدننز و لارزا (داکدکلاو] هدتتزو

 سودملا برضأذا لقیصلادکد کل افي ردهنسانعم كمر وس هقصمهنب زوب كيلة كن رب والح هيل قو ك علا ف
 كلپا درطلرادیدش درطو یا یف لقائناذا لج رلادکد کل اقب ردمنسانعم كمع ر وب رغآرغآوءالجاذا بسلا لع
 ردهتسانعم نلوالسعو لیخ یدو هل رمسک كنهزمه (دادک الا) ادیدشادرط ۰ درطاذا«.دک دکل اقیردهنسانعم
 لا روتلوا قالطا هب یی وقنانلآ هلتقشمو تجز یی وص هدننزو روص (دودکلآ) كيسمااذا لجرلا نک آلا
 [ددک)ردیدآ و صرب  دندروب بالکن بركب یباونب هدننزو ههینه (هدیدکلا) دهج الا اهژام لنبرل تناکاذادوذک

 هدنظم]دنکد دکو ردعضومر هدن رایدملس یخ هدتنزو لبج (دییک) ندعضومزپ هدنبرق هرب هد شنزو درنه
 س مس
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 یا كنس هقالع كياب رسول دیک دز دن راسع ندیرب نیکنآكناب رد رل ا دیک اثم نود هنو نالوا ناوارفو " ۱
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 ردهن رانه ماو نزحو نسو طو « دش یاءاد د اکی عقو لاقب رونید هتنو تادش هدسننزو ءاد ال (ءاد کلا
 بربصو رونید هپ هک و ک ارق كيو راذطایا ءاد الا لهاوه لاب رد هنسانعمزارتحاو راذح قٌمفصندهنسنربو
 یتجاكمدآ نالوا كاندرد میدیم ءا دعص لكف كم «رههو یعص كناک (ءادّوکلا)رکذیساکرونید هشقو

 قلوالانزوس بوبارغوا متجزو حر كي هدننعط هنسینرب دننزو لعفت د کلا ردترابعندنسلآ قلوصلرکح
 لوتتردهتسانعمقلواولتفشمو ګرو لکن هنسنرهمداربو هب یلصو هدیاکو هفلکتاذا* لکناذا یشلاد ءاکلاقب ردهنسانعم

 یدءاکتلوقتردهنسانعم قلو اولتجزو ولتعشم هنیبذر دو هدننزو لعافت ژاکت ع "قشیارمالا یندأکی

 (دادب وک الا هبعصیا ءاد اکو دوکه پقع لاقیرونید هشقوب برص هدننزو روبص (دو وکلا) ىلع قش یا رمالا

 ردلعافمسا توکل اریکدعرااذا عسل ا دأوک لاقب ردهنسسانعم كم هرتد دوجو یشان ندکاربب هدننزو زا رمش

 انک کا هاب رسک كفاك (جکلاو) هلیوکیم كاب قو اک ) رور دمی ر ی ن یدوجو

 كمدارب هدننزودج (دبکلا) رولک دوبکو رولکدابکآ ی ج رولو ارکدم البلق ردځنوموب و رونیدهرکحیاهکردفو رعم
 ۱۳۳ بدی ی نت در کیو دی وز ور رک ۱

 | تج ز هلبا قییضد یباناوه تدورو ه دصقاذا ه دک لاقت رد هنساتعم كىنا لنهآو دصق هب هتسنرو ۱

 هنس رغآر کج هدینزو و بارع (مابکلا) قیضویلع قشاذا موقلادربلادنکل اس زدهنسانعم قمارفوا هتفشمو

 لکی مدارب هلنرتعف (بکلا) "ضمرغ نم ءالا برش و هو بعلانم داسکلا ]| ثیدطاهنمو حراشلالاقروضید

 نرافدکو دکل عجو نم نیل ادا عبازلا باببلانم ادنکلجر ادبکل اس ردهنسانعم قلوا كاندرد ندنسب رغآ

 هه ین اب تعفو تادشو روشد هاوه صنع دنکو و مظعادا هنطن دکل اش رد هنسانعم قلوا لوس

 هنطسو كلف ءاجسادکو زو لوا قالطا هنطسو كغلموق لمرلادنکو 2 هقشمو هدش یا ادنکهنم ل لاعب ۱

 *| روشید دیسک الثیم هنس رغآ رک دیک اهظسو یا ءابسادنکس عملا تغلب لاش رونلوا قالبطا
 | انک کناوبجو ناسنا هدننزو فتك( دبکلا) دوبکموهف هدبکی تشااذالوهجماءاشیلع لجرادیکلا فی
 عمو هنط فو ك بو اکیا یا درطو رکجو كرو ر دقح هلوا ین هیفوج ءارحا هکر وسندا هنفوج ۱

۱ 
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 هکر ید جراش روسد هت رپ یرادقعم هزادنارب ولفرطیکیا ندير نو ندنضبقم لوق ىلع هننساه كنفزط

 وا لوق ك دنوم رونلو ار عت یرغب كياب ردیعضوم ناقح قوا قاحهک ردرمسقم هلب رب هنروا كياب ٠ د هراس تاهما
 هکر وندهیسهدعب فئاط هدعب رهما هدعب هیلک هیورب ند کر دشام كنفرط یکیا كن هقالع نعب ردنلوف عصا ,

 ندنس دحعوهنسانعم بتجرونټد هنایدبکو ردیدآ خاطلرقربهدندروب بالکی دیک یهتاردب رک نالاهناک ةشوك |

 داهولادنکا ردغضومرب هدیدرول بالکیم دک( رادر زدیقلت تعا, چات یخانارکو تلقث ردیقل لدیلو نیدیادبع

 رعاشرب (ةاضالا دنک]ر دعضومرب هدندروب یس هلبسف نع هلیعص كفاق (هنقدبک)ر دعضوموبهد هواجس لینک لواو |

 « درلنوب هدننزو دبع (دنکنلاو) هدننزو ءاره ,ا رهص یادکلاو) هلباه (ةادسکلاو) هیس هینب رغصت (مآدییکلا) رد

 روند ةنتمزکد لا هدننشنزو ءارصح (مادیکو )دیر نانلوا ضرف زا من تفصن طخ هکروئلوا قالطا هیاعم طسو |
 یرمول ویر ۱ ی هرواو ام نم فکلا "العتناکاذا ءادکس وق لاقت د روند ەن هاد ر نریدلوط یبوا یش هضقو

 كنوب رمسلا ةیطبلا طسولا ةمتهصل ایا ءادنکه أ ارما لا رونلوا قالطا هنوتاخ نالوا+ رطب یکرحوربسو
 طولا دی ئا ءادنک لر لاش نونلوا الط هتلموق نالوا طسولا حظع ءادکو روتید دیک | هدنرکذم
 ابنا د کی ت زاصاذاءام لا شفا دكت لاق ردهنسانعع قمراو هنس هتروا ۳۳9 شنوک هدننزو لعفت(دیکنا

 ردهنسانعم قملیتق یکد رخو کوسو هدصقاذارمالا نالق دکن لاقنردهنسانعم كما كنهاو مش

 شیما تدیکل قم زد ةنسانعم كاكه نظسو كاکلف نتنوکیحدوب هدننزو لیعفت (دییکتلا )رخ اذانیللادیکت لا |
 توقان یزرکح توادحو نیک شن اب وکر دکعدزا ولرکح 7 هرق (دانکالادوس) اندک تراصاذا ءاعسلا

 (میکانا) ديالا با داسک الا دوسیه لاقب رونلوا قالطا ہنانعشدو ءادعا هلیسهظحالم یکیدلیا هایسیکر روک

 یرعول یهاکرکجو ردیدآشوقر کو رونی هی تشک الوا" طب ,ةکرحوربسو یریا یطسو هدتتزو رجا
 تج زو چد ندشدارب هل نمک اخل نا داکلاو هدننزو هلعافم (ةدناکلا) روند هناوبحو ناسنانالوا ققلاقو

 قادن اکل از هاسلقاذا اداشکو ةدیاکنرمالا لاک اتش ند هتل انعم كمكج تکشم كر هدننض تکاو كمروک
 لوش هادتئزو هرج کلام یا دیک مقو لاتین ای ھ کرو زود و ج رردمسا
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 باوص ردا طخ هرزوا یناب كحراش یرهعس هحولا بلک الا رول واز تعنت ر امو هکرودشد ةلویق نالوا
 هل یاحهکردهنسانعم فذحو یکرذوج رو تد هنس روالنکیکن فط دهقو هلی ردقلوا فلک لانالوا
 یقر وق هصقو هیملوا تافتلا هرا هست راس هدارونرونید هرلنویق هدرخنوهایش عونرب رد هلبتف كن هم لاذو

 هسکرت نج روموطو رونید هرغص نالوا عوبطدو فیطاول هنج كحوکو یک یرانوبق ىلا موررونبد هنویق
 هتبشم ف دهق لاقب هنسانعم كم روب قرانآ هیفصهیعصیمدآ ب ویش ود هخکب رولواردصم دیقورونید هنیززو
 عضومرهدننزو باک (داهق)ردیدآ ع ضومر هبتفف (دهق) طنب لو هوطخ ق تزافاذا ثلاثلا با بلا نم ادمف
 (دمهعلا) رد هيف فلتخ یسلوا ندباصصاردندنس هلبقرافغ هکرد فّرظغ نا هدننزورببز (دیمق) ردیدآ
 دمت هل اف هه ال لوقترون دیسک هرهحد و تشزوروند وصعس نالوا سنس و لدو هنامو رق هدننزو رقعح

 رولکدوبقو دایقا یعج رونبد هبیغاقوب هکر دمولعم هدننزو دیص (دیقلا) هحولا مذاذکو ند لصالا مئی
 بوکح نوچ كما من هنن رب یر راجاغارعمو رونی هفابیراق دلغاب بوکح ندنسهقرآ قزالؤق كغاستوطو
 كني راغاب حقق بسلا دیقو ردیعسا كسرفرهدنس هلیبق بلغتونب دیقو رونلوا قالطاهد هب قراص یراقدراص
 هنیرلنا شید (نانسالادیق) رتوطرهنساهدنلکشهرکب كحوکق ن 1کر ذت رابغ ندغا نو زوا نالوا هدنربد

 (دیوالادیق) رولیصاب هدنلکش یسوخاقوب كن کر داغم هنوکرب صوصخ هننویب كهود (سرفلادیق) رونلوا قالطا
 ردهنساضمرادقم دیقو نوجا یتیدوقیلآندنکرح بوشتهشوحو هلببس یکلکرکوب رونلوا قالطا هنآ رکو
 اهرادقم یا اهداقو سوق دیق هضام لاق یدیشم لا دقت هل رمسک كفاق هد هتواو نکآ رد هیانغمو ید داف

 (ديقملا) دیفیععادیق لوهجلا ءان ىلع لجراديق لاقي ردهنسانعم قعلغان الوهحم و قلغابرولواردصم دیقو
 كناوسنو رونلواریبعت قلیغاقوب هکر و شید هرب قلی روا ناقوبهدنراقایا كنار دناکممسا نددیبقت هدننزو یظعم
 ىج رونید هب هنسنژیاسو هی هو د شعب رواوا لوعفم سا دیقمو رونلوا قالطاهرب كج هرکک لالخ هدنراقای
 سک( دیقلا) راردیا رتو هیلخت هرزوایلاح بودیادنب ییهود كکرا هدنآ هکر ونید هعضوم لوشو رولک دانت
 هل وا مارینعب هیلا هلهاسم بویلیا كاشکرس هدکدلبادارم قلغاب یسیدنکر وتیدهناویحو ناسا لوش هدناژو
 باک (دانیقلا)رظنیلفردشیا هو ندندایق یتسهلکهن دقاذا یلوقناو هت دقاذا تلهاسنموهو دیقوه لقب

 هدنیو قمروا هبغاقوب ه دشنزو لیعفت (دییقنلا)روسنلوا دنب باو داسو هود هلکنآهکروتید هنا لوش هدننزو
 نامالانایا كتفلا ناصالادیق ثیدطاهنمو یدنلوا لامعتسا هدنسانعم منم هلتسانموب ردها كرکچ
 ناعادک هتنرولوامنامهنسلی التق :بغ ییمومرب یناما كنمّومیعپ .داسفلا نم ثبعلااذ منعاک نمم ا تافل نه عن
 یمدارب هلوسفا هکروئلوا لامعتساهنسافعم ذیخ أت دییقتو رووا عنام ندعو زش هداف قالوا موم لصانع

 هسابتلا هکر دنرابع ندکلیا طبض هلیعضو هکرحو هطقن هی و زاب با تکلادییقتو ردنرابع ندکیاریتمسلو دخ
 ندساتلاو لاکشاضعب «دفلس ردنداح روکذم دییقت هکرید جرتم هلکشااذا باستکلآ دیق لاقت نولواعتام
 یرلکدلیالاسراهرصماریز ردشلوا بس هنسهننف هنع هللا یضر ناغعترمضح هلمح ازاردشهلواعارتخا یشان

 یدلوا هنتفساسا یرالبا تر ق هلبناونع هولتقاف نس هلک هولبقاف هدنروشنم نالوا هدندب كشدص)ارکب نیاید

 ریز ر دعقاو ریغ تبسن هلاظ جا یکلیام هنامالعیس هلوقم دیدشتو دیقتو بارعاو ماجا یباک هعمزولو
 اناتیدلبافو رحروصعضو هرم نب رمارمالّوا یدلباعضو هسک وای یرعزق هر زوا یبرصتیرپنادجت
 بیترت لاکشا یلاثما مزج و دمو هدشو طقنو ماجا هردخ ی رماع الا یدلیا تاک بکرت هليا لضفو لضو اسا
 ردهدننزو یعراض هردم هک كنس هلکتدبق ندلیعفت (دیقت ) یهشنایدلبا زعتندنآ یئدلادوسالا هاو یدلبا

 رام اةدیقم ردشملواهیعست نوع دلوار دیادبق یز هود ردیعسا كضرارب قوح ینلتو| روش ندنیعر هود ۱
 ردکعد شٌفلوا دیقهلبسوتروا شابردیلبا تم هیراج هکر وئلو |ق الطا هب هرح هدننزو را يخ اعظم هل دیجیاخ
 ه فلش اط هراق ه رح رددیقم هل سک ك باح یظفل راو هلا هل مهم یاح یس هلکرافطا هدییکرتوب هدناهمتا ضعب

 ر دد وم ینوب یئآ لوقو نفاوم هکوب هس ضعب و روسلوا كعیدرب یکج هیع روب بوشا كنمقراج هلکغد
 موسرم هلناونعرا |ةدیقمونب هد هراس لوصاو هدب رعلاناسا رونلوا قالطا هرب رقع هدننزو هبظعم (هدیقمونب)

 كف (دبقلا) زد ہر یب ینیدلوا یتدعم برقع یاشاطرقاقاو ردغقاو طقس هدنرا هست سواق هلغلوا

۳ 

 سس سس

 سس

 | كفاك( داكلا) فاكلا صف یدنلوارکذ یتیدلوا تغل هلباواو و هد هلققفردهنسا-عهرادقم هلبرسک
 ۱ بثکاذا ثلاثلا باسلانم اد اکل جراد اک لاقت رد هنس انعم یوا نورو كانغ هلن وکس كەر مھو ف |
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 یر شعن تاش هدنتعم یاعغبطظق داو زددناق ہک ات وکی ززا شر ونلوا قالطا نکو لا اراق رخ نالوا
 رونلوا ءدیندنرخهدقدنلوا دادخت ار زردقحت هلوا یرخآ كهرب رم بکاو کہ کر ونی دن وا كیکوکی دب نانلوارعد

 قانع ةننهکیاو رتفضاق هئالوا هدننن اخرب اورد قاتع هنحکباو ردیف لمرات ا 9

 برت هکر دق هلوا کوکی لیرلکدید ید کوکی یقخرةدنطسو كنا دکر ونبذ قنیصهالواهدنتممكئاو رد
 تاشب هکی رغض شعن تاب وشا که وا مولعمرآ ردروځ هنس ج واو رونلوا نا یقه ارصب تذح هلکنآ ردلتم
 رکن وک ید ز وکرم ةد ر وص رک آب بذ هدیزاوخ لاش تطق رکو ردهدنلکش تروصیرلکدیدیربکش عن

 تالیف تانکر جو نالوا هدنززواو نوصعبذلوا لکسلا عن ره ژرید شن هندزودرونلوا ربع رکیدپ

 ردندهلج لوا نادق فرارد شعن هندرود هدکبوت زدرزوکرم هدنیروصرغصا بد هدنراوج بطف ید یرفص

 1 نادناشو زدراو ینند کوک نخ یکا هگنسازو ران وب رد زادّمم عارذرب تدسن ةرطان یرلش رولوا هدنسورانا

 ردقوب یمالس کو بدزوکه لود ردرابفخ نکوکرکیدکیاردهدنبا كن نی هکر کوکی رلکدید یدحیسبرب

 هاطعااذآالخ هداقا لا ردهنسانعم كمر ا کب ۶ كم نوا كدب هدننژو هدافا (هداقالا) یهتنا

 ندکلیالتق هدنلباتقملوتقع لناتهکردهتساعم كلنا ضاتصقویمداتكعداسرف نالوا سام هدازولا هدوتیل
 لماثهفرط هبولوآ ناوارف زۆئ و هر هلتتقاذا لتقل لتانلاداقا لات هوا نکا دوق ردنراسع

 ردلیعتسم هنسانعم تالتا مدقنو نسو عستااناتیفلاداقا لات ردذوخ ام نادندایقردلمتشم هسانعم قلوا
 كفاق (دابقلا )روند هنسهژوعدر ال ول كليد راوط دسودنکهنتز ورم (دوقلآ)عدقتاذآ نا نالفداقا لاقت |

 ماز همدآ نالفراب رو رذ  هنسا نعم دوقم هدرات ول رده دومه نلضا هک هه مک اس (هدافلاو) و ا

 دیقلاو) هدشنزو روص (دوُوَقلا) لرد هز داعم هاظعا درلود یدلوا دافامو مار لک اکآ هاب ها لس قراتتخا

 سرف لاش رو تيد ناوي نالوادا فتو ءان اع اتم واک و جا (دوقالاو) هدنزوتنه

 ةفرطیکنا راد ن دن رونلوا قالطا هعدآنالوا دنلشّو تس ناو دوقاوداعنم لولدیادوقاو دقو دووقرعب و |

 نوزوا قوی ول هدساننازمهدیا تاسلا هلتلوپس هفرط یا هدهنک نالوا دیدش یو یکی یدم هدبا تاغتلا | ۱
 ماعط هنسک نالوا مار نون قالطا هیسکنالوا لیح هماغظو داز دوقو زدزا ت هن کرک ام ةلاةسک |

 دوقا لج لات روادزدنااتضتقا كلبا توعدنوروک اشار اشرنا تادا هتفرط اکا اکا /

 لاسقاو هجتوتهیهنسنربهکروناواقالظا هیسک لوشو رونلوا قالطا هغاط نوزوا كیدوقاو دارا لت لی یا
 فرصت دکب یش لغ لتقااذایادوق اوهلاقت رذذوخ ام ندشاس یاتعم هیلوافرصتم ندنآهللاح هکددسلبا
 یهنسن WOES نوتند هلاکت کد هدی ید دوقن لیصاردناکم مر دلرغتق كوه (داتفلا) هنع

 ندقرط غاضصیژکا یمق یاتطار /ز زا ریدر داتقم ةتلعح هدر كجد مدل هخرط عاص یبهسک الفا

 نالوا نو زو! یس ةدوکه ليف كفا (دیداسبفلار ندیدآ كعاطر هدناز نام داتمو رولیکح تولتدن

 بترا ليول ىا دودیق سرفو دودیفنان"لاش رددب رفع دودیقروناوا قالطا هراناویخ راسو هراکر میشد |
 هردقیا؛حردافو ردیف هندب و اشن لومت زد هنسانعم راد عمو ردق هد تنزو ناق (داتقلاو) هلل , رک ك فا كفاق

 لئافکر ردعسا هاتم صاف هلنتهف (یوملا) رونلوا قالطا هغاط نوزوا ك دو هدننزو طعم (دوقملا
 هدایفو و صاصقلایا لتاقلانم دوقل نلطلا شردردص لصالا ق ردن زا بع نادکلنالئق هدنلناقم ل اوتفم

 لزاویخو ناسنازوآوا ندضعدوقو رد هلة طح الم ینیدنلوا هدایقاطو رم صوصقم ردف رصتم ندنسانعم
 كلذک ال وط هرهظز اتتصاذا مهار تاسبلا نا دوق سرفلاو لحرادوق لاقت هنسانعم قلوانوزوایسقرآ

 ءارج (ءادونا)ردتفص اص ندزل ودوقا الیروط هقنعراصاذا لحرا دوق لاقت ردهتسانعم قلوا نوژوا توب
 نلت هد :زوناک (دا ولا) ةيلاعیا ءادوقهبنتلاش رولوا فصو هبوب رکو هلال عی هية كسك ىي ڭم ةدننزو |[

 مک اتتقاا) ردفورعف لحرردب وق ن رجا ردندبهاسا هدننزورن ز (دیوق) هه اب قلا روت و وردک

 (دهلا) ضرالا لع* رت ىا ةا ےک لاھ رونلوا قالسطا هیفسنشمشود بوتازوآهشزولرت هدننزو هدعاق
 زود هفش نالوا هریک ابندنرودکو شغ هسناش تولوا قاصو صااخ یر یتعب نالوا نوللا" قند :زو دهم

 لات ردع هاوازویرلکدند ترکشکر وند نالوا نايت ولت رودک یولونوللا قنلایادهف یش لاعب
 12 رق یی ونال وف یعرواو !هدرخ یراعاوقو بلاع قللارموق نوک ود هنوبق سنجر ورک | ضیایادمف یت
 زیسزونوبیآرلعو الب رسک ك اف روا ابهقیچیردصوصخع هتنفرط زا هکرولوا ی ؛یسهرهحو

 نالوا



۵ ۲ 

 | ییهتسنرو ظعنا اذالجرادقا لاش رد هنسانعمللیا هبلغ توهشوقبش همدآرو هقنعب هیلاممطاذا هیلادخا ۱ لاقب ردهنسانعدقم*! بو رپ دنوس یوی هیهنسنرب هل رسک هرم داقالا ظیلعوا دیدشیا ینادقو
 ]| تعملا) ردشلیا مهو هلکلت ارکذ هداروب یتسهدام دهها یره وج هلاسااذا هربغوءالادخا لا ردهنسانعم قعفا

 هلهج و ر هساب وس هبترم سو ردقنره مدار اک[ دنن هدام رب هکرونیدمیسکدّرموکب وا لوش هدننزو "لععنم
 یسبغاشآول وب یسد رفوبكننراقو داقنیالو كل نیلیالو لدهج ملک نم وهو دعب#لجر لاقب هل وا نلوا مارو مر

 | ۰ دننزو رفعج (دهملا) هلفسا یخزتساو هنطب العا مظعدق ناک ادا دعم لجر لا شروند هیسک نالوالوملس
 مثل یادهقلجر لاش هل وا اقل تشزو هرهج دبدلاحیقیدلوا هی امورفو لصالا مئل هدنتاذ هکرونیدهیسک لوش
 لا رونیدهیسکنالوامقمیمماد بويل رباالصا ندنرب نیل وا « دننزو ذغنق (دهمعلا) هجولا حبلا لصالا

 لجرا دهقا لاقیرد هنسانعم قمردلاق یرقوب یاب هدننزورارعشقا (دادهشالا) حربیال مقمیا دهشوه
 نکرلع سیروابیمسف شوقو ماقا اذا ناکلابدهقا لا ردهنسانعم قلوا میقم هد ری رو هسارمفرادا هرعو

 قزاذا هیفداعت رالا هبش وهوادادهقا خرفلا دهقالاقب رد هنسانعم كلي بارطضاو تکرح هدنلکشر رد یرواب

 كنشم اقر كش هدننزو دیدنص (دیدتقلاو) هلباه (ةدنقلاو) هلنوکسلنونو ىت كفاق  (دنبقلا)
 ردقج هلوارکش شما لو حالصا هل لاک دارم روند هپ هر شیعی هلسع نالوا دمجم ندنیس هرابصع
 تیسنهرکش رولوا لوم*ندنوب یعاونا لرکش لبصا ردي زعم یسراف دنکی میزد رعم یظفلدنق و
 ینارفعزنمیدیدنقو ردفرصتم ندمرکصدیدنقو رد صخ هدنق هل اهو رد هدنس هل زم ینایهرکت بسن هغاب ناص دتق
 | قلعنم هبیط هنا هکرونید هنس هریش مزوا لوش لوق یلعیکر جن روند هپ هدابو یک رو روند هروراد یرلکدید
 دیدنقو قتف م هاوفا هیف لعجتر صع و هوا ارج یلادیدنفاآفس ل وقتلوا شل ردشراق پوب وق راهنسد صعب
 یدنکك مدآردیدنقوردنارفعز کر عی رولوا لوم هلنارفعز هکر وني د هبيط ع ون رو روند هکسمو هروفاکو «ررنع

 دهج و للعیا هدیدانق یلعرمالاباجلاقیهنمو ر ولکدیدانق ی ج ن وسل و ادل رکو ك بن ل رکر ونید هنناش و لاح |[
 مظعم (دنقملا) هلاحیاهددنقو هدیدنقام لاقیرونبدهنناشو لاح ل مدآر دوب هدننزو ج رز (ددیقلا)

 هثش نالوا ل ومها روکذم دنقیدیا ددنقمیلصا هک لی كع (یدنتلاو) (دونقملاو) «دننزو |
 یدنلوا رکد هدر به باب هلی رسک ك فاق (وآ دنقلا ) دنقلابال ومهم ناکا ذا یدنقمو دونقمو دنقمقب وس لاق رونید
 هلب سک فاق (دنق)ردعضومرب هدنسبقرش طساو هدتنزو بام دانق رد موس رم هدنناب ار (دنقررعم]
 هی هیصخ هبط ك ذاق (دنقلا)ردیمساامرخ عو نر هيف كفاق_عاقراةدنق ,ردیعسا یدچ دیس ندم ندنیت دم
 ردشلوابقلم هليا نیدنتلاوبا هلغلوا مظع یرهصخ كنیعمصاردیس هنت نیدنق ردیرعم دنک ارهاظ رونید

 هدننزو هدایع (هدایتلاو) هلبنوکسكواوو یتحة ك فاق (دوقلا) روند هب یب رکه کر دتخل هدنآو هدننزو ذفنق (دقنقلا)
 هکر دهنسانعم كلمکجندنکو ای هب" اد هدننزو راکذت (داوقتلاو) هدننزوهدودیح (ةدودیقلاو) هيف كي (عداقلاو
 ضيف اداوفتو هدوديقو ةداقحو هدایقو ادوق دوق هب ادلاداق لام ردیلیابقم قوس رونلوارببعت كمدب

 لوق ىلع هلببسح قل وا ندیراناش كل دب رونلو !قالطاهرانآكولب رب رولوا سنج مسا لوقنم ندردصمدوقواهقاس

 ةعاج یا لیلا نم دوقاتّرم لا قبرولوا لعفلاب هکرونلوا قالسطاهرانآن لیدی هلب را رالوپ بوبلوا وکرم
 بونلوا حط هلی یاس دوخاب هباوص نوا رولوا ردصم كلذكدوقو بکرالو اهدو اتع داقت یلا یهوا
 هدنزولاعتفا (دابتقالا) بیکیو لتكتو ج طذاا دوق لوه ا ءان ىلع قیقدلا دیفلاغ هنسانعم قلم وب بوطبوط
 ادیوقتل تب داقن او تد اتقافهبا دلا ت داتقا ل اقبرد هنس انعم كلککد بولو اداقنمهتادورد هنسانعلمدبی هبادیخدوب

 هدتنزولوقم (دوقلا) اهداقیعع هبا دلادوق لاق رد نمضتهیرشکم نکآردهنسانعم كمدییندوب هدننزو لیعفت ||

 كلا لویفکدیها دهدننزو لاعفنا (دابش الا) دووقمو دوقم هباد لاق روید هیهلادنلکهک دیهززوا یصا (دووعملاو)

 عوضخ هلغلوا عیطمو مار بویلب كل نکر س مدآ رو تداقنافةب ادلا داق لاقبروتلو ید كلکهک دیو کبدی کرد هتسانعم
 هنسانعم قلوا هد اشکو حضاو لوب و ل ذوعضخ اذا لج را هلداقنا لاقي ر دلم عتس هنسانعم كلیاورفرمسومضاوتو

 رونلواربعت یک هکرونید همدآ یجدب یب هباد هدننزودناع (ناقلا) مواذا قی رطلاناداقنا لوقت ردلمعتسم

 ناق هکنوزپ و هشواجو هرکسعرمس هدننزو هداس رولک هداو هدش زورا وز رولک داوقو هدننزو مکر رولکد وقف یعج
 ردنرابعندنجوا یرویسنا فجیرغوطهف رطربهکروناوا قالطا هتورپ كغاط لب قو ریندا نعموبقالطا
  هدنسالرتنیک او رونلوا ق ال طا هغا ط ننملکچ یدازو نوزوا یرغوطهن زوب رب و هضرا یدازو نوزو ایل طمو

۳ 
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 هنفل هنوز هود یک یلقا هدضازو باک (دالقلاز زار دنیلکز وک« دیسراف هکر ونید همخنانالوای رک یکقارواو |
 ءادلقهقان لا لانع نون دهر هقانوزو ایندرکه دتنزوءارج (مادلقلا) دونید هنجوتیرلکد زو هه وکاضعبو

 كفاق (دلقلا) ز ین متر هب رخل یخدول یک دالقم هدننزو تیکس بیلقلا) قنعلا یعیدلقالاةللوطیا |
 لوق لع رود هنوکك لک قتل ون لنا ج هتسکنالوا مو و روش ددنس هلفاق هم کمکم نلک بیک "دخل رک

 تودیک ارزرلت هلن قالطادلف هلن انمون هز ون رق هلفاق رون دا هنن وکی ون زانوظ ر هدنوکت رد هک مت ریاج
 | هتعاجناسساو ءال ا نم ەظح یا هدلقزخا لاق روئیدهنسهصح وص قعت هنلوآقسوردن "دم ناوک ت ردیرالک

 1 لكى اتنتزطم یا ادلقءاغسل اننتسلّوقتروسد هغعاب روع هعفدرب هد هتف ورۇن د هنلس انتثلآنعسق ورود

 هرزواقلواد وخان دنن شىتات وار ی ژادیهما تاقەت ۆكر هینش هراقنانلوا تبع ةطاوقدلقو ع ونس ا

 || هتشاسنعم هبلائرفاتض وف رریدیرمادلق االف تط ءا هدر عید مدنا ضن وفتوفلاحا ییتلادمدآنالف ۱

 اهتسنج یلحکرونیدهدنند رک دل : رشک ك قاق (ةذاللا)یندنلوا رکذ کر ددتسانقم هدف ملکه كفا (هدلقلا)

 ندناظةل دلق نالوا هنسانعغلتف رونا ارات قلخمادرکو قلنا درکر ولا یک نهنلابهدهنبسیالاتبو یا هت و آهن
 لاسش ردهتسانعم قمقاطهدالق هدر و لنعفت (دلفلا) قنعلاقلعحامیهو هدالق هدلق لاق رددوخ أن

 غب راح RD SYS RA ةدالقلا تسلادا هر لا تدلقت

 هنآ رک و ر دناکم مسا نددیلقت زوئید هربكح هروع ؟هدالق هدنوس هدئن زو مظعم ملقلآ) ردیف هی

 هدنززوما اندی ادلفتقو شدت اكدر ونک هارت ناو نوصکبدلبا قت یر راس هدیشنوق رو نوا قالطا
 رد ناطب رب دلقموس دنقل كن نڌنرعتاداتس هدننزوبسنلا ظعم تهذلادلقم ر .د سرب نعاد

 هل اکداب هراک زور هرکصن کن دان هکر روتلواقالطا هاعشا لوش رعنا و هدنزو تم ا ا
 هد زو لعاقت (دلاتفتا) زهدلا لغقاوبلایا هئالق و رعشلاتادلقمهنم تب تبق لاقى ردیفجت كتءدالق دن الف

 ها رتتسک کهنه (دالقالا) هنو و انا ءال ات وتلا ره لا رد زار بیوه ادب ون اوضنالوایرهصح
 مهق 3 رای مهیلع زعلادلقا لاش "زدن ذوخ انندروکذ ُم دفا نالوا هتشانعم تخم هک هکر دەنا مك لبا قر رغ
 ادازولفا نناتعتلا هدّولفا لاشفت نتهنتسانعمقمصل وش وا هدننزو زا ولخا "(داولقالا) مهلع قلعه اک ی قن
 | هفرغاذاءالادلتقالاقب زدتساتفغ ى لآ بوردل وط بولا هلا لا یټ و هدشنز ولاعتفا (دالتقالآ) هبشفاذا
 || انهقتخی انلعج اذاةدالق هر اتدلقلوفت رد هنسانعت یفاط هدالقه وینكمدآر هد زو لیعفت (دیلقتل
 ۱ ەتو /ندنآهق رجالطصا ةفنغ ةدالفلعخ هی کلا وفا ذا للا ىلا لا ذلق لاقى ردندانعم ون ةالولا دیلش

 لاترد س انش کروم تسن رة كتناب رق جت وجا قا واتالعو روئلوا رابح هل مالوط
 لس :تحابسوربسههژودزب دشن دادعصا (دادعلقالا) یدهاپ اثشاپفغد قلعاداهندبلادلق

 تادفلقآلاقب ردننانعُ قماتجرو تق كب حاضو دالبلاق هج ول ع یماذا لخ لا دعاقا لقب ردهنسنانعم
 ۱ "كيمو كفاف نود )دیر هذ رص هلق کز هه نیشنو رافق ( (هدنشقلق) هند وغحت دتشا(دا رعشلا ۱

 هکرونشد هو هیکسوتقاو هنتسوا كلاذقوی قو ندافقهدرادسک ی زاقل وق كن كلادو قصف

 1 لاذقورولکدحاع یعجتروتیک ه3دنتسهنکا نع هت رخ ومكلاذقو زولک ەرى نازو اه هززواییس هقزآ مدآ |

 دفن نوب ی رهاوخت رد راکک ةر و نالو ادن روظ قاق ڈار دن وب سب زونید هرفجتراو هعلوقندنر وقج هسک ا
 هدشیزو جم لار رد شلو اها دةس هدابز ك یشن احن نا کرد څر راش زده رّوظنم سلنا اک هدشم دان

 نقل بالا ادق لخنرادقلاتفاردب راع ن دک با تشک س نون واز لوس هکر قاسم تا عتمواب ۲
 وا شوا رخ قمافا دال راده لاقتردهتنانعم قلا موادن و قم هدشیارشل وق للغ هدشنا خرو منعونااذا

 لر دامن اوت قوا نوار ل وق خیل رد قدرت هاب (دملا) :

 زوشد ءادخ هدا نشت و ردن ندنآ هدننرورجآ (دهالا) ل وظف قتعلا هر قنعلا لب وط ناک ادا اڌ لحرآ

 هدننزو لتع دقو دغو هللاددیدشنو هلام روش دقت تعوهلا شهروند هدق و ةدنزو لغ روند دقو هوو ءارج

 دندشن (دنشلآو) راد یکن قاو نص (تیعلآ) دن اعتالادندشیا دن هک د لاقت زود 4 رک نالوا ما وقلا دش

 یا نم "ربقلاو او)هدتزو یارغ دالا او) هدننزو روز ت ودمفلاو) هدننزو تارغ"(دابعلاو) هللاد |
 ناذقو یلقودو دفاتر دقوذت لمر لا روت بک دو دخل ۇق لعد دق لادن دكا هد

 نا دعو
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 ناسا ښر ار ود فک نطایبب * هاغق عفیصاذا يانلا تالا نم ادغف هدغف لاقي ردهنسانفم قمزواھل منسهنیکآ

 نخ ينوبب لوق یلعلویلسو شوک ينوب هدبننزو رج (دنهالا) لتعلا ليعاذا لول دف لاقي يج ةنما نمم
 ی رهکوا روت همدآ لوښو .هبلغلاوا قنعلا یخرسلا يا دنفا لحجر لایسرونید هناویدتو اقا نالوا

 | لبق نم هغ مفرود ص ىلع یشیںاک اذادغقا لجر لاق هلو ارروب قر هصپ راجو الزب راته ار هک بوشنیرپ
 رز رک یوم همدا, نايا هصق صق یرلّیمرب و یروق یراقااو قرللاو شضرالا هاب هک .غلبنالو مباسوالا

 ]| قلوا جفا ناویحو نابینا هلنتبقف (دففلا) عیاصالا ریصقلا نیلجر او نیدیل) نکا یا دفقاوه لاترد يتفص
 ۱ دیک غوط هزو جا ناپ نمود دفق دنقإ نک اذا بار ا بابلانم ادغقريعبلاو لج ابن لایفیرد نیم اتعم

 ناسا غو يفقاومف ىسنإلا بنا ای4 فذطالئام ناک اذا ادغق ریعیلا دفق لاین رد هبتساییهم قلوالثام

 هدرظن "يداب هندنارظن تنفس هلمیسح قلوابذ ی .ورلناو هکماو یروق یفرط هک واك نپ اقا هدنجبق

 ۱ ,ندقلوا والیم٠ هرزوا ,يرلعنرطو تولوا كيد یراذعگلب دو هدنبسگراوطو ردتراببع ندا دون روک یدورابا

 ١ ربتدییاهم رولوا ۳2 دءدنرافنآ درا تلاجو رروقرهصب ینرلخوا كنیراقنرط هلکما لب 1 یزدیللب هکردترایع
 دتفلاب , متعال اب روید خرا ص ق راصەشاب ل رەچھرۈي لاصجوا نع كقرانض دفقور د فض نږرلنوپ دّفا

 روند .هننراص قراصق رهیقفر اص نجوا یدو هډ شرو ءار یادفعلا) هتپذغ لدسیالوهتعاج رتفلادا

 دنا رکر ون هنجراضدو هديك نالوا ندن اتسو ندیبنیمو روشد هنفالغ قلنا ډمرمہ ملاعق ناايففلا ۱۱

 ۱ هدینزولجرفس (دیعفملا) هرعو زطعلل »دا نم هطب را یا يا ةنادنقلا ی هلعجلاسشب روت هی یبهلوقمرطع

 رونید همدآ و لشابلوس لوق لیع ولشابیف هدننزوسلع (دندمنا) نصیا مدعو لچدلاعی روف هندآرودوب

 هغد نالوا كوب یرلکک ی سهلوفم لروکو یسهتخت سکو کی جب نالوا جاولالآ م ظع هرن تو لجرفپس دنقلا
 یخ قا للا حاو انا ميظل ایا ددنفق يلجر لای رولک نود دن ییلاسو دنافف ي کم روید
 پا سلاو ءاقسلاف ناو ضوخا ی ءا لا دلق لام رد دنس انعم تلمردکرب و ر دسر هیچ و ین كمالو

 ۱ نا لای ردمنیمانعم قیراص بورول هترزوآ هنسئر نیهنسدر وهب و هعچج ادا یناشا بایبلانم ابیلَق نطبلاق

 ۱ يدارو ۾ ملن ادا لا دلف لارڊ ذوخأم ن دن ول هدالقری دن پبانعم نکو پیاو هاولادا يشل لج نیا

 ۱ لا ربهنسانبمقم راوص 3 او موب لک هت نجا اذا انالف NS لای رد هږبنسانعم یتعتویط همس نوکه

 BE اب عب ردمنسازعم قمراص هنیرزوآ هنسئر ه رک دلیاهکت پودلقفوب یرومدو هاتسباذ| عرنلادلق
 !شاکوپ جولنور هدبننزو ریما بيلملا)رک- دیسک دهنسانعم دولمراوسیلقو * ی يج اهاولو اهعفراذا
 ی "دوخ یربلت دولقمو روند هل نچ هیلغب هند دیلقو لوتعم,يادولّهودیلف لب ناب وند

 ب 2 (N :یولمیا دلقو دولتمراوس لاق یک دلقرونید هکزنالتیالوا شم مارو بواد راصهرزوا یر چرا
 ار كيوم هنسانعم همحاتعمٍروتند هرجا رونبد هل دسنورپ یراکد روک :هبن ور, لبمقات شکیب ملیسنک

 هنیو یکرک امو هب ل تمو نسابحو جالمرولک دل بم مرزوا سابقرغ یعجچ ی رعب یسرف دیک هروک هناا
 E هصو صب بغل هرز رزرو اكد ةر ا یددبلقمو دالقم هدارو نکلمپژ الا ب تب وبا دل اقم م هل لایمتهلوق

 کید چزمو ریرباهاذاک | نرسم زک 1 هکه ت ر دناپا میر هرزوا قلوا نیچ كن القم ردبلاغم هلکلیا تب
 راھ روایات ٍنبهضایفو ربخردیراسارخدارم نیضراو تاوعبیلاقمهدوروک مبا کوب یاد فت
 ن هروک ذم دیلاقم هنب راب ری مالسلاو ةولصلا هيلع انار ۳ بنام ږزوا یفیدلوا

 رچالاو لّوالاوم هنبالا:وقالو لوحالو هلارفغتساو هډو , هل نایجسورک هل و هل لک لاو
 بم اکا نمی بآوچویرد ردپ هکر دخ لاک لع وهو تیم و یر ږې قطابلاو زها بلاو

 بورا يارغا بنام رب بیلقاو یی پد ویس واوا ریتم خروج تایباد تاوجسنیپا
 نجوا بیورو هل هبسنورپ يرلکد روک هښنورپا كمود مکر وند هلن شلزوج ب e هدر یراقدلجب

 دالفا چ یاب قنعروسنید مدرک. بلقاوړا ردیاب ښو ونس هقلچت پوکه چهاکو راز دب ادتبهنیرالوت
 يدنبوا رک هک ؟ من روید مزا یک دپ دیلقا هدرانوپ هدبشزورنج یبللاو) هبسزو عاتنم :(یالملاد نولک

 يديناوا ناپ هدهروکذم تی هک هبش رونلوا قالطا بم, رج دالقبو روک دیلاقبو دلانتم یرامچ
 زرید»دیلابتمو و ړې ام تفاض مق ر یابهءدیدلوادبشو گل تیا غیر وماكیدآن الف کربن و ئاسو
 هنبما عج ةا رونبچ هب هبروطو, منیانجم ماعو روئیدهباقاَلطم نو و یخ ایام جاع
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 دنسهبتر هوا اتص هپ وکر ءا دتا کر د ہود كکرا لوشدوعقو رونلو | قالطا هقانهدعب ردق هجنراو هنسهبترمیتهلوا
 شاب لشد ینو رولوا لاح هرامآ لوق كملوم شب لوا قالطا دوعقهصولفو روناو| قالطا لج هدعب ردق هجتراو
 .هدنع(هدعقلاو) هلی اه (قدوعقلا) هنسانعم لیصف روند هنکشوکه ود قلظم دوعقو ردهواد شمرک هبیصتلآ بوک
 كن[ هدعقو هلنتعص ر ولک ت ادعق یعج هنسانعءمزاجن :ونلوا قالطا هکشاهدعقو ردفدارمهدل وا یانعمهلرا دوعقهدننزو

 تن ودناوخل هدننرو لاعتفا (دامتفالا) هنسانغملحورونأو[قالطا ةننالا كه ادو هنسانعمج رسرونلوا قالطا هنر
 نونیهیرادانق هدننزورمسا (دیعَمل ا)هدعق هنا اذا. یعاژاهدعتقا لاق رد هنتسانعم كم دنا یتسهود شا ییعیهدعفیترب

 اذک لعفتل لدیعق ءهلوقهنموهنسانعم با روتلوا قالطاهراب ورونمد هکر کج شراو هنس هجرد قچوا بولزود

 هللالدعقو هللا لدیعق كرلب رعو ردب وصنم هلیش هلك بقار دن یظفل لدیعقو رد نیع برعلانیبوو كاا
 با مق باوج رب ز رد ن مضت یاحرتساو ضاطعتسا هکلبردلکد مسقرنوب دما مسکو ی كف هک یرلوق
 هکر دهن زیار عت هللا كبر ع کۍ کی رللوق هل رج لراب رعردرلبوصتهردصممقاو هدنعقوملعف نو هکلبردرللکد
 هللا دق یک ك نوب ردتکعد نوسلیا ناتج ار نوزوا اکس یلاعت قح مردبازابنلب وطرجندمللا نوچکنس ن
 لاعلا رعو نیلا نع كنالاخت قحن انعم وپ ورد هدنککبس لا ظفص نا هلا تل اسب رد هللا لدعقیرلاوق هللا لدعقو

 ضبط دلیا هجرت ةجضروهدماقموب رد هثشانعمنابمکنو ظفاحدیعقهداروا هکر دذوخ ام ندنفب رش لوق دیعق
 هللا ك تدشن هللا لدیعقو رتسکن و هللا لدعقو هدنرورمرطسدنحو ردعوسرم هدننو ردكنضعب و هدنشماهلز هنس
 هوا لوق هل تخلوا مقاو نترابع یوجن لک بحاصوه ینل تابحاصب هانعموا كيلع هظفص كعمدعاق تاكل يقو
 طاتبتتسا ندناهعا اتو رهزمو ساسا هکیدلاقرد مشق یوهفمو بویلوا باوج یجدهدینانلوق اریزردفلاخم
 هلیاباوح مدع یتفیدلوا فاتطعتسا كلوا لوق یحدیفو» کم هتردنیع نالوا نراقم هباوج هرزوا یتیدتلوا

 دوخآت وس !رهاظ ردمزال یرکذ باوج هتبلا هدینا لوق سی ردلکد نیم نالوادرحم ندباوجو ردشلیا لیلعت
 طظفحانعع سو زدم وس رغ لترا ك بتال هدرهرمو لعفا 4 لدیعقو هللا لدعقهدساسا هلجزا ردحسن اظ

 هکم زربو نیماکس هیالعاو لدبا تاذ نالوا لرظانو سضاحعلطم هکر ارس ميج دوخاب كمدمه كنسامناد یتوصو
 مک اکس دوخاد سیا یشیاوب نوهعح یلاسعتيراب نالوا فصتم هل روک ذم تفصدوخاب یک د یا یتوشالم

 كروب رم لوق هکر دشعد ارسلا دن يعس واو ردراب وصنم هلبارمطم لعف هدرانوب هرزوا روک ذم هجو رولوا كد
 نداش هدعاق هکر دیکس ادیعقو ادعق ذخ انف ماودلاو توشلابهاتا كفصوبىا هللادعقب كلاس یصنامو عجرم
 دیعقوردیذیعق ؛لرخآ اسهدحا رد هسک نالوا یذمهو سیلخ كمدآرب هکر دهنسا تعم دعاقم دیعقو ردذوخ ام
 دا يص کروند هدیصلوشو ردربارب یتّومو رک ذ مو یعجودرفم كنوب و ردلمعتسعهنسانعم ناسیهکنو طفاع
 لاش رونلوا قالطا هنسهجوز كنبشک هدننزو هدیعس (هدیعقلا) ردیلباشم حطت هیلبا روهظ ندنفرط هسکا
 رلمکسا دا رم زارر وتوا هت رزوا كنآیسهفنا طبارعا هکر د هنسنر ندسالپ هدنزرط هکعو مایا هت دیعقاتبه
 قاروقواو هیلکسا هلتساتمو را ردیادوعق هدنرزوا بو زدلوط نا هکردهنسسنرب شغل واجن ندکو ب هدنزرط

 هدردصو هنصا کروناوا قالطا هفرظهیش اکا دوخ ابهف رظنانلو رمصترارخ یعیهیمرارغلوشو رونلوا قالطا هنسهتفت

 نوزواو رولوا لوالاالاو لعفلاب هسرولوا ولط ی ارد بم هنس هظح الم یسروتوا هدرپ رار وق هنس یسهلوقملاکو
 ردهنتسانعم قشر و وا هدننزو لعفت (دعلا) رونلوا قالطا هغلموق نالوا قشیاهز لوق للع هغلموق نابل وا
 ییایق هروما یاس هکر ونلوا لاسمعتستا هنشانعم كلتا ماسقهاو مایق هلبا سفن بصن هنتصم كمدآرب هلتسانموب
 یعدآریدعقتو ردلتمقلواذوخأم یخدندنآ هلکلک هددنسانعم مایف دوعقوهرماب ماقاذا انالفدعفت لا ردیالرت
 قلوا غراف ندبلط یصوضخریو هتحاح نع هثیراذا هدعقت لاق رونلوا لامعتسا هتسانعم قموقیلآ ندنشیا
 کد عقم < سد وبهدتنزو ج رح دم (ددعقلا)هیلطلرت نعي هبلطب ملاذا رمالانع دعقت لاقي ر دل ع تسم هنسانعم

 هسزکم (تدعقملا) روند هنشوق سکر کش لونوپ یراکلب بوناوا دیص هلیاهمعط كانرهزو رونید هنسیرواب سکرک
 هاوا شلوار لکما لبا روهظ یب وص هکر وش ډ هب وق لوشو روند ههر مصوق شل روا ندنغاربامرخهدشنزو
 کز درهشرب ندنراجشا هرداب هد تنزو نامزکم (نادعقلا) اهژام طش اف نرفحدق تناك اذا ةدعقمُرب لاش
 همدخناذا هدعق لاشردهتساضعم كلبا تمدخ همدآربیکداعقا یخدوب هدننزو لیعفت (دیتقتلا) یهلوایعر
 لالتعفا (دادنعقالا) تسکاهاسفک اذا ابادعق لایودةنسانعم كلا هراداو تب ژر یتسهمهصو تنم كمدآرو
 كمدارب هلتوکس كنافو خخ ك فاق (دفقلا )هبماقااذا ناک اب ددنعقا لاسقب ردهنسانعم قلوا قم هدرپربهدننزو

 هک
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 هکر دیس هسکر هدفلس دعقمو ردرلشلیا صیصتت هلیفالتخاو عی ونت كنضورعو صیصخت هلماکرح یداعقا

 هنشوق سکر کل وشو ر وند هنسب روابكشوق یرلکدید سکر کی عب رسن دعقمو یدیاكمروک كلب هرلقوا یتعنص
 ںویلوا نیقنا هکرونید هنسهم نوتاخ هزات لوشو هل وا شل وب یرلکلب بونلوا دیص هلا هعط ءار هزر هکروشد
 فنالادعقمو ناني لدهانیادعقمیدنلا قیر دذوخ ًامندنآ اوب ارهاظهلکملک هد هنسانعمهماق اداعقا هوا قم

 ؛تادعقلا) فعس هیر یف تناکاذا فنالادعقم لجر لاشروضید هب یشک نالوا شیکک یرلکلد كتن یلنروب
 كنشوق قلترفب و عدانضلایا تادعقلایترهسا ل لومت هنسانعم عدافضروتید هراهغب روق هدشتزفتامرکم

 روشنب لا لوق ىلع رونلوا قالطا هتنادفامرخ شلعب ادزوا (دعاعلا) رونید هنیلیروابشما لس؛هفچوا وته
 ولطبوط هلا وبحدعأقو ديلا اهلانتقلا هللا یهوا عذج اهلراصاذادعاق دلیسف لاشروندهنح ام اامرخنالوا ۱

 تدعقاذادعاقتَأ ما لقب رونلواقالطا هنوتاخ شلاقندهبجوز لما عمو ندضبحونددلوو روتلوا قالطاهلاوح
 ها جانج نهملع سیلفاحاکن نوجربالیتاللاءاسنلا نم دعاوفلاو وشا هکر د جرتمج ولاوضیاو دلولانع
 سیل نعد هيف ءافلاو هرکصندکد لباربسفت هلترابعلمح او ضیا نع ندعقیتاللازت اعلا یواضنب یتسهعرک
 هدارا یسانعم تودحلّوالوفس ردا لیلعت نلوخدءاف هر ابعهرامفص ولوا قاللانععدعاوقلا ق اللا نال

 هعضرم هدقدناوا دارم یسانعم تودحمک هتن ردمزال قلوا یعجج كن هدعاق دعاوق هروک اک ارولوا قیم هتخیدنلوا
 یهتنا یکی راەلک رفاکلا نمولا زلوا لوصوم مس | هکرد هروکه ندیدماوادارمیسانعم ثودح قان لوقو هلیاهزربد
 حدوه هک روتلوا قالطا هج اغا یروفرآ ترد ۳1 جدوپلادعاوقو یک همأقو عاوق ردیعج كن هدعاق (دع دعاوقلاوا

 دونلوا قالطا همدآ رجاع هلی وکسكنیعو یرسکو یم ك فاق (یدعقلا) رونلقراوتساو بیکر هنب رارزوا :لرلنا
 INE الا رقەتىرەك + دخ هدننزو بسا دیس بسنلادیعق بسنلادیعق نجاعیا 7 یدعقو یدعقلحرلاش

 (ددعقلاو) هدننزو ذفنق (ددعقلا) رولوا زآ یس هطساو هنسالعا تج هلفلوا ندنبرم یراردب هکرونلوا قالطا
 لام رد هتسانعم يستلا دیعق هدرلنوت هدنن و روبنز ودعقلاو) هدستنزو دجا دصقالاو) هدسننزومیسنب
 یلعا دنسهلتسانمو هکر ید جرتمرک الا دا نم ءان الا بب رقیادودعقودعقاوددعقوددعق و بسنلا دیعق لجر ۱
 نیلکهدنز هنایملدب زالثم هلیاربک | دج هدد هرزو ا هجو رونلوا قالطا دانسالادیعقهسلاع نالوا یحاص

 ندنراهطساو نالوا لصومهنب راالعا دج كرا اس هلب رل مليا لصاحداو هدنرارع رخآ او بولوا ندنب رم عم یرادادجا
 ءال علادنع لعادنسو رولوا همسروب ځد یحاص یلعا دنس كلذکرواوا برقا ندرانآ هلغلوازآ یسهضتساو كن أ

 لر ولوا بکترم نتقشمرفسورس هيهدیعب د الب نوعا یلیصح لعادنس ءا ع فالس ا هيلع ءان ردر تقم وربتعم تماغب
 هقیفوتورفس هناتسب رعو زاج نوجا یلیصح العادنس نکیالئان هبهماننزاجا ندهدیدع*دناسا یدرفف وب ی دنا

 مرکآ یبهدرم همانتزاجاراس كلذ ىلع هنلد اردشلوارسیم رهظ ,ملطمنالوا نمهاوطدو ر ندهد دمت "دملاعف

 نالوا لوادتم ءال علا نیبالاحو رولوایهتنم هلا هطساو ح وازوتا هنیراترمضح لسو هیلع هل ىلص لاعهحولرشس
 یر رف ماماو ورولوا ل)لصتم لیادبس اویل نوا هدزموقرم ةماتتزاحا نالوا لعسمیالعادنسورد هبترعوب

 قرقزو یناترفلا مرکلادبع مش هددحرد یجنرکس هلججز ارد یوتحم یاظع خاشمسع ندنب رم هکر دی رط

 0 هنس ۳ قرف زو ینالتفاراعن ی ناتشلوب هدهبنرمیعتتوا تالذكرد ش1 وار عع هنس

 "دض هلغمل وا قالطا هیسک نالوا ءانالادیعب هنسالعا دج هدنشنزو ذفنق (ددعقو) یهتنا هحاشمو یصشلع

 رونلوا قالطا هصعت هیامورفو مثل نالوادعاق ندمراکم بولوا قفروقو ءانالادیعبلایاددعفلجرلا# رولوا
 -"یدعقلا رونلوا قالطا ی عج ی RS نابجیاددعقوه لاق

 هلن وکس كيجویرسکو یع كداض (ییصضلاو) هلا وکس كرلنبعو یر کو یم رالف دیدعقلاو

 هلقنا:بوروتوایتاقوارنک هد تنزوممه هل یعضاداضو كفاق هعصَصلاو ةدعقلاو نعد يعج هلی اههدنوب و
 دوعمل اشک ی ادعهطءدعقو یو هبدعقو یدعق لحر لام رونلوا قالطاهب یٹکل هاکو لنت ندیاتارنک

 هراروب هیاروا بوناکآ نوعا یتحاحره رک لود هنسهود شیا بنا وح هدننزوروص (جوعفلا) عاعطضطالاو

 هل مسکكفاقرولک نادعقو هلنتتضرولک دعقورولکهدعقا ییج رار د تخراک |هدیسراف ردترابع ندهودینددنللوق

 ردیبمهننیح الصهر وکر ادتبا کر دقهصلو | غلابهنسهبترمیترونید هرکبوصولق ناتو و را ام

 تاهم اردقەجوا علا هنسهبنرمیرونید هبمودیشیدمهآ نالوا اصهبوکر ءادتبا صولقو هود كکرا ج بو

 | اص وکر ءادتک رد هود یشید لوش صولق هکر دموس رم ا هجو و هرزوا قلوا لناقهدوعف صولق هدرا

 سعد



۰ 

۳ ۲ 

 ۷؟

 قعزوتوا ندنززوا قابا دوعق لوق لع رد هسا نعم سولج قمروتوافلطم رد ییهردصم هک هلیعتف كنرعو كيم |
 هروکهب نو هن ساشا ندب رقوبهروک لو لوق ردترابع ندقهروتوا بوقناق نکیاهدهدجس دوخان نکروتابسولجو
 مابقلا نم وهوا سلح اذا لّوالا بالا نم ادعقمو ادوعق لجرادعق لا رولوا هللاقتنا هي یرقوب ندیغاشآ |
 هلکماکهنسانعم مایق دوعقو هدعقااذا هیلعق لائق زولوایدعتمهلیفرح ءابودوصسلا نمو هعصصلا نمسولدطاو |
 ةن را ت دعقلاقبروئاوا لا معتسا ها بنعم قاب بورب ودرب یتسکوکش وقو ماقاذا لجرلا دعقلاقی زولوا دض
 تلجاذا ذلتفلا تدعق لاشن ر دل عتسم هّتسانعم قاف شوب هنسرب وا بوتوط هوبمهنسرب ییاغاامرخوتعجاذا

 عق لاق رونلوا لاعتسا هندبانعم کت یبوکه نسا تهد نکہ دتموصخو كنج مدآرب و یرخا لمګ ملو هنس |
 لاش نونلوا لامعتسا هنسانعم كلنا هشهت یتارقا نوعا كنج هسکروردنوحل هیدعت ءاب هداروب هقاطا اذا وبر نالف |

 عذاجانملاصاذا ةليسفلا تدعق لات ردلمعتسم هنسانعم قلب كدزوا نادفو اهنارقا اهلأبهاذا برجل دعق
 اغا تراصاذا ةر ا تدفق لاقب ردل متسم هننانعم قلاق ندهبخوز *هلماعمو ندضبحودلونوئاخوقاسیا |
 :واصندهصقان لاسعفایهلکدعقو تما اذاةأ لا تبعقلاق رد هنسانععهعا قلوا لوط نوناخذوعقو رکذ یساک
 کی دلنهد هبنرلوا نغاص نعي تراص یا ةب رح اهن اک ت دعق نح هترفشد دحلاقبهنمورونلو |لامعتسا هنسانعم

 زمه ظذ كب ود هب ةاط حیا رت تال یا یا هیریطت دعقتال كب و نولوقبهنمو یدلوا ناب قارزم هک نوک
 نروتواو ادعاق هلغچباذا هدمقا لاش رد هسانعم قر وتوا هل رسک كنه رمه (داعقالا) زد وصنم هلبسهلک ظةخا

 لاق رد هنن سانغم کالا رت هلی وا بوزاق ب یقهنب زون رب بوبعراو هب وص لوق لعق مزاق یوقردقیب وكمدآ |
 لایتسا هنساسنعم كتا تمدخهمدآربو ءاملااهب هش لو ضرالاةجو یلعاهکرتوا ةدعقردقاهرفحاذازبلادعقا
 هتسانعل كانا هراداو بسکی دنک تنومو هقفن كمداز و همدخ اناانالفدعق لاقب ر دنا داعقایمودخمانعم هکر ونلوا
 نچ هقاقا یاهدعقا لا رولک هد هنسانعم هماقا داعقا هکر بد حراش بسکلا هافک اذا هایادعقا لاق ردلهعتسم
 سا هدفتمو دعقمو یدنلوا یک ذ هکر دردنضم هلقفكنیعو كی (دعقلا )رولوا ندنسانعم مایق نانلوا رکذوب
 لاقت لوتلواریبعت هللا شر وتو ات دبا هدزغابسل ندع و ءاش هل مسکفاق (ةدعملا)روتشد هز قجهروتوا رولوا ناکم
 ننبدروتوا كن هسک نالوا دعا هدعقو رروتوا یک ینوروتواولآ عب بدلا ةدعق دعقب لاق و ةدعقلا نشخوه
 دعاقناسنالوط هدسانسا نک رونلواریعترب یفجروتوامدآرب وقامروتوا هکرونید هرادقمیکیدلیا ذخاندناکم
 لااحد آرب هدعقو ردزتاج هدهلبهف ك فاق هدانعموب و یدنلواهجرت نماک | هروک مرتب هل فلوا سسفم هلت رابع

 مخو یهو وه لاقت زدی واسم یججو درفمو یت ومو رکن مردیدالو هما هکر ونلوا قالطا هندلوندیادلوت هرکص
 رولک هدنیقح لا وش هکر ذ بسا لرهشرب ند هب رعروهش هلب رسکو غك فاق (هدعقلاوذ) هدلو رخآیا هتدعق
 تاوذ هدنعچچ راب لبا هیعضت هلکنآ بم هنیرللبادوعق ندلادجو رفسراب رع هدنلولحرؤک ذمرهش ردندمرحرهش|
 عب راکدتنا دوعق ندترمصد هرات رطح ههحو هللا مرکی لع مامارونید هجراوخ هلنتخف (دعقنا) روند هدعقلا
 هش اطرب نذبراوخدغق هد اساروئبد یدعق هندیا خابنادنب رابهذمویأر كن هفئاط لواویدناوآقالن طا نیم
 عبهدازماو نیطالس نا ویدورتفد دقو راب دټباهن راع هنو را دتنا ترضن هن هب یلعماها هکر دموسرم هرزوا قلوا

 جیراغندنمهرمز یترکسعو هانس هکرونلواقالطا هتعاج نایلوا فظومو راوخهفولع عی نا بلوا یراترو
 نونلوا قالطا هنس هرمز قاروتوا نیقک هداهعبوارغو هلاستفو برخو مسهل ناویدالیادعقموق لا فی ردرنلوا
 جم لناسنا رواوا درفه دعقو یکم داخو مخ زدی كدعاق دعقهدرن و لاتقلا ی لا نو عال یادعقموقلاش
 داعق معبلا فیظو ق لاقب روتید هسغلوا تكلکشوکو تلتسس هدنزلکک كلب كنءودو رونلوا قالطا هنسهروذاقو
 هفتطر وند هل هه او ییکهفحو ج دوه زد بجا کرم هزوکزب ضوصخم هناوسن هتاف دعقلا) ءاخرتسایا

 هوقویدعقآ ذناب ةولمەرادلاقب ردکعد یزققاافروتوا روناوا قالشطا هرهبراج ییوقویدعقادننا هنسانعم
 لات هل نام هکرونیدهنتلع كل مرتوك ق ر هلا سا هل رسک نهرمه (قاعفالاو) هدننزو بارغ (داعقلا) ةمالابیا ۱
 ل رمز هاف لزهرمهداعقاو داعقو هدغش ءادیاداعفاو داعف 4ام در دصم لصالا ید اعقاروقیلآندنکر ح ۱

 مزکم(دعقلا)ر دبا لئام هرب هلفعصب یبدود فولوا راع هن «رلتاابق نالوا هدنسهسک | یزاقلب واكو د هکر دیدآ

 | کوونقهرعشنالوا ضراع داسقا هدنیبضورغ الط طا دعقمو لرد رکمز هدیسراف روشد مد موکه دننزو
 وهودعقمرعش لات لوا شل وا صفن یقّوقهلیبیس العرب ندنضورع كننب لوق ىلع هلوا عقاو فاز هدنت ره
 رک یژکا نکا دبلوق لیلخ مامالّوالوق هکریدحراش ةوق هنضورع نم تصانافوا فاحزهبقس € لک |

 هدضو

 یداعفا
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 لادتعا یکدصقهدننزو لاعتفا (داصتقالا )ردشلبا هلطخت یر هس راس حراش هرمسقاذا رمالا یلعانالفدصق
 طرفا دضمالایف دصتقا لاش ردیادصق ییسارهر هتبلاهسک نالوالدتعمردهنسانعم كلیا تکرحهرزو|
 لاقب رد هنسانعم كلبا هل اطا ها لصو هنر یر یتایا هدنسهموظنم ناصق رعاشداصتقاو رولک مزالهکی بط رفت مدع
 یریان یدوجو هدشنزو یظعم (دصعلاو) هدتنزو ردتقم (دصتعلا) دیاصفلا لع لصاواذا رعاشلا دصتقا

 ردهنسانعم قمرقندنفصندوخ اب قمربق ییهنسنرب یکدصقهدتنزو لیعفت دیصقتلا رونیدهمدآ نالوا هجناهنو
 حرا دصقنا لا ردهنسانه» قلرق هنسنرب (دصقتلاو) (داصقنالا) فصلاب وا همسک اذا "یشلادصق لاقي

 دصقوردرجت یرلکدید ینکیت نا صتسو یباغا یسوم هکر دیم سا جس وع هلنبتعقف (دصقلا)سسکنآاذا دصقتو
 عوج رو نیدهغاجآ دصقو رونلوا قالطا هسنیرللاد قشموب هزنورت لرلج اغاهلوفموب لاو یطرالاو جسوعلا
 لوق ییعهنسهع>رومو_طكنب رلکچج هدنمسوم زوکك نیر اجاغا هشېم یریاولنکیت یکناللیفمو هنسانعم
 هدتنزو هدامس (ةداصقلا) روند هنسميا روهظ كنان هدنبح ىفيدلوا تبان ادشا كجاغا ولنکتره
 هلبرسک كفاق (ةدصقلا) نمساذا سماسطا بالا نم ةداصقرعبلا دصق لاش رد هنسا نعم كمرومس
 (دیصقلاو) هدشزو فتک (دصقلا) هدتنزو بنعرولکدصق یج رو شد هبهحرا رب ند هنسن نلیربق
 داصقاو ديصقو دصقا حر لاق روشد هثبش قیرق هيف كل هزه (داصقالاو) هدشزورما

 هدندنعزراسو ردندنازوا نلکهرزوا ینزو عج شفخالا دنع داصقا هداروب هکر د ح راش سکت جیا
 دیصقو یهتنارد هب و یندراشعارد قو قالخابوثردیج نالوا غوصم هلتتسن هنسازجا

 هوا هد ایز ندناو تی جواو بوسلوا لس اکو مات یاسر طش هک روشلوا قالطا هرعش لش
 لوق یرهوج نکل ردب رلکدتناربعت هدیصق هلتیعسا ءاه ءارعشلانیب الاح هلوا هدایز دو تبب قلا نوا لوق ىلع
 هلغلوا ردیا دصقدوصقمرهلاروب نمرعش ر عاش هکر د جزم یکه نیفسو نیقسردیستج عجج كن هدیصقدیصق هرزوا
 هعسروب رایعبحاصک هتنرد نیم هدصقم لوا خد یسانعم تابا*هلصاومنانلوا رک دردشلوا قالطاهدیصق
 ردهنسا نعم اع هکر ریدر عش هنو زورا نالوا لصاحندنهاجا م وق ضو رع عو مقتسم عیطهکی دلافردشلبا نایب
 هرطن یوم درفم هعطقیعابر تبب ردراو یعاونا لرعشوردلیلد هنسلوا یخدم لاک كتعط هلخلوا ندروعش

 کا ردناتلوا ین هل مزاعدصق هکر د هدیصق یر رانوب ردفورعمتانسح نالو|هدعی دبنف یک رات سدیم
 | کز ن رکو رونلوا لغت هدنلالخبب رقهرخ اوادوخ اب هدنعاطماضعب و ز ونلوا قالطا هبمدانزندتبیدبهدنفنع هان
 اعدهرکصردیاداریهدنآ یصلخ ر عاش هک جات هرکصندنآر دی رب دیفم ینانعمندبا ادیب تدسانم هکلنا لا تنا همام
 نالوا هیلعانمم دیصقلا تب ور ونید مطقمهنتیب رخآ لا ردیاداریاهدنرخآدوخا هدنساننا هسباراو ی راترکا را |

 تب رولوازپ هدهدیصق # ردراشد هک هتنرولوا نیشنلد هلفداصت هعبط تدوجو نیکنر ندیم تابیا هکر دتپ
 زوم هکر وئید هلو نودندزوملوق ىلع نیم یا دیصق لقب رونیدهکلیازومسدیصقو یهتنا#نوعضلاردان
 یلکلیاو سبابیا دیصق ےل لاقب رونیدهنآ شع روقو مم یا دیصق لغ لاقب رونی هکک یلکلیاو ردیالوا قزآ هو
 لاعاور ونیدهکر و ازوجمو هنسا نعماصع رود هکنکدو ناپ نیم یاديضقةقان لاش روند هیهقانزوعم

 روبص (دوصقلا) دّوحم عتنیادیصقرعش لاش رونیدهرعش هریک ابو نیتسشموبیذهتو عن هل ورو رک
 لوزېملا قوفو عی هنودوآ نیعیادوصق خم لاشرونید هتنالوا لدتعم لوق لع هکیلبازوعسیخدوب هدشن زو
 قوا نالبنآ هلل رسک ك ن زمه (داصقالا) رونید هککدو هبهقان زومسییلکلبا ندوب هدنننزو هنیفس (ةديضصقلا
 هزاکم لتقف باصااذا ےسلادصقا لا قبرد هنسانعم كلبا لاله هدنرب بویغادلغ نابهیصعت ینیدنقوط
 هنعطاذا انالفدصقا لاقي ردهنسانعم قمروا ًاطخالن هلقاررم ییهسکو داصقاو ملا هدصقا ساسالافو
 هتلتفف هتغدلاذا هيلا هتدصقا لاق رده نسا نعم كلبا لاله یفد یکی ییدقوص ییهسکرت نالن و هئط لف

Eمرکم (دصعلا) رولیصان هراعلوق هکردساافعو عاد هنوکرب نوک زیسق هود هدننزو ےہطعم  

 هکرونید هنوناخلوش هدننزو هدم (ةدصقملا ) هلوا شابا تافو روفلا ىلع بولوا هت خن هکز وتد هغدآ ل وشهد فنزو
 ةعات ةيظع ىا ةدصقم ةًأرما لا ةي هلوارديا كانبجم یدآ نروکره هلغلوا رفاوو مات یمادناو میغع یدوجو

 (دصاقلا) رصقلا یا لا یا ةدصقم ةآرما لاش روند هنوتاخ نالوا رصق هج رادمفر یی وب و دحا لک بتا

 میل نیب وانت راب رعو رد ذوخ ام ندنسانعم لادتعابب رقیا دصاقرفنب لاق دلمتسهنسانعم بیررق
 (دعقلاو) هلبع كفاق (دوعقلا)ردکعداو هفاسم كلدهکرب سنعتو وطب هک هننانعمربلا هنيه رار ةدصاف

 یو
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 | يمص ةلبعض كفا (هدودب نقلا) ههجو ییعیا هددرفلع ت ید اب ءاج لاق ردهششانعم ةقن نطو تولاس او هنجو

 ەدودرةوارونىدەنلرب نالوا عفن رم تنبنهفرا كەت اد رهظلا هدود زقو يدیبسا ر عضومر ورود هضړا عقنرمخدو رم دول

 هتدحو :هن دشفیا ءاتنسلا هدودرفق ةلخرلا هذهام لومترردنراسعندنب دحو تابش نجوم شيف ءاتشا ۹

 كنهن ادو مالکسلا .تلصیا هدیدرق لج لام زود همدا [ مالکلا بلص وازوسكب هی نسک. كفاق (هفیدرلاا

 هشام كيا ۋان نیسان دهنتسانغم دل م هدیذرکو زولوا فلاح هنکنرلصا هکروئید هطخت قالوط نالوا: هذنترنص

 | هدرکنا ریز ج هدنشن زو یرکس یدرق)ر دعضومر هد تنزو فز (درق )روید هنس هم 2 هتلعاطو یناوآ نجا
 هنیدم هلنغف درفوذا ندیدآ وتصو هدنند هرقن ندعم هل ارخاح هدتشزو هم رع CET درقلا) ردیذآ مدو

 ندنازغا نان لغو ایر یر هان لاتعاص ال نایرضخخ اب وهیلع هللا یلص مرک "ینهدنآردعضومر هدنب ق

  رفعح (دتصرقلا)ردفورعم د درقیذ هورغرل, دلی اارغ هش ررزوا هی ال ؤا را دربخ هدنرلکدلیا هزاغا هقئاسطر

 سو دنک«دننزوزفغجت (دمزملا )وند هفکهدنسزاف هنسانغه ی نقر دورا لراص کروند هکییلبک ی ادشنزو

 ةرکصندکد شن مامتهدشن 1 ۲ رولوایراق راد هکر ونیدهشاطع وترا یک عج کو تارفع زیونیدهتبشنالوازونلوالط |
 ادخژ طنفزخ کر ذی رج دمرقو ردرسفم هلا شاط یراق دیا جرکوا هده اس تاهع ازدا فتا هلکنآ

 | هلیرننکافاق (نیمرلا)ردیدا عضومز دمرقو ردربسفت فطع وق نج الو كنلومزونلوا مت هلغوط هدیکز ۱
 ۱ رونیدهزیراک لو شلپاب نده ندهلعوط هکردهنسانعم هب درا دنمرفو رود ید دیهزکهدیکوت روند هی هلغوطیجدرن

 ]| هاناضف+ هدننزو ژوبنز ( دومرملا) ردیفعصمهب دراهب ورا هبورا دوخابرونید هنسشید كنس غاط کر دهنسانعم هبوزاو |

 | ۳ هکر دهن مانع هطمرق هدننزوهحرحد (هدمرملاژ رو شد دنککرا كنم غاتطو رونید هتشع رس

 || طمزقاذا ىتنم ندم قو تاکلادم هرق:لام ردنرابعنادکعو 4 و :قردنآ قیصقلص یزادآو قمزاب قبصقتض

 ]| نارتغز هبشب لطم یا دمرقم بوث لاقي رونب د هزب شل روس الط یسلوقم نارفعز هدننزو جرحدش (دیرتلا
 ةزامحاوا رج الاب قم یادمرقه ءاسنن لاق روید هلاششاباب هلباروکذ مرح یزلکدید د مرق دوخاب هلا هاغوطو

 || مزیدبولناج هو ةد زو ذفنق(ده دهرقلا) لاعف لاعف رشم یا دمرقم ءان لاقب روید هیانباعودنلب و دمرقلاب قع ۱

 | یدناوازکن هکر دیخدارمو هدننزو ؛دیخارف (دیهارعلا) ضخز عانراتیادهرق مالغلاقب :رونید هناوحهزات زانو
 | زدیفدارمو «دننزودصق هلبا هیچم یاز (درملا)ردیسا یزد كركه ندنیعیات عابتا هلبتکف كواوو كنار (ءادنوراق
 کو( قوقو نیلافوی هدشنزو لولق ابدی دشت لاو یتسک ك فأ (دونفلا) هدصق ییععادرق هدرقلاتش

  ربمدتنزو قلف ف كابو ضکفاق(دحسق) یوقلا ةبقرا ظبلغلایا دوبنق لجر لا تقی زونهدیس نالوا |
 کندی طب یشراف دنینک2 و هدمدنع زاید نبا ید ضن هنیویفت نکل تودیارکذ ةدفلنبايتوبهچیرکتغل لبه

 | توزوا هتسننزو دنبسف هلا هجن ناش (دنعشقلا) زويد هنو هکر دیرفم دنبسوک 4 دوخابردبزب نضیح لرانوتاخ
 : اما لاقنو قنعنامیلنع لب وطن دلبنتق لخیرلاقب هلباهرونید هدنشق هدننومرونید همدا مظع یدزکولب ون ۱
 ةلیاام رخو هليا قبوسیعاب هرکد وخاب قایق هل رتسکتفاف (هدنشَلا دعا )ندعم ندزجنآتغل دو ازمات هدنشق |

 ]| هففوبو ردیدآ تاتبنوآ دوس ع وئرهدشقونونبد هنىدنکونچ یکهصو» نکوج هند هدقدلواولخ بونلواعبط
 || هدننزو طشک (بشلا) ردفذا رم هدلوا یانعب هلا هدنق هلبعص كفاق (هداسشلا) روند هنغان درک دوخابهحایق
 ۱ تصقلا) هطشک اذ) ی hr «زادهنشانعم ىنا آن لوا بود لازا ەنززو الرخا ۶ یش قاهنسنر هکر دیفدار ازفو

 هدا تعم وا للصالاف هکرید rr قیزط ثماقتنا"قلوا یرغوط لوپ للو کس ةلدانصو ضف ك فاق
 | د صقم همچو كکلاس هک بوک قثسیادصق لینسلانقیودشفلوا لاتا قولوا فصو ةدعنرادردمصم
 ] هیهنسنربو O لیئسلادضق هللا لو نلابعن هلوقهثمو ردلادصق

 :نکرخ هال دنعمومح ااذا یناقلا پاتلتلا نخ ادصق هیلاو هلو هدنصقلاش رد هنسانعم كلپا كنهآو مرطوب هجت وت
 ردا اخر بالا قدضق ياتى زالهنتنانعب کیا تاپ نة ظازفا' بو ذیا تاغتر لاح طو هدشیارن یتعبلیا

 ۱ ۱۳۳ هضم ی عضد هموظن+ كیایصقرعاشو طبت وتلات ییطرو دا .ة فرو ادب لیا

 | خم نالو كرها ةو E4 ENI دناصقلا لع لصاواذا رعاشلا دصق لاقیردآ 3
 . هسزواوا نوک هنر تند اتحم قم رقیب ڈرو لیئتمف الو ج ننلبلیادصق لجترا لا شرود د هب فک للدوخو
 . لدعو فضتناپ لا ناک یو یاب رک اذا *یشلا هظق لات دص و طخ غمز ق نیش زام لوق لع نونملوا
 ! لاقي ەنېما تېخن ايا حلو شواز هد نص هدا ہر هبسکر وب لدغاذا لخرا دصق لاقن رذهنساسنعم الی" بادو
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 TT هو رول اک راک ادم نسردیا د هدم كس رابه منا قس ەنلکدق رکا

 مساهنماسلو ال بلڊ هشرافدل وا نهقان یکمدو دن یرا رخا | نعي هنصقن كتهروب رم فورح 0 لامل

 هلن (درقلا)رولوا بجاو كلبا! ماعدا تولبق هدابز فرح رندن راشن یدنکهنرازختا هادلاح یرلفدلوا

 | یدرفمزولوا نمارب هشنا هکر ونذ هال بویفلوالویف ندنکل ر کوان وق یلعهنسفل ول ك نېغ و ثاکوب
 نوتاخنادانلوا نعي هدرق دیمب دزنف هرخاب لزغلا یلعترنعا# لالاهتمو ردکعدهرابرب ندنآیک هلباهرد هد زف

 د ويم دنرانخ روک لکنلکه تیر طاخ یی دوا یضتقملاح ره سبولوا علطم دین ورا كنصوصخ كمك ناکمانیفا ۱

 یدیاراوییعسو هغو كوزالعا هسیاندنم دعم یدلشب هکمرک| بوروش ود هل اد بویم وقننولبلتخارب یانو |
 روناوا بسط هدنعح هسک نالوا هدندیقیلط توفلادعب بودا ناسهاولرت هدنکما تقو جاحرب رویم

 درفف زدهدرقیدرفم هدکنور وتیدفنلا دان رخ یا رص یراقاربپ درف» دادم هنلفیص) ا ىف نللا تعبض

 رالیقر ولوارد صم درفو زواوا قشیاب هنابن یرلکدید ثوث رط هکر وند هبهندلسن یک یوتیراتص جور رغ

 تعاند ناتو نیشیمو دعجم اذآبارا بابلانم ادیقرعشلادرف لا هنسانعمقلوا بوط زوط تونلمجرویق

 | ندهتساسنعم كلبا توکسیٌسانندن ن هسکرو رس ی مپ نر ام قلوا هانبت ودساف نکرونلوا

 كراس و نرفصا اذا تانسا ندیقنابقب دهنساضم قمرازمح راشیدو ابع تکسلدا ناف لاد ق لاین ا
 هکر وشيخ هنر ل هعطق با هد رخ هدرخل وشد رقو هیعظدسقاذا تالعلاد رق لان رد هتسانغم قنمزایداد

 هک وندهننلاحد درتنالواهدناشاو هلو ا زونیر وکهراتهراقرهیلوا تل هنری رس ولوا د هد بتلا كاس كوبا

 هدننزولعفت (دّرَلا) هيل ی ادرق :۳ییادرق هناسلقلا قب رولوا ردنا ملکن ل ر هینیج لد بوم هدیایلکناو رپ رب نهال

 دوب هلبرسک  هرمه (دارقالا) د رقع رعشلا دن لاقب رد هنس انعم قاب وطبونلقج روبق رلبق دوب
 قلوا نکأسو ابعتکساذا لب اد رفا لاقن رم هنسانعم قمل وا تک اس یئانندقلنغروب دونخانندن مدارا
 یتسودنکو مطخو لذاذاذیلادرقا لاغب رد هنسانعم كما عوضخو لذو نکساذا كرا د وقال اق رد هنشانعم
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 .عضاوتو عوضخو هلن داداهدرف لاق ردهتسانغم كليا لیلذتو" هنادرق عرنااذا ریعبلا درقلاقن ردن وا تاس

 هعدخ اذا الفد رق لاق رد هنسانعم كليا كرو قفل ذآ ی دارو عضخاداهبلا درفلاصت رذ هنسانعم ابا

 هسکو هعجاذا یناشلابابلانمادرفلالاد رق لامن ردهنسانعمتام ز ایکرب لامهلا تسک هدنزو درف (د رقلازا

 نون د هنو درقو انیلوااتعسهیفمججاذا ء ءاقسلا قد رق لاير د ەنسانعم كما مجدوس دوخا غاهمولطو

 هرزوانیرب يرب یک هک هدشزو فتك( درقلا (د رقلا) رونید هب هنسنت هصقو ردن رم یسراف.د رکون وهتسانعقنع

 صم ی Ea دبلتم د فعنمیا درق باه لاقي رونید هد ولبنالو اک اره و دقعتم بونلتاق وطرد
 هدنرب وار یرلنا هدشزو | لیضا لیضخ وا یاعلی 2 قراپیم هنآ نالوا ىكبلكوبلس هلغل وازاشقط |

 هو یرببواو هد انا کدو كوب وند د شرر هراردولوودرکهد رخ ل وش دوز هاتو رفت per س
 هنکو ر وشد هن کر ما لتسه«ثآ كلذکر وند نکے کو د كنس هم ناسننا هدننزوبآرغ (دا رملا ) هيل والصف

 اص ند ندارق ردن داسا دارقو هلل یسکكفاق ز ولکن اد رق ىج ردب رد االیئسا هراوط هکروتید نکس نانسناوا را

 وونص(دو ورقلا )رونی هک ولی :راکدیدهنک یخ ون هلص كفاق درقلا رقلا)ردیات دح زنا دنعو دن ی نالغواوناو رغ

 ریعب لاقب هلوا رروط هوا پویلبا كلكم سوب رواهدنیحیمیددلئربآ نس هنکی حاصرکر ونیدیةوذل وشهدننزو

 لزوم دیو نالوا مت وب بز دفو رسا نک تنم تا هاو ۳

| Heres 

ger TSR 

 ۱ یاشعمهلادار دا هدننزو لنیعمت (دیرقتلا) توانم اذالحرلادرفآ لاقب رد هنسانعم كم روتشوک هدننز وض ولوا

 | هکرد هنسانعمقمروقبویلتزآ یجونا ناوارتبعت هنکند راوطو ایعتکساذا لجراا دّقلاقیزدفدارم هدلّوا

 ۱ (درمتلار دورقلا مشکی ا درقرعإ لاهر وند دناوخ شعشوا كجوبیرلکدیدهنسکد رقو روش دهان ال وا

 | رسک كنارو یضفكفاق وبلاک هدرقوهدسننزو هلبف زولک هدرقو هدننزوبنع رولک درقو رولک دو رقو دارقا عج
 | نندنیم هلمسنق لیذهه واییعمندرقو ردموسرم هرزوا قلوا يج كنهدرق نالوا ثنوم درق هدننزو تنع هح اد

 1 توج ریز ردزوکذ مرونابښ داره لوق لعیدنا ننک رک ابز تبا ضغب رد اشم تانلقم# درق اس نتزا#دکر هکر

 [ هلکلیا از هلتفج هلرخا نومو هدنیلهاج نامز هکرلید تنا گز لوشرلب رعو ردزاستم هلملراک از هرجا رلناویح

 أ زونلواربت یمن وی هکرونید هینک نیلسب نوچم هدننزو دا دش (دارقلا)زایدلبا مجر ینآ بولوا هاک آ یزاؤایس
 | ددرفو هلعاسشا رولک دندارفو رولکددارق یوج روند ور عقده ددزقو زدیدآ كغاطر هذننزو a (ددرقلا

 ات
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 اخه الز هکر وئید همشناش ؤط برعو هنساسغم نفنفرونید هرولاج یرلکدید یب رکه دننزو بام 9
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 یدزیدیعبنالواد دعم شم دننزودیدحس (دیدقلا) ردیدآ عنضومرب هلیعفو یی !رافاق (ءادق دق)رزیسا یشرقا

 ق اللطا هب و شیپکسا كردیدقوالوطدنممطقانو اد دعلارسشلا ملل یادی اعمال )و هترو تند یخ ذهزارشا

 | غاتطرب هدننزو لفلف بق ذق )رایدلبا یالسطا نوه راقدارغوط بوسک ی راتیک | هنمانعح ع وباب زرد ید
 || هغطق تحیوک هنوکرب هدننزو رباز (دیدعلا) ردراّو ق دعه س اط نانلوا بیعت یکفوکیعی مازبلارج هنا هکردیسا
 || كنهسک مان یوضاسغلا سیقوردیدا عضومر دنا قیم رحو رذیعسا یداوزبو ردیدآ لعبزربو :زدیعسا سالب |

 ]| هد ضر داش وا رعت همردصم هدرا تاروت دانا بد توزوا نوزوا لوقلع نلت دبر وق هدشنوکن ونلىد |

 قالسا هلضیرلعب ات كرنا دكر شکر کشلو و دزو |: هجر يحي ةر كف عانبتهلیحف كفاق' نوت دیدتلا) روتلوا
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 دادم هکرید حراش ولر دیاا نط ج و نل ثب دح قلبت ید ۍدونسا ردشهاواتبسن هتسیدن که لکما

 داة وهلي ذلو دو یوتساو مسا! داژمالا دفتسا لاغنرددوخ اع ند دق رد هتنانعم تانک اولو ارسم

 هخچ و ندلنعتسه هززواهجو یکیا هیعساو زولوا ةیعباوهیفرح هکرد هلکر هلنوکسكللادو“یعف ك فاق (دق) دحاو
 تیوضت:یلوخ دم هدیروص وب هنس انهم ردیاتیافکو روشن رولوا عراضملعف منا فدارهنس هک کی لوا

 هزهیفرح دل نونلوا لامتسا قر هآ وا نم نییضعل ادنعیعب ابلاغ هدنروضوب روت دسن هلیتتزاف :ردهتسانعم
 نییف وکلا دنع نمی یهاکو لبرج كنظفل دیزو ق وکهكلادر وئیدره رد دیزدالم نوصخبدلژ هی ام هدظنل

 هو یصامهد انهدول" یک بنات مدفیدق الّضرولوا رظتتمو عقوتملعفنالوا نل وخدم عد غ قوت لوا زذا تلالد

 یلاجت هل وفکر ولو ن وطاقم ر ثلاث یکدیزءافدقرولوا ن وجعا بی رقت اغ ن یضاعینا راک یف فلت ل وخد

 نیک شداس یک یو ذکسلا قدی قول وا نوا لیلقت نضاخردهنساضمزخق تنک ام رد هلیبضن
 كاری ما یس هلکدق یهو یکی نیدوا هدنخارصم # هلم 0/۱ ضم ترلان بش رولوا نونا
 دانم کال و تلعفرحُیرخآ ب واوا کرم ندفزحب کیا ی از سدشلبا طلخ لکم ذ نش زدیاددشم

 دخاو فرح مس لغم قا یک انب وننلاعم تلع ترج ینهج و كنب دندشتورونند وه هدنظفل وهالدمرولوآ

 | نوا تیژریب یرکسخ ا نصع ضعب هار زالوا ندتشضلها کل بوبلوا ندنس ةرعز اس دار مکر ونلوا
 ]| ددنوآ ادیدقتفرح لهاو فانصا نانلوانیبعتهیهیمالسا یودرآالاضییک ی الحو"دا دنحوزاظت و ناعشرردیک
 ]| توبدیدفل .ردموسرم هلت رایو شا ارب زر دشایا زرو جت قاق م هده پاه هکر د جیرتمردلکهاج یم ك فاق ةدنولو
 ١ فاقلا ى بوه لبفو لا دلار ىتك فال بیو را نكه ماشا لها ة غاب ر اط لاو دا ناك عانصلاو رکسخلاعابتره

 ]| هجا هالبلا فوق رفت متال قز غلا د دلا نشوه لیفو ریغنص وهو دیدقلا نوسللب مه هم اکل دلا فو
 ]| لاتقیف دبتساساو یدب دقات یدبدسقام هللاسیفلحرا مشی و من انشا رقت ھر غض تو مات ق زتو
 ]| ةو كلذك خلوا مورا رغم هلیرابع غانضلایمیکسعلا خابت نؤبدبدتلا هو یدیدقأیدیدقادچنشلا ف
 || یتفدوخا ةلإر تێ داذقما ذا ساء دن دب اهصا کود دوسالا نب و رع نبا هدتنزو خابصع /دادقع) یهننا ردغلاخم

 ]| هجوالع تنا ققتساانا بالات دقت لاب ؤو هنسانعف كمك ولیکس ةنغلبرخوط ى ؤا تونا راتضف وأ

 | ناک ولوا سا فدارم هنعسن هلک سح قات و هننانعمنکم رونشیدره رد ادب زدق ورق رذ نالقالئمر ولو

 | رد یر هلا فاس دبع ن تهز نٿ وغ ډ رع یاد وساو رد ن٥ روکد دمهح و یی ثعان دلغلوا رهتتفللا دوسالا

 || دیتننو دوفیط (د,دیقلا) ردیشان ن دنر اک دنا دعب سوت یظخل ی هتبید سا هاو رع یرا طخ كنیدح ءآرق
 ]| هقزودرب (هادقتبالا) ولکدیدانبق یجب ردذ وخ اتم ندهموقرم *هداههک وند هبدقانتالوآ نوزوا یسهقرا

 || نالوا هضزحو هلعفز رونید مهد ورح هک ش هلبعفر تلاد رونیذ ته رد دیزذقرونلوا لان عتنسا قزهلوابرفم ۱

 | انب زدصوصح تشم ۍرا سخا فرضتم لعف نالوادّرجندبصانو مزاجو ند سفت فرح یک ق وسونیسذق
 | هدنتب افلا تّر زل ببشلاهیف قس دقیبآر ناو هایطساالول و بشا هکر دح راش ر لوا لخ اد هنلنا قم

 هافی روند دقت سوادق تارو دفا ته الشم هلتشلوا هیس هی کر هبسهملکدق ایت او رد یه هقما لاق هرزوا |

 هک د قعدة دباب ازز بغل بمب ى لکه ارت رم کرد جلد هدم تعاتجن رندن ون رنو |[

 رک

 | شفا لوق كني رهاو شب کر دحراش ردیامو م ەۋ تب ردن كران وبردەمەروب ند ئر ەماكنعو نىك لذا

 || كنبففل فرعت کى کى وف هفرزعتف رخ ف تشکدف اللشم ىکىظفلاقزۋلوا ن وجا یف غئار اپ کز نم مفاد
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 قالغو او یزوقكحوکش ایوص دقوالوطهقشوا البطتسمو ا الص ًاتسمهعطقاذآ والا با بلا نما دق ۶ لا دق
 یکشیا كحوک یدک لا دلفص فیض ی یا یا ۴# كعدایلا هل دقلعام × لئملا هنمو روند هنس رد

 هناوق ابو ار تیم اور ءدلجدارم ندع دا ردنثعابهک ابا تدسنو ساق هکوب
 یرقخرمارب كلذکه دنفح لوضف ندبازواض ی د حو روظزو نملدمرد قلعتم هنل وقافاضمر هیقم هروک

 تیدطاهنمو ها عم طوس رونلوا قالطاهب یعاق * دقو رونلوا ابرسصهدنفح هسک ندناساتبق هرطخرما

 قالطا هطوس هچربدنو هلکلیار شاز نیکی دلکهدهلنسانعم دودقم هلبصف كفافدقهدراصب نکگردشابا

 ها كىدازوەردقىا هلاد "دقیعوه لانش ر نل هک سه, .هنسانعم هزادناو رادقم نعل ردق "دیو رول ول ترولص

 دقلا نسح مالغ لای کدو دبحرولکدو دقو یک فح رولک 7 لقا او هلن نمننک كار ولك دادقۇ لص كف اتو

 هنسانعم كلا عطق یتمالک كنيبنکدوخ اب كملكتهواهع طق یا اهقرخاذا ةالفلا رفاسلا دق لانه .نوتلوا

 "یشلا دتقالابقب ردهدارم هدلّوا یاسنعمل دق هدننزو لاسعتفا (دآدتفالا هعطق ذامالکلآ نق لاغر ريل يفتن

 ندنآ دل عتسم هب نسا نعم كلا روپو رببدت هدطباصموزوماو الوط هتشوا الیطتسوا الص اتسم همخاطقاذا
 هبا دق هدننزو لیعفت (دیدقنلا) اه رمو اهر” داذارومالا دتقا لاق .رونلوارتیعت هبا كم بوسک هدزجت الطصا

 هدننزولعفت )د مدقتلاو)هدننززو لاعشا (دادبتنالا) ۵ "دف نعم !دیدقت ۶ شلاد دق لاقي ردقدارم هدل وا یانهمیچند وب

 الوط قشناواالبطتسموا الص اتسم عظقنا یاد د قتو دقناف هډ دقو ۶ ون دق لاقب ردرلعو اطم هدیدمتو دق
 دفلتخحاق ۵ !وراصادا موعلاد "دقنلاقع رل عم هنسانعم قلوا هقرف هر فس ان قرهلوا فلت یزاوهاوءارآ < ددقنو

 د دقت لاتپ ردلمهتس هنسانعم كل هراب بولر ساسلو اوق رفناذا موقلاد دقت لاسي رونلوا لامعتسا هنسانعمقلوا

 لاقت ردلیعتسم هنسانعم قلش هکمزوعس هزکصندقدلقزآ لزق لع قلقرا هجرادعمر هنادو عطعناذا بوثلا

 هتساشتعم هقب یط لوف یکیاوبشا نعل ایت أ داف هلو زم تناکوا لازهلا صعب تازهادا هقاسلا تددامن

 ندا فو PER هناقنالبابندیرد هلب رسک ك فاق (تقْا) ندیعسا كنغلان نك د عون رب هلم ك فاق. دلا (دعلا

 اق رفقا ادا یطا نطاک یلاعتهلوق هننو هدننزو بنعرولکددق یج-رونلوا قالطا الطا هبهقرفر نذر ەق
 رم هلبخف كيم ("دقلا )ىكى رونی دهتنآرومد كج بد یرد هدننزو ق دنهل سكك يم يقم ا )اه ءاوها دفلتخم

 ندفارطاهکایوکر وناوا قال طا هییوتسمناکمو ردناکم مساوی و هننسا عمق بطروناوا قالسطا وب هدنزو
 دلکلبا طاع یرهوح رونلوا تسن هباروا ی "ده رج ر دیذآ هب رقرب هدنساضق ندرا "دمو ردشعل وآ ریو لق

 یا ب تناورهللادیفینختندو رک وا یرهزاهکرب جنتی هل اوت اصحاب

 رونلواساسیقر ولی گر اقشرخب هکر دقجةلوا عجو ناتواربعت یینسکووروب رد یم كتسف رغآ نراق ولو
er(دودقلا) ردندنس هلق هيج هيوادعم ندیلم ندادقو نطبا غجووهودادعلاهنخا لاقي ردروساب  

 دادقلا ها صاىا دودقح وهف لوعفملا ءاش ىلع لج را دق لاق رود هىشكالتبمهنتلعدادق نابنلوارگ

 لاشردهنسابعمقمرات هنغلنو زوا لوق یلعو كمسک هنفلنوزوا لوق ىلع ك مکه ماه نبهنسنر هیدیدشت كلادو

 فلو ید نظل دو هلبار میک پب رقنع هچرک اسپفامۋابندلانمرخ ةن ا فه دق عض ومو کدخا سوف باقل

 1 دیفتلبارمسک هدرباصب یجدفلوءو ردو صنم هاو ییا الجب طفل هدهباسهن نکل یني ارهغت هلن اطوس

 | تفك مه روک دقا یچج ردنرا بع ندنیسک عب يبلق نیو نلخا لتعا تنم یهو نا

 ۰ لا تسا هنسا نعم كما هفانسمعطقە يلا رفانسمرولواردصم كلذك ذقو هلادنتعاو هعنطعنو الا یا

 ۳ دنکارب ,سانو سیا ذا یشلاد دقت لاشردذوخ أم ندبنآ دیدق هکر دلهعتسم هنسانعم قع زوقهنسنرتو ءاوهالا

 ر اوا اد راهب رط ندمعش هږوکه بینا لوفوندل اره هلن هد هروک هل وا لوق زدذوخ ًامندم دتفنالوا

 ۱ هنغلنزوا ندیرد ماخشمافلوا تغاب دو یدنلوارکذ هک ییکدق هلعخرونلواقالطا هب یساقدقو روسدهشنالوا

 هر هن رط یدازوانوزوا دقو هان ردم دف یدزفمردندنوبیالطا هب چاق روندهراع رصو هرلنشیاق شلبسک

 ۱ نالوا فلتحیراوهاو 0 دوو رددزناب ز هد لطبخ هدنوب ردیدآوصرب هكندرو یس 4 بالکو نونلواقالطا

 هلمجو وب هدهیاهندکر د جزم ردن رعرد هلبادندشف هک كتب .دقم ناسنلوا رک درد هلفتفحت قدما نارسگو ینا

 : نالوا عطق ندنفصن رونبد هبارش عونرب رونلوا حط هبصقلاف ضن هلبادیدشق یادقم بارش هکرددوسرم

 || هدننزو بارع (دادقلا) یهتارولوا قانمهفنومو هبیرهوخ سب رونلوا فیفخت یا دالیلقو زدشهلوا هیبشت هش

 سس



€ 
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 لبالافلعف هقرحاف هعطقاذا د اتملادتق لاقي زد هنسانعم كلبا فلع هر هود ه نکن دقدقا راکت ت نوک |

 ادتف لبالا تدتق لاسب رد هنسانعم كيا لک افلع نالوا ند دا ند داتف هرز وا زوکذه هخاف رز هود دانرعتف بتلا

 نیا لک | داسنق فلع هرز وا: روك ذم هجو هدننزو هحرف (عدتلا) دانقلا نم فلعلا تلک آاذا عبارلتبابلا نم
 یداتفلبا لاق رونید هرل هودشلوا كات درد یرلنراق ندکعداتف هدننزو یراکس (یدانتفلا) رونند هر هود
 ظقشو وپ هدز هنهدن میچ هکر ید حراش رواکدوتفو دنقاو داتقایعمج داستلا لک | نم تکتشادق تراصاذا
 رانوقرم هرزوا قلوا كناهروکذ م عوجو موسرع یس هلکدتف هدلحمو هدفلوم ذح امو هدناعاعیجج ریز ردراو
 ردطفاس نت رایمع لحرااتشخ دئفلاو هدمانقمو سرود هنس هنس هتکو هنجاخآ كني رعس هود لنت دتقو

 هنامدن هداستفو ردیس :هبنکی سلا” یار نٹ راح ندب اعصا (مداتقونا) ردن دیماشا هدننزو هر اےس داسر

 لا یغارضف لنهتنکمان لاو نیوکبو زدن دیایفصا نام ندانقو نا علان ا هداستقو كند عات

 هب هبقع شفوب ره لوق ىلع ر دیذآ شقوب رب دوخنان الب ترضو هدئنزو هطبالع (هناتف) ردبسانا كن مانعز

 ۱ ناینف) ذهل رب هدییلدنا دات (هدنتف) راد ا هارب ادوحنان هر رقزب هدزاح هادننزویصتت (دنفت) روتشند هداتق

 هدنتسارو كعنضوم مان مخ (داغقلاتاد) ندیدآ یظح ل لنجترت هدن دزو ملوش هدنرلتژو و تارغو ناس

 ڙدندآ سرفرب هدنس هاش جارو هدننزو اص (یداتتقلا) ردیدآ تغاطرب هلت كفأف (دوتقلا) ردعضومرب

 ویعب ىس هجم ام ضان تمدارن هفتشنزو هحرحد (ةدرتفلا) ردلکد بوتنه ةتسرف یرلکدید هداتف ناساوارکد

 لایقب :ردیعفتح یشاوه ترنکه کرد هنساتعع قوا قوج یر هننف ین هلوقم قجفو لنکوربتپو یدوس
 هيلع لاسقب ردیشاوم دارم هکر وتاب هلام قوحت هل رسک نازو كفاق ةدزتفلا  هطقاو هک ادا لجزادزق
 وق هلبس هش لعاف مسا (دزعلاو) هدشنزو لگبالع نراتقلاو) هدننزو جربذ (ب زقلا) رنک لام یا لام ةدزق

 یرانوبیرا اسو یرهوج هجرک نغوذ یا دغو دراتتفو درتقلحر لاتشر اوشیدهمدآ نالوا قوجیسیک |
 ردمونبزم تب رفنع که ناو TE : نالوا باوص ردنص»یوج نکا رابدلباناسیو تدندعسرو

 ندهدیبعوا یرهوج نکا رد شابا مع رتضت ی رازاسو ییارعا ناو و رعوبا ندنفل هما تغیدلوا هلاهثلثم یاو
 هله ئانو كفاق عمنا :رد وا ثکاس ندنا فلومر دلم قوا ثغل هدهلبا هیقوف ئات دلکلناتناور

 ودهدلقیدرفه رود هراسخ"دوخاب عو زب ندروج لوق لع زدندآ هربشو هیش هرو عد هاتشق لف ||

 لا اذا:یاتلا تابلا نح !دففلسزلادقق لاقت رد نساء كم یدتق ناسنلوارکد هدشنزو ذصق (دنعلا)هلباه
 سفر قلا عطقاذا لب ادفتقا لاتقب رد هنساتنعم یلمسکد دف ننام هدننزو لاعتفا (داقال) دنقاا
 درقلاو) ه دننزوز حرز (درعلاو) .هدننزو عقرب (درمقلا) ندشلیا هانیه هلک تملا بز هلیناونغمطقل اداشتقالا

 نما بتخم تملا شاق ر ونلوارنعت ت ترم ترخ هکر وئید هنعا هنعاتموا هدننزو طالع ع *یراتتلاو] هدعشنزو رفعح

 نتویق هلیس هنن لعاف منا (دزتقمو) هدننزو ظبالع (دراتفو) هدتنزو طبلع (درتفو) هدننزو رقعج (ترقو)
 جزز درتقو ةو زولشید هنالوآ ق وخ ین هژاخ ت الو باتا دوخان ووتش همدا نالوا ناوارف یسیزوف

 جیراتفش (دزا (درانقلآ روید هزشکن ان و روشتد اقشار شلاق تول زوف هادتشد لر ةمضا هدشنزو

 رفعخ (دزقلا) :هتساشنعع لال“ زوى هراج وا یلکتا كساب یسهلوقم ¿ ناتتفقوتالموک ەد شۆ

 هلخرب هکر سید هنعاتموا رتخاو هتېکل وشو :دتاتسقوصلا عطف نوشد هبا هنجران كوبه دشنزو |
 لیح زاد نع عالام لب الاق وهو (تافشانال درتغلاكوه لاسقب هنلوا كرت هدنزارب بویقلوا انتا هدکدحوک
 هتتبام كت راروک ون یکنا كکزوادوخاب هکروآ لوق لع دن لنکرواود دل عتف كن هلن4«یاحوكماق (مکعملا)

 نوند دتندلکنروا یند ول ق لا و كع (هرععلا) زولکدقناو هل مسک ك فاق زولکدا 2 ین رونیدا

 كلي یگیروا لوق ل٥ ردقلوا لک وا كون للصا نحدارم هکر دهتسانعمقلوا | ىئ هدف كاو دن وداخل |
 فو هت دق تمظعو بلاک اشیا هدقتهلراسضاذا ثلاتفلاابلا نم دق ربعنلادق- لامن ر ردةنسانعم كرویب

 ةدخ ةفان لاش روتسد هیهقان کروا لول بت بیک خاس هلرعف كفا (ةدشصلا) رغطلادغب
 ەدقىۈوۈلوا فن2 داغەماكلذك دف + هل کرج زاشولکدیخ ام یج ادام دلا ةر ى ادا سقمو
 هدنسه دانس داخ هله یک تند اق خاو ڭاقىيرۇلۇا Ê طهنظفا دخاو (دعتافلا )هدننزو هخرف یدناهدو لصالاق

 | دالادا جب دا كن داخل ا دز ندراشزاف4 :عول و وارد ارت هدندو مام (هدافوخ) یدنا و ارکذ

 صد الی قلا یدالواهویردارب هن 9 هکر وند هن شکار کلا لوشهدننزو ناک |

 ا حسسستتس سس ما
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 سراب ندعابنس هد زو دهم. بهخلا هبحاص لک دش یا نادیافت باوصلاو معلا نادوافتباسه
 نالوا هدنطسو كن زن رک "هوډ دهفو رولک دهفاو دوهف ىج رو-نیدرول هدیسراف رد سا رونا یرلکدید ۱

 هنسانعمتامروکجزوک هرزوا یهاونطدهنا باغ شيا كمدآررولوا ردصمدهفوراربدیخدبلک هکر وند هم

 هنسانعم تسا رونیدهوک هه (ةدهنلا)الیجج بیغا هرماقنلعاذا كلاشلا باسبلانم دهف نالفلدهف لاق

 هدنر هسک كني راقلوق کیا كيهود هلبس هشت : (ناتدهقلا) ردیعما كنسرف ینهلا كلام ندیبع هدهذو

 هکر ونی دهرات! هت رموب ولفرط ییانالواهدنسکو کت نم تآس رفلاندهفو رو شبد هرلک کے اموط یکیانالوا ||
 ندنلغهج كب هنسننالوا مزال همش رزوایس هظناح بو ووا مدار هلنبتڪف (دهفلا) رولوا هدنزرط قلا

 ردهنسانعم كم هرکبهسراب هدنالاحیس هلوعم ك٤ کو قموبوا قوحو هدهعت بکاع لفاغو مانادا عبازا

  ۷# لاقت رد لئم هدعمو وا فوج یم سراپ هکر ید مجراه هدو ءمونیف دمقلاهبشااذا لحرلا دف لاق

 هکر هدسراپ ردن السن ندیسخزسماما هدر ردوج لا هبلعو یتسخ ام دیهف نفموناو # بهذ نماسأر

 E هدکد لک هنیالوق هک اترروط بونلوصوب هدنتسیساوامور ادص هکر وون یرپ ردراو هنعاج (لاصحخ

 یروناجکیدلباراکش 0 هکلب نوا سرب هدم ملعت یکی راکش ناویجاسو ردا واترو موج

 ی هنس تیغ رلصاو ردیا طاعتاو راستعاندنآ" چ دلوا لر دیا بربط هد روصضح ڭكسران فل 1 هدک دلیالکا

 ردقال قلوا فصتم هلیارلنوب مدآیب زدنا تدوم بویابا ںیفنپاعتا هدوه,هنردبا نقبت یکج هیون نکاو

 هسراب ردتفص هد شو لبا دیفلاو_هدننزو فک ېفلا) یهتا ر ردنا دبص هدنفرط قارع هلا سرابالاو
 او هدننزو زو دهون دهوفلا رد ینبم هنر واجب ءاه یس هر دک اف هدا روند هب شکن دیا هبغت

 هدب ر هژیس هبل عج (دیهافالا)رد هنس اعم دهوف هدشزو تولسا (دوهدالا )زود هد هدهوف. دشنوپ یدنلوا ۱

 رڪناذا ادیفدش لحراداف لافن ندهن ساغم كعروب قزەنلاص هدننزو دص (ديفلا) ردیدآ عضومرپ هدنلوپ

 ردهتسانعم قلوا لئاز لوق ییع قلفانارقر و تبابام تادسکرو تاماذانالفداف ناب من لد هنسانعم كيلواو

 نارفعزرا داق لاق رهنسانعمقةلصاەهۆص يەنى ین هلو جو هبوداو بهذوا تسثاذا ن اعل لابلاذاف لاق

 اش ر ذجاذا لحزاداف لاقن ردهنسانعم كمرب و ناب بودیا لودع هبناحرب هلغماص ندهنسنر و ةفاداذا

 شعالصا دیفو :تلصح اذا ةاقلا تداف لاش .ردونسانعم قلوا لصاح تعقنءو هدنافو اناج! دنع لدعف
 هعلقر هد هک قد رط دیفو , رونید هراب وت نب هدنتسوا یراقادود لنعبفتاو هتسانعم دیقدرونید هنارفعز

 ردهنسانعم كمردنکب و رص یلوکندنرزوا كم شعب هدلوکد فو رداجتمهلیانالف نیدیف نالوایسینابردیدآ
 هيخق كاح (مديف مزح)ردعضوبر هلیعط كفا (تارفلادبف) املازا یا اهدافاذا ربا نع لاداق يلاقي
 (دایغلا) رطتاذا لجرا دیفت لاقب رد هنسانغم كعر و قر هنلاص دوب هدتزو لعفت (دیفتلا) ردعضومر
 لوشو رخت یادایو ل احر لام روید همدآنیب رو یقرەنلاص اًغادو نویسد, ,هشوظا بکزا « دننزو بالم

 هلک اف العر دقاف فلبناکآذادایف یارعالابقب هلوار دبا لک !بورود, هکما یا مط نربکه لا هکروتید هیسک هیسک

 دوخاب ندلع كمدارب هدمشزو ها ز (هدنانلا) ردقدارم هدربخایانعم یاهلادابف هلا هلام ءاه :(قداتفلا

 ردلعامما لصالا نوب ورولکاوف یعجج روشد هی هنس یکیدلیا لیصیجتو تسیک عا هدامشتاندلام
 | لیعفت اف (ی)نابرعنمتسنتایهو هبناوهنم تلصخ لاش ردذوخأم نددف نالوادنسانعم عقتوب و

 هنسابنعم كمږبو لام هب هسکربو هت دغتسااذا لامل ا ټدفا لوقت ردهنساښعم كمل هداف بالا هد نن دارا

 لاقب ردهتسانعم كنم « ناف هليا لام هدننزو لعافت (دابفتلا) هتیطعا اذا لالا تدفا لؤفثد وولوا دض هلغلوا |
 ' فاقلا لنس صفر در دا كغاطر هدننرودبآز (دناف )زماکنادوافتب لهتالو هبحابص یا لاما نادب افت اه |

 | رولوا یرانکییکه کیا تولوا نیتمو كب تباغب کردیم ارش عونرب ه دننزو باس هبا هبقوف یات (ماتقلا)

 | طز نم بعصا 4 رولوا لصاح نانو ریغ ص غبص یراکدبدارئکر ووا یعونفصو ریکهکر دب راکدید نوکه دیکر

 روند ەز هود نایلنواینرانکس كرر كرو زم داستق هلبا هدد شما یان (ةب د اتقلا از دروب نفر جس دارم ندنلثم داتفلا

 یتجاخا داتق ه دننز و لیعفت (ددیتفتلا ۱دانقلا كلوش لک اناا ھا دانق لباویداتفریعب لاف رد یدانقیدرقم

 بالا نمادهف لحجر ادهفلاش ردشملواذخا ندنآ هلعلوا ما ونیعسق سزاب ردهنسانعم كلا لفالغت

 | امف هسروتشس ردنا موعهو بولو هعفد هعنرب ندنس هنیکا هل هلدیصو رد اظ بیط مغ ندنبخاصنایا لک ا

 [(ةدافالا )یبیغلا نوصنمرطقا اذا لحرلادبفلاقن رد هبانعم تا ماش ندو كشومناب نیمی كلدابف هدننزو
 تب ی یاس



 سس سس سس

 دوخ اب ندکلرپپ كب هلتیتف دنا ) یدلوا لش برضدنق نم اطبا هدنقح هسک ن کیک بودی هریربهدعب |
 قمانوبهالوا ندکل ر بەکر ذهنسانع» قلوا ایران لل خو نهوهروعشو لقعهلکلکل التخ ا غامد یشانندضر مر |
 اطخ هدنربب دنویأردوخ اب هدنزوسو ضرموا مزل هلقعرکتاو فرخ اذامبازلا بابلا نمادنفلجادنفلاقیرونلواریبعت |
 لح زا دنفلاق ردهتنماننعم كل وس نالیو ًاطخا !ناهیآرواهلوقنالف .دنف لاق( د هنس انجم كما
 ادنفیتععا لجزلا دنفا لاسقن :ردینن لا عم دف ناسنلوا نک د خد ولولی رسک ك ن زمه : (هاتنفالا) بذکاذا
 ندذانفا هدننزو نسح (دنفلا) هر اطخاذا انالفدتفا لاض ردهنسانعم كليا هنطخت ننربب دو یآركمداربو
 ةدنفم زوم بولوا قطو هناوسنو و مرهنم هلفعرکنیا دنفمنالف لاسقب روس. د هپ یک مانون ردلعاف مسا |
 تناصةان*نلاحرههلو | یراطفعضددکلرم حا هکر نلوایرارببدنودشرویآر یندهدنماکنهتلهک تناوسنارب زرغدا
 _ ]| هیابعاو رو هب ذک آاهدنفلاقسرد هنسانعم كليا تي ذكت دار هدننزو لیعفت نعت ا )رد هسه یراق دلو ال ةعلا
 ]| غار كهنکرب و هزاذا هدنف لاش ندنرافبع ندکمد لکه ن ندماز جام هکردهنشانخمل فا تسسف
 ]| سزقلا دف لاسقب ردهنسانعم قمودنارب ینآو "هر اطخ ادا انالفدنف لافی»رداهنساسنعح كلبا هتطخت یتربدتو
 ]| زمالا للعانالف دنفلاقب ردهتسانعم كليد نادنآ ن لوصحت بو دیا احا صوصخژر دنسهدهع تمدآرتو هرعضاذا
 ]| كانط دیلع فکعاذا بازبشلافاسق لاق ند هانم قلوا مزالم ةلارنش برتش ماوادلا لعو هنف هذارا اذا
 (ةدناشلا) لبطا خارعشللع ساجاذانالفدنف لاق زدهنسا شهم قهزوتوا هنشی رب نانقج یکن ورب هج رویس
 | رددت اعم دید قلو صح ندنآپ و دبا لک وم دنهل صر نیو کرم درات وه دن تنزو ل عفت ت فتاور) ةدننزو هلعاخ»
 ۱ مادتتاذاهنمدتقت لاعبا زذ هنسابښغم تمر وتسوک قلناعم دنفتو: هنمهداززا ادا هدنفتورهالا لع االف دناف لا
 ]| دوخا كاج دلت مسک تازافهکل دیعج كنظفل دنفدابنفا تعي رد هنسانخم للا ناکرا هلیعقف كل هزره (داسفالا
 ]| قالطا هنس هنا مطو نکرربكن هک هلتسانموب هدعب یدنلوا رک ذ هکر ونید هب هع ةف اغطو هیهعطقو ندلبج
 | ید هو . هفئاوطو هن راى ا لیللا دانفا تضمو هنعذفتاطو نکریا لیلا نم دنف یم لاش ؛یدنلوا
 ]| وز دق ىلاو رخو تاعاخجتاعاجج لیقو اما البیدازفیاادانعادانفا مالسلاوةولصلا هيلع نناا لع نمانلا للص
 ]| رکضخب تاب دانا | دانا وعبق سو هيلع هلا لصهلوقو نیکلم لک م"نالاقلانیتستکتالنا قموافلا علت وتجخو
 || هافو مک وام ین الا تینا یو ردموسرم لت رابغوبهدهیاهن طبل گود یادنفیوذ نوبت اضحب
 |[ دف لاو للا نفت اطلا شنل اودنف هدخ و موقدعباموقنیقّرفتاحاج یااضعب رکضحب كلها داتفا وعدت

 جو حج تست

 | اتارفیا ادانفا ساتشلا هیلع لنص مالسلاهیلع هل لوسر ق ونامل تیدشطا هنمو نیفلتافرف نوربصبیا
 لاق زونیداهرسنکن کشک اق ندنتالآ رکود لح ذ گلا دو یر کت لاف (ةوآدنفلا) ماماالب یدارف قی یفدعب
 نف کناف [دوفلا) یدنلوا کد ةد هزه باب (فنآدنفنآ) ردیعا م تنم ی هلک مودق ةداحیا ةواذنخ مودق
 .نوتددنفرظرا كشابوروشیذ هربنالواناوارف یرالبق ندنعسنالواف رشد بی رق هراقاوقكشا لينوكس كواوو
 كاکوتوهنتحانیا یداول ادوفق تدعق لوتتردلمعتسح هانم هح انظم هلی هقالعوب ورونیدنادوف هنسسکآ

 ]| دوف هام لاقنرد اتما شەم هورکو جوفو ر دور غم فرظ هکروتیدهلاوجو هننناتغم ل دعږونلوا یالطا هنکتدر
 طلا ادوف دومن «نارفع داف" لا فی هنساضععقنردش فو قعاقرولوا ردصمدوفو جن وف یا ساسلانم
 |[ قلوا لهازیلام مدار دوفورکن تس اکر دنغل قند ديف دن ون که شتاماذانالف داف لاقت ردهنتسانعم كلواو
 | نکعفل یتندند ەئابك شن هافلارعسالاو تو اه ذاذا نالغلل لا داف لاق زد ەنسا نەم ىل وا تبا ىل ام لوق ىلع
 | نتا فنم قمار لام دانو لغفت (دیفتاو(هدافتشالا) ردرظانهب نفت لوق هکرونید هلام نالوا تبا ناف سب
 || تریو لام هعذارب هدننزوب هدارا (عدافالا) ندشابا ظبلخت ییهئاب فلوت نکآ هانتقا اذا هدیفنو لال اڈافتسا لاقب
 :لوقتو د طتسانعنپ لینلبا كالو هات اهتیطعا یا لالما هتدفا لوقت ردنراسع ندکمردنا هاف هک دهنساسنعم
 , | عاطنزو لعفت :زاوفعلا رردتفل هدنظنلآوف رونبدهلکو ک هدننزو لاتعس (داوغلاژ دتماو هتکلهایاالف تدقا

 . فرا اذا لبا قوف لعولادّوفت ل اق زدذوخ ام تدار دوف هکر دهنسانعم قمقچ هنس هتك غا طیسک
 , دیفه فلت قادام فيت لا تف و داوفم فال لر لاق رد هل اسمندهدافا هدننزوحابصم (ماحشلاو)(داوشل]
 | تتوب ننکم هد تمنا تنم عانا د دک ؤا ھلي حنو عالسبتا قالتمهل هلوا ەننساسنعمكالھاەداقاهداروب
 | لا قيهلاا رد نعلوا دنافت:نالوا باوص نکل ردهنشاتتعم یاتعمل هكنافهلبا هدافاهتشربیرب هدشتنزو لغات
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 مدآ یکیاهکردوب لثم لصاراردبا ناکسایداص نوجا فینختو * هلدصف نم مرګ # لثلا هنمو راردنا ماعطا

 حابصلاییع بویلیا تفایض هرزواروک ذم عضو ینرب ییارعارلیدلیا تنوتب هجهفشب بولوا لب زن هب ینارعارب
 تشرقام,یخندلوا یدلیا تفانیضهلبا ماعط هنوک هن یتسهناخ بحاص ماشخا هکیدلیا لاوئس ندنوب رکید نام
 مالکرکید نام٣ هدکد ید رایدلبادنهف نوا مب نامه مدماوا تفایض هبا هسېفن ٌهمطا نی یعنی یلدصف امتاو
 هددلترابع هلدزف ندروک ذم مالک رونلوا برض هدنعقوم تعانق هژب رسد یش یدلوالثم هلکلیا دارا: یزو زم

 هکر دکعد ادصق یطعا رد هلیافاق هک یذلبا لقن هلیناونع هلدصق ننزاضعب و یدنلوا رکذافنآ هکه ستن زدلوقنم
 ندنفایصتبلاهلوا مرکمویدغتم هلیناقرادقمرب بونلوا دصف هلح ار نوا یدنک هکه سکلوا ردهنساننخم البلق

 هدتنزو لاعتفا (داصتف الا )رونلوا برمض هدنقح هسک نالوا لئان هنیدوصقم ضخب رولوا كعد نموا مورخ
 هدننزو هدع (ةدضفلاو) هدننزو هدیصع (هدیصقلا ) هدصف ییعع قرعلا دصتفا لاق رده ساتم صف

 (داصفالا )رارردب نایرص یآ ن وص ا تلع ضعب یسهفئاط بارعا هکر وند هیامرخ شارغون بولی ردشراف هلبناق

 هنساتعمقلقج نوموط بولی راب یر زوکك نب راقاربب كجا هدننزو لاعفنا_(هاصفنالاو) هلیرسک نم
 (دصنتلاو) هدتنزو لصفنم (دصقنملا )اهقرو نويع تقشنا اذا تدصفناوةرجشلا تدضفا لاقب ولبس
 لصالاق هدسنزولیعفت (دیضفتلا) یکرتو ناقو وص رونلوا قالطا هراهنسن قیویص ینعقآ هدننزو دختوتم

 ققشتیادیصفت ضرالا ق لاقبهنمو ر دشا والا تعتسا هنسانعمقالتجو قرا ق ر هلو سا هدعب بولواردصم
 ردیتلآ د صف هکر و شد هزشین  دننزورینم (دضفمل )ردلیعتسم هنسسانعم لکا وض هجرا د قمر هرب یو دادو
 باغ ییهنسن دوجوم هدشنزو دوغق (دوقفلاو) هلب رسک كاخا(نادففلا) .هلبنوكس كفاقو یقف كف نتقفلا
 قالا بابلا نم ادوفوانادقفو ادقف *یشلا دقف لاقب رونلوارینعت كمروت و قاق یوایو كنا یککردهنسانجما كلبا
 باغ (دوقنلاو) (دیقفلا )ردندم دام قچ هلوا باغ یسهسججرت هلقمارا بودیابثاغ كموحرم یلوقناو همادعاذا
 دیجالو دبقفریغ نالف تام هدک لباتاقو قرهوا اب ندننا دقفو توم مدآر راب عو زو ند هش نالوا
 E سه ههتسکر PTE O  (داتفالا) هنساتعم هنا دففل ثزنکمرغ زرد دومالو دوقفقربغو
 دوخا یجوز هکرونلوا قالطا هبوت اخ لوش (دقافلا) ادوقفم هلعجیاهتا هللاهدقفا لاقب ردهنسانعم كمرقتا
 تراصاذادقاف آرم لابی هلوا شتراو هراهقشپ هرکصندکد لیا تافو یبوز لوق ىلع هلو شلیا تافو یدلو
 رون اج یغرب نیس روا هکرونلواقالطا هکتبا لوش دقافو اسهجوز توم دعب تج روا اهدلووا اه جوز تامدق
 || باغ مدار هدننزو لعفت (دعفتلاو)هدتنزو لاعتفا (داقمتفالا) اهدلو عیسدق تراصاذادقاف ةر لاق هلو| شارپ

 أ كفافو ضف كاف (دقفلا)متیغدحب هبلطاذا هدقفتو ء ىلا دقتفا لاش رد هتسانعم قمردش ارآ ییهنیسنیکیدلنا |

 هدیکز روک م تاسبن ردشم تا دییقت ,لنبتعف بم هنمهو یرهزا ندلک تاج نیتف هدنوبرذیدآتابنب هلیتوکس
 یروق هکر دبدآ تب رش عونرب دقفو ردذورعم یم دیآر ارد دقفلا بج هن کر دپ رلکدید یجاغنا دباو قمر نشب
 هروکذ م تن رش یخدوب هدننزوذننف (ددعفلا )زاردبا بیت ن ډتابن یراکدید یش مر ص خا بدو خا ندلابدوخا ندیزوا
 (دولفالا)اضعب مهضعب اودقفاذأ موقلا دقافت لاقيرد هنسانعم كلتا باغ ینربیربمدننزو لعافت (دقامتل]روتید
 لاقبروتید هن الغوا لزوک شیش ولناجولتا نالوا ندېک زانو ًاضعالا بسانتمو هقلخل ا. ماتوعلاب هدننزو روپن هتاف ا

 (دوهلفلاوهدننزو ذفنق (دهلفلاو) ٠ دزو رفعج د هلفلا) نيم عان طبس تح مات یا جولف ملغ
 لاسقب رو شید هنالغوا هزات ولطتناول هدوک ص قم هغولبهدننزو حرحدم (دیلنلاو) هدنشازوزوینز
 ندغاضولوا لوق ىلع هغاطولواهلیرسک كناف (دنملا) ربا قهار نیمسرداحیا دوّهلفور دهلفو ؛دنهلفالغ
 روند نکره دنفو ردنیقل ینام لا لهش ندنرللابخ برعدنفوردژتاج هد هلیصتف کناف روشید هنس :هعظفرت یالوط
 اقا عح هر ر وزدهنسانعم هنوکو عولوولردو روند هتغوبجو هنلاد هزات كاج اغاو روش دهضرا شمابجقاوط

 ىسەد رک دازآ تكشصاقو یا ندعستنهشناع وردا كغاط هره دندن نیفن رش نیغزخ دوو زونىدەتعاتچنۇمۇق

 | یدیاهنکاسهدهناذمهک هشناعنالوا یسهدیس هکر دوب لص ار دیاشنم كنلثم دف نما طب دیس كد زو ا نالوا

 | ٹی رق هیوسراج یفندلوا یددزدنوک هیوسراج بورب و كروكر دنلا نوچما كامروتک شا ن دننو رف یک یروب زم
  ثماقاهدرمصم هن نسر و تم زعهرصم بو دنا عابتا هرانآروب هديا تم زع هلفاقر ههر هاخرصم هکیدروک دختر

 | نکر دیک ه لتعرسو باتش هی وا بولآ شن آرادقمر ندنورف لوصولادغب قلب توع هب همه رک ص ذ دک لبا
 | ردشلوالثم یسدلوا هلکمد ةلغلا تبنعت هدقدلوا هدنکارب بولیکود شنا نالوا هد هلغلقب بوج روس یاب
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 هعسروب هدرا صعبو ز دندنليىقىكرتەم ودز یا یرعسفت 4ت رابع هبشو و هرهوج و فیسلادنرفلا هدارو |ا

 ینمرک دیزدارم ندنیکرهمرکو دب زنی چ اوشا هکر دوب یصنل"یدیا رونلواهلاحا هما قموبهراسبع یکیدلیا دییقت

 هلیسو هنبرکد كنمرکی سفن ؛لدیزاریز ردینیم هنس هتکن هقلاسینو مفت هنمرکی رللبا عدقتیرکد كدیز ردفصو
 برعلانیب بیکرت ویو رولوا نعص ییهغلابم هلفعلواهدارا صّیصخت د وخابیوقتهلبا رمو رهاظو ردشل وا
 هدهناج* رونسیواشمتیک متن ردعلبا ندنلوقدیزمرکینبجنا لوق همرکو دیز با لصاطاو ردصوصح فطع

 كاوق ناك ظعنلاو ةغلابل للا مس ۱ AS ەدنرسفتىسەعرك نونمویهلناو هللادعب ثیدح یاب

 تان کر دشلبا ع رصتو حرش هرزوا حو مشمهجو هداز حشو مات هم وقرم هتک رابعهمرکو دیزنی
 ۱ هلکلیاناسب هلنرابع اپعاصشو 1 الا نم هدنسه دامه ههلاوتعافشیازفاهدد وه روس یر

 ةحعافشلاىزفملا نال همرکودب زیبا لاونم ىلع ةه الا لعامتعافشو فطع موح رمیبط فانك راش
 الاو هنن وصییعب هشت و بآ كنم سف لق ةصاخ دنرف هدماقموب سیردنلیادارم م.رصن هليا وق ههل ااا

 دنرفوهشووهرهوح ی !فیسلااذهدنرف نبا لوقنف رولوایئرم هدنزوب لمخادارمسکر ونیدهن ره وجناناوارببعت

 هلق دنربهدسرافنکل رد هعیسراف دیر هدانعموب ردیجما فورعمبوآ عو نرو هنسانعم جیوحروندهلکی نمرق

 كبلق یخدوب هلبرمیکتنهرمه (دنرفالا) هنسانعم نامرلا بح روند هس هنادران دنرفوروسنید هشاق شقنم

 هنسانعمرازا یبک نوکوربب و دوخت روند هج اوج ن نالبتاق درام هی عارف (منیرفلا)روتید هتسالاو هن هوج

 تكغاطر ظر هدانهدضرا هد تنزورانع (دادنرق) روند هنشوق قلبرغب هلنیتر سک ا دنرفلا) رولکدنارف یعج

 دوبنز (دوهرفلاو) هدنبزو نفنوف (دهرملا)راردیاقالطا تایر هی هلجلوا یخدعاطرب هدنساذح ردیدآ

 روید هنس روان نالسراو روشد هناوح زانو جز : یندولط هنبا اوروشد همدا هنا طظ لغو زانقط هدبنزو

 روید هنغالغوا كننسپکحاط دوهرفو ردتغل ءلیعتف كناهو كف هدنوب و روند هناوج هزاترلدو بوخ یا دنارهو
 دچا نلیلخ ماما نالوا ضورع نهمماو هدصشنم ندشس هلق دم هکر دیعسا كن ردپ نطبر دوهرفو

 هرانوبق نالوا هد رخو كچوک یی دیهارفو هلیسهش ؛ عج ارد یدیهارفو یدوهرف هدنتسن ردندنطب لوا
 د درجداهرف رد ردر وهشم یسهصق ی رشودا هر ردیمحا مسا ردر وشم هلفف نکل هلن رنک ناف (داهرف هرف) رود

 هروک هتنای كشور دهتسابنعم لع هکر دیرعم یسراف درک ی ظل درجو ردهب رقرب هدنساضق ورم هل سمک ك يج ۱

 ردهنسانعم عج هکر دبوسرم هل رسک ك نيم فاک هدهیسراف تال نکلردقلوا هلیقف كنیب رع فاکدرک دارو

 هادزفنم مرح ل لا يرد هنسانعم دصف هلنوکس كهچ يازو نتف كاف دزفلا ردشغلوا عدقت هيلا فاضم
 پوزآ هنسنر هدشزو دوعق (دوسغلا او) هدتنزو حالص دابفلا :زدروکد دم بی رقنع ییمانعمو هل دصف نمیا

 اداسف دیفو *یشلادسف لاقی ردیلب اقحالص ردترابع ندعلوا جراج ندلادتعا دح 4 ردهنتسانعم یل واهات

 | ردلهعتسم هنسانعم كم يادخا الطینام كمدار داقو لص دض سحاشل و یتانلاو لوالا بابلانم ادونسقو

 لایشرونلواقال طا هیالغو طو هغلقاروقو ردعما هدانعم وب داف الطیا ادایبفنالف لامر سالا ذخا لا
 هدننزورما (دیبیغلا) هتساتعم داسفودروشد هبهتسن شلوا هابتردلعافمسا (دسافلا) بدح یا داسق ةنملاف

 E و یکی ضرتو ضب رو یلطقسو طقاس رولکیدسف یچجب م هدکتیښکیآ هنسانعمنبأو ردتص ندیماخباب

 ناو هدنیزو 4 رلصم ( ةدسفلا)ردشمالوا حومه نکیا لکد ینآ سابق یتدورو خد ندلاعفا یتعیدیفنا |

 مال ااذه لاتقبرولکدسافم چ روند هش نالوا ثعاب هنسلو دسافوءابت كلصوصخراب كئبشر هکر دی دبض
 و هل رولوا هنسسانعم ثعاب و يعاد هی رلءدام لاب تاملک نالوا هدنزووب هداسغل ثعابیا هلهدسفم
 لیعفت (دیسفتلا)رددیعب ندحالص اج ااص یسەجر هلبساسنعم كلید یداسف كنهتسرب موحرم یوقناو یک هصمو

 + را هلصهدننز و لعافت (دسافتنا) هدیصااداادبسفت هدنسکلاش زدهتسانعم كمر و هداف یهتسنربه دننزو

 سلوا هاتو دساف ,لیاتسیدرت درب (داسفتیالآ) ماحرالااوعطقاذا اودسا فبل اه ردلتسم هتسانعب كم دیاعطق

 قنات هدننزو تاک (داصقلاو هدننزو دصق (دصعلا) ؛دصفلا) صتسا دص دسعتسا لا ردهنسانعم لربسا

 قشاذا یناثلاباب ا یماداصفو دصف مالا دصف لاتش رونلوا نیبعت قلا ناق کنم یادم قمرابی ربط نوجا
 (حوصتلا) هاضماو هلغطقاذاء ءاطع هژدصف لاق ردلمعتممهنب انعمكابااضما و مج یهطق دیدار و ر و قرعلا

 هنا ناقج ندرمط لوا دیصفو دیصفو دوصتم قرعو لجر لاشرونید هرمطو همدآ ناتلوا دصق (دنصغلاو)

 | هلکنآ نام بور شپ هدننامز قلتق بودیا ظفح هرجا قسرغب یتاقو دصف یهود یسهنّئاط بارعا هکرونید
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 هحرکرد هلبنوکس كنار و ی كناف هک ردلکد ز/اج قمل وا درف یرادرفم هدتنزو نارکس رد نادرفو رددب رفو

 رد لکد تش هد راصب نکل قرهلوافیصنم رف هلی صف كناف هکر ددوج وم خد یس هلکدارف هدرا ه خست
 لقن نیفیدنلوا ةًأرق هد هلبناونع دارفو بودبا تدب هروبرم غیص هدنرسفتكنسهم ر که ب الا یدرفانومتجدقلو

 ادب رف یکی طرم ید رفو ردشمافلوا ارجا بارعاا پیست هنسهغبص عابرو ثالث رد هلیعض كزاف هکر دشلیا
 هدشزودرس درف رایدلوابهاذ هنلیل و دعمكن و راضعبو ردیعجج كدب رف یکی راسایدارف تالذکر دیعج

 عضوم رر هلن( درفلودرافودننزو یرج(یدرفودنزو هرج (هدرفو)دننزو درق(درفو)هدنزو درک (درفو)
 هدندروبیسهلبق مر جو ردیدآ كغاطر هدنراددیس هلق یطو ردیدآ كخاطربهدهداندننزو هرمت هدرفو ردیزدآ
 هنادربهدن روطو فصو قوبللاثماونارقا قعیهناکب و اکیهدشنزو ربما ( دب رفلا )رد هلفاق وب لوق لع ردیمسا وص ر

 نوتلاهدنسزدنوتلا قیشراق لبا وجا هکر ونىدەيەمكىن وتلا كج وبل وشو ردهنتسانعم اهنت هخزکلاب وردکعد

 سدفنهنادرب هدىرفو در رفو رولکدنارف یجج روندهس رواجاک اهدیسراف رولوا هلصاف هکه وا شل زیدهنعلارا وجا هر

 هليا هنن یریغیرلقلهرآ هکر و شید هنسازد وجا لوشون وسل وا هس رولوا رهوج ول رد هنروئلوا قالطا هره و ځ
 یر ك نهود هک كن _کیمکو دنوب بولوا هجزکلاب کروند هنرلککه غروکو ال وشدیرفو هل وا شمل وا لصف
 قلا نالوا هجورندنىدق روق هلینب اه كنککه غروکواددع یل نالوا هدنسبغاشآر ولکه ن رزوا كن یب وا كنجاغآ
 هدشنزو دا دش (دارفلا) روتدیددنارفهنع و روند هدن رف هشن رب ره رولواهدنفلازا كنب رلککه غروکواددغ

 هنر ۵ دنن زوروسسس (دودرفلا) رونید همدآ نیلشیا كلذکن اتصیسبزیدوج نانلوا رک یرلکدیددبرف
 روکذ م دن رف یراقلارآ هدنن زو یظعم (دّرْفْلا) ردرازوکرم یدراوهرصهدنس هسکا كارت دکروند هکاوگ

 ردیدآ ره رب لندتر سک (دا دنرفلا )دی رفلاب لصفم یا دّرفم بهذ لاقب رونیدهنسب زیدنوتلا شهلوا لصف هللا
 ليم هزلئآر هود كکرا هکر ونلوا قالطاهرهق ا ل وش (دراوفلا) رد دنا یربف ك رعاش منه اوذ هکر دیدآ عضوم رب و
 هرم هلی كنهرمه (هدرفلا )ر وند هبیغزاق ع ولرب هیس هش هشت (نیدرفلا)ردهدرافید رفم را هیلبااهتشاو

 (تادرفلا) هدحو بهذب ناکاذا ةد رف لحجر لاقي وا ردکه ح کلام اد هلح رو هل وب هکر وتیدهمذآلوش هدننزو

 (دبرفلاو)هدننزوفنک (درفلاو) هدننزو درس درفلا رونلوا قالطاهزاهن كرس تلرسنالواهنلحمر هلم كاف
 درفو درف فیسلاش رولوا ر ظن ی بکر ولوا فصو هم راد رهوجهدننزو رفعح (ددرملاو)هلتبتقف (درفلژ]

 هباهثلثم یا (ةدنرفلا) زدندآ هیرقرب هدنساضق دنفرعس هدننزورفعج(ددرفو)دنرفوذیا هدرف و درفو دیرفو
 ةدشرفلا .التفاود رتکاذاههحو دن رف لانه رد هنسانعم قلوا ولت نوغلوطی زو ك هدا هدنزو هج رخ

 ك اف (دیص رفلاو)(دصرفلا) هیلج رنیب دعاباذا لج رلادش رفلاقن ردهنسانعم قمل وا قاشپآ لی ههج-نیش
 ردهنسانعم دصرف دوب هرسک كناف (داضرفلا)روضید هنکدرکحكمزواشانو كهزوآ یزوق هلرسک
 هدننزودقرغ (دقرفلا )ردیدآ هیوب لزق عونربو رونبدهتنالوا یزرمرقدّوخاب هنس هویه لوق ىلع هنج اغا توتداصرفو

 ادتها هلکنا رندیک اولكر وتیدهزدلب قالربدو معمل وشو روئیدهنسب ز وانكش رغضنابل وق لعدنسی روا رخص

 هکر دبکو کی کیا بی رق هلام بظق ویو ر رانا فا رکنا و لو دع ن دنراتس ازهار بول وب هلکنآ یولس تمس یحی راردنا
 ضعبو رونلواریبعت شادرف کیا هد یکینوناردا زب ود هدیسزاف رار دبا قالطانادقرف هنننیکیآ ودق رفهنیر ره |[

 یتدهدنناونعدقارف قر هلو | عج هروکهتنا كح راش ردشلوادراو قرهلوادرقم ءان هنلاضتات دش هدراعشا
 هذنسهعرکت با نودتم ےھےجلاو وشاهکربد جر هردشنلوا دع بکوکر ىر ۇز جر ھك اؤر دشلوادراو

 ترعلا نیباریز راب دلبارتسفت هلبا کا وکی را ردوللثمۍدجو شعن تا شاونادقر فو ات رثراضعب وهلا سنخ ی
 زاخو نع قع واوا ةا دهرابکا وکی سل وقم ق ویعو دشالا بلقو روثلانیع و یر غشو لی هروک ذم بک اوک
 لو ربهر ی ەقار بک اوکن الواهدنفرطیلاعبطف راندیادو رو هشزافرط رض مو قارع و ماتش ندنراف ط
 یذلا مجآاو فلم ینماکآ رددوهعم هدنرادنع یره هلتهجوب رز دیار ظنم یرانواهدنناجن وتحب راندیک س کعلا
 هد هج ابید کر دندنیک ارت صناصخ یلوق نا دق رفا شو ردنو جا یر اخ دنع فیرعن فرح هکیدلباداربا هلیترابع
 ه دی سېکیادق رف نب هبتعو رد لکد ب وسنم هل څر وهبهلبقرب کد قرفردندلاجر ءانمما دف فو یهنتایدنا وا تبث
 هیوخازوبفالتخ الا یعیکد قرف دون هدننزوروبنز (د وقرفلا )ردیدآ عضومر هدنتلا زا دقرفور دن دیا عصا

 ن رفلا )رولوا یهتنم هبارفص*یداو هکردیلوب هردرب هدشنزو طبالع (دقارف )روئد هزدلب ناسناوارکذو روتی
 كل ومردبا ر وهظ هد فدلوبیکی کر کی یوصبولواالعا یزومد کر ونیدهنسالاو هنن ره وج كل هتک
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 هرم سدقربک ا حش هدنراساقل | ناب لع یش ان ندنکیدلیا عرق یر هعماس مروکذ م تبارییعت هدرکی دلبر رقتویذ
 | روک ذم هجو ید حارش بولوا تراشا اکی رابرت ها هب درف لکی هب دمج صفهدصوصف یرلیرضحرونالا
 | تیفیکف قاوو تعج رمو راضح انحورشویموصف لاجرد هدزم"دیدردراشابا لیصفتو طسبدازاعسرزوا
  توکسو فوفو دم ارش نا کتی جودو دخول توکم دراقدوا |

 وش صوصخهبرجورونب د نادرف هننتکیآ رونلوا قالطا هنر كنب رلکک هکح هدهرهچدرفو یهتنا# دنفوقو
 | يالا لاق هلو زانو هقفوب تیاغب و تاق كلاب نامه بویماکید تاقتایسهتصد هکرونلوا ق الطا هش وبا
 | تسال دیو مل ەبھوا درد لعنب یشع نمریخاپ لاقف هجر اصنالانمالجر وکی لجر ءاج ٹیدحلا فو
 | انا دقرب نوج دم مهو ق راّطن لو قاط لع اقاط فصخ لو دحاو قاطیهقلا لعنلادارا ,یدلجوییلس

 | رکذیساک نسا عم درفنم روند هثش نکا درفو برعل | نمک الاربخابداراف مهن اداسو یهگولم ام سیل با ماو
 | ددندلاجرءا بمس اور دیدآ عضومردرفو لرد ن درفهییقلهدرب كم د مد شلو «دلاعنمراقدلوا نکلابهنالف ناب رعو
 | نب هلادبعدرفو ردببکرب ندنس هات ربج یرمصیل درفلا صفحو ردندب اه ادرفلا یا نادوخابدرفل ندایز
 | ٍدرفلاو :هدننزو لب (درفلاو) یدنلوارک ن هک هد تنزودرمس (درفلاو)مرافآا ردیجما ییلق نیر ارضح هخاور

 | ملج (یبرغلاو) هدیتزو ناب (نادرفلاو) هد زو قنع (درفلاو) هد زو سدن (درفلاو)هدننزو فتک |
 | هدهعرال اچ هقشب ند هراس راجا درافو رد هن سا نعم درفنمنکلأب یس هلجج «دشزولوبق (دورفلاو) هدنن زو

 | نالوا هج هقشپ ندی روسو راجتال اس نج تدرفن ینعب ديصت»یادراف هرج لاعب زونل وا قالطا هرج تبان
 | نالواالعاو ضیا تیاغب وردیدا عضومرب درافو عیطقلا نع هدرفنمیا دراف هبط لاش رونلواقالطا هیوهآ

 | هدبنزوحابصم (دارفل او)(ةدرافلا) ردیدآ تغاطرب هدندالب دجندرافو ضیاو دوج ا یادرافرکس لامي رون دهرکش

 | تناک اذادورفودارفمو ةدرافهقانلابقب رولوا فصو هیهقان نالوارتوا هج کاپ هدقالنوا هدننزو روبص (دورفلاو)
 نابات اناج هدناقآ دارم هکرونلوا یالطاهبک اوک ن دیا عولط هدقافآ (موجل ادو رو( موج ادارفا )ی رم اف درفنت
 | هدنید اعمار هدننزو لیعفت (دی رفتلا) رارولوازاتعودرفنم نهر اس ېک ا وکه لیس یراناعلر دک وک یرارد نالوا
 | لاقى رد ەنسانعم كلبا تدحو راتخا نوما تیاعر یی ی ملا ینورماو تلرعواوزنا ندسان طالتجا پولو ام اعو هیقف
 | نود لا قبسو نرد رغلل یوطتیدطاهنمویهنلاورمالا ةاعارملالخو سانلال زبعاو هقفتاذاآدب رفت لج راد رف

 | دوک ذم هجودارم نددرفم هدلّوآ ثیدح مهاوشو مهنأدل تککه نیذلااضیا ھو یلاعت هلارک ,ذبنو ملا ےھو
 ار ط هل ها رک ذا شاد بولک هدجو هل یهلا قشعارم ندبناتبدحو ردءاهقف ندیا تلرج ندجانهرزوا
 | خد تاوذنالوا عاق هرزوا تدابعو مالسا هجرکلاب یرودنکب ودیک رخ هلم اب یرانارقاودارمهو ردتاوذ نالوا
 | نذلا لاقنودرفلامولسیقندرفل ي و طة ب اور قو نودّرغلقبس ردم وسرم هنرابع ويشاهد یا روناوا هدارا
 . | ارقا كيه نيذلإ یرهلا مهلبقویهنلو رمالاةامارءالخو ساب لزتعاو هقفتاذاد رف لبق و هللارکد فاو تها
 | «درانعموب سر د رفا هنیدح هک نسجوهرعلاطنلیوط انعم یهو الجو رع هنا نورک ذی اوفیو سا سنا نم
 بک ارلاقبهلو | يهود یدک ن ايه هدب هکرونلوا قالطاهراوس ل وش درو رولوا ندهیعرش تاقالطادیرفت
 | زکیابدارم هکر د هنسا نعم كلا ق لز کلا هدصوصخرب هدشنزو دوعق (د و رفلا) هربعب رغهعمامیا دّرفم
 (دارفالا) هردّرفتاذا سما اودارزاو لوالابابلانمادرف ذرفو درفو رقالاب نالف درف لات ردکلساا هنشاب

 | قعرقچهچ هقشب بوریآ ندنهو رک یونین رو هیدرفتاذآ نمالاب د رفا لاب ردهنیسانعم.دورف هلیرمسک كن هزمه
 | هبل .درفا لای رولوا هجزکلا هکردهنسانعمكمر دنوک ی جلیا هیسکر و هل رعاذا هدرفا لا قيردهتسانعم
 | ادج اوتعضواذاهأر لا تدرفا لا ردهنسانعم قمروغوطهنادرب بویمروغ وط رکبان یناخو «نهجاذاالوسر

 | رکیآ اعطق یمسق هقان ارز علوا قالا هیهقان نکل رولوا فصو هد هرانا ویح راس درفموشا د رقم یهو
 دارفتسالا) هید رفناذآ رمال درفت | لا ردهنسانعمللبا درفت هده داغر جد ونهدننزو لاعفنا (دارفنالا) رم روغ وط

 انالیفدرفتنا لا رد هنسانعمقلووا هخ زکلاهلا هسک رو هب درفتاذارمال ا د رفتسا لاهن ردهنسانعم دارشنا
 هاا نیب نمهچ رخ اذا*ینل درفتسا لاقی رد هبیسانم«قاق هج هقشب ب ورا ن دنا یسرمز یتبشر و هد رفتاذا
 كناف(دارفو) هدننزوعابر (دارفو) هدننزو یراکس (یدارفلاو) م دسنزو باک (دارفلاو)هدننزو بارغ (دارفلاز
 ادارفو ادارف موقلا ءاج لاب زدکعد رب رر هدننزو یرکبس (یدرفو) قرملوا فرصنمربغ هدیسبکیآ هلیعتف
 ,دننزو فتک دیس هلگدرفو لنت فر د طفل د رف یزدرفم ران وی دج او دعب ادح او یایدرفو دارفو دارفویدارفو

 هرم

 س
Renae” XIN 

 دیرقۋ



> 
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 یریرب هلیانیلدم نیئاث_(دیناشفلا) عجووا هدأوفاكشاذا عیار ا با بلانم اد افدأوفلاوا لجرادشف لاش
 هنن رادرفم فاوم ەنسانعم بات ن اط و دول قا لغ تانقتاق هن رزوآ

 ردهنسانعم قلرتسآ یهماجهدننزولیعفت (دشفتلا)ردندنلبق تنشاعت دوخاب ردداثفا رهاطرد شما ملنا ض رعد

 (دیدفلآ) ردهناسنعم وب د دفافترک هش ردهنسا نمد ناثق هلباف هدهکنآ ا (دیفاتنلا) هنطباذاهغرد دننلاش

 لریلسس یرلقانآ نکردرکس س یس روس نوف لوق ىلع قهرفیح هلا زاوآ قق دوخا هژبازاوآ دنلب هاتف كاف

 ردهنسانعق لیلسس یک ف یفح دوخاب لعلسس یرلفابآ گرو کش هخ هلس هلبارلناب وح رلنویق دوخان

 یناثلا بالا نما دیدفلح را دف لا رو دهسسندبا روهظ ندنرادانق نکر وا شوق هلبا هم یاح فیفخو
 دیدفو فیفطاک توصوا اهتادحو اوتاعرعم اهودع توصوا ءاشلاودع توصوهوا ادیدشتاصوا هوصعفراذا
 دعبو یادش وه لوقترد هتسانعم كلبا دیده هللادیعو یدآر وادعاذا لح زا دف لای ردهنسانعم كمترکس

 مفروفر و" دف عع لجراادف دف لاش ردفدارم هدلوا یانعم هلبا دیدق هد زو هراز (هدفدغلا) ندعو یا

 دادش (دادقلا) ودعوا عسنمایراهادعاذا لحرا دقدق لاعب ردهنسانعم كن بوحاق هل ففروق ن ند تن

| 

 نادرف هک ایوکردهرزوا سایقرغوبهکه د شنزو یراکسرزلکیدارفو رولک دارفا یعجج هنسانعهاتممیرونید هیسک

 رسوم ۱۳۳

 رکو فلالایالبالانم نما كلام یادا* دق وه لاق ردذوخ أم نادنسانعم هطاعسو ول رعرود همدآ نالوا ۱

 قمرغاح یبش ینیدناصیس هفت اط یجتاصوارطبوارکو یشماذا لجرلاد دف لاق رد هنسانعم كع روپ ها اداورک

 هلغلوا یناسنا عودا لک ایدی ررضح مراساو ةولضلا هيلع الا رتشدارم :نددارفاةازوبهکبدنلوارادشا ۱

 كب كب هرو م الکلایناج تبض یا دا دفلجر لا فی روشید هب یکن دیا ملکت قلو نیلافولسس یریا هدننزو

 كلام هودرف كيا زوب زوقطاب زویشبای زویکبازول هکر دق هراهن كب وروشد هسک نالوازروب طابطاببوصاب

 هراپصک و هرلیعکش او رانا وجو هراج اهر غصو هرایج هو د نودا دفورولکن ودا دف جج رو نيد هص عش نیب دوخو
 هرامدآنالواررقرح هلبازاوآ لب هدنرابشاومو باودو هدنرانیک او رونلوا قالطا هنس هفت اط یو دب قعیهر و باح او
 هل. كح نظفل ءافح لكنيلوتناو ندا "دق) ای ه هوسقلاو ءال نا ثیدحاهنمو حراشلا لاقرولوا قالطا

 نالوا قوج یر هود نودا دفو رد هنسانعمقل ابقو تظلغو قلشارتانهلیعض کیجوب ار زردی ینای هلو مو
 ررغاب ندهنسنره رونلوا قالطاهیسک ناسبج ققروقو روناوا قالطا هیدغب روق هلیاه (ةدا "دملا)رونید هرامدآ
 یربا هدران وب هدش زو طلخ (دقذفلاوا مدشنزو دهدح (دفدلا) درام هد هم یک كلاد هدنوب نوح #!دلوا

 رونىدەدوسود وق كب گر داخ دیده هدشنزو طلع دقفدقو روند رونید هیسک ن دیا ملکت نلاقو قلصت ولس

 هراکم نالوا عفترم و ظیلغو كب غارطو رشید هزاباسهدننزو بغع بخ ع (دفدنلا )ردیدآ شوقر هدتزو هلالس (هدادق

 ردعضومرپ هدنناضقناروح هلن د دنت كلادو قغ اف (نب دل )ددال خزر و رود هر راومهوزودو رود

 (دیدقتلا) ردنداروا یناععلا دلاخیدیعس ندناتفالخیاع داهدنمایادشر نوراه بفلوا ندنلسن ناععتضح

 کرد هتسانهم حوا فصن هلن وکس كنارو یف كناف(درفلا) هارشیف حاصاذا عیابلا دادق لاش رد هتسانعم
 هش نالوا هنادکن و هناکب نکلایو فر e ETE ACRE E رردک د بزارم

 نایلوا یرظنو لثم هدابتدو د یادرق ۶ س < ازا رک كادر ارق هنسانعمد که روشتید

 هدنرورم زور دنح ندزم دورو هر هنس نما اد خرم هرظنالیادرف فس لاش ردعج ندنظقل

 ةهروسكموخرم یواضیب هدنران رکم هاخوا صاغ هليا اف یر نا نولب اور زكا رنسن رک الحا
 دارفالاعقاو هد ةرابعابندلا ن لاوح الا ضعب ى ءا بنالا نمدارفالاو ةرخ الا ن نیم كلذو دنع ت ۇز دهر
 EEE اک: رکصندنعوقو تاثح ابم سوکت اطاعمتاعفدلاب شع ا لو ادت اشک کتا كت تام
 یواضیالّوا هکیدلبا نایب ناسل طسب هلوقموب ناذیتسالادعب هدا ثباعر ندسلحم بحاص ر قف وب هدقدلاق

 هداروب یاونع دارفاوشا قبدضتلا دعبیزلاوسوبد ردیلکد ردیمررفغ هدزکدنع ینیدلوا هف وصتهکن رایربضح

 هلبصفت هعضروب هر البازار روض فاشکسا لابقالاو فاحالا نیب هدزمکیدید رد نیم هنحالطضا فّوصن

 مدآوابن تنکو قولخم لّوا هجوم ییدح یرون هللا قلخام لوا كلذکر دعداج یناتبدرفزوو عفشو دحا

۳ 

 هعساضتقم ىم هم ركه ب الا نیلا عاخو هلال وسر نکلو ءایبنالوا هصشاضتقم ییدح نیطلاو ءاملا نيب

 ۱ تاد هدنعتح ناسلیساکاردنراثا ةتعجو ثیلکوشا یندح ملکلاعماوجتبثواو ردعماحینرادرف تیغناخ

 | رد | ردشطا تش و کھ هعصو | ارهوج هوا ندشاقحلهایحد یواضم روئلواربعت دارفا هاش مش

 س س ا



۱ 

۱ 

 ق“ هدلاو تیراحیعفار ندا هدننزوهذننق (هدجع) هدنهع) یکروبزردیدرفج دور یدنلوارک.ذهدنسه "دامدرغ ۱

 قرض و فو ردنب رغنکآردتغل هدلباواوو یضف كناف ندنوبو یک رو و هبرورکجرونید هادنست نالواقلعتم |

 نیلاوابولق قراره نیلالها ۳ انا مالا هیلع هلوقةئمو یدنلوارک ذ هک سرد صخابلق ضعیلادنعو |

 ودنرادبع ندیناجسج لكيلا :یربونص ع دوم هدرا بناجلصا هکب لق نیقفعلا دنعوردننلبا منزیغیدلوا | ۱

 بالا نمادأف اد أف لانقیردهنسانعم كم وک لوک ن وہا مپ یکم هلنوکس كدمهو یخ كف (ماقلا)

e سر 
 نادع) یدلیاتبث هدنناک مانرهاد ملع نیا یزنخا لوق ردعقاو هدنس اهننم كضرا ةرومموب لوق یعردبنباکح

 نددودعم ندرهدسباگردبسهد درک انج شب نادنع كولم ر ذيج: اعرض قر هدنزهش ءاهنصهدنع هدننزو ناعع

 هک یدیاراو یحدرمصقربولناوات یدب هدننورد یدیالشی و یراصو ضاسو یرمرق د هک دن ازم یاد
 یرزوا ۰ (ةدمانغلا) ؛یړردتا مده هډنزاتقالخب نامز نامع ترضح یدا عارذ رقرق یغلآرا كناوان یکیاره

 باا شاو ذنف دتم یا ةدماغبب لاقبردندنلبیق هیضار ةشبعوب و رونلوا قالطا هبییوق شاتروا بونابق هلقاربط
 افر دماغو ةنوگشمیادمآو دماغو ها هنیفس لاشرونید سد دمآو دماغ رولوافصو هبیکولطب وط
 یدیاهیلاذنعن :زعیعسا اردبقل روا زمدماعلوف ىلع دز درب :وسنماک !تعامچی ولکدیدن اوت دماغر دیم سا كنب زد

 هکر د هنسا تنعم د ناخ ةلیعتف كني (دیراسلا) ردییقلت ثیعاب یسلیارتس هلح الصا یهطعیمارب هدننبب یوق

 یکهزاتلاسهن هفرطرب نوی هژنبتحف (دشلا) رد هل وب هکر وسنید ید هزمنع لب مجو ٠ هرهعهدنو وردیمسا
 ادن مالقلا دیغ لاًبقیر دیراتفض ولد بوبتو وهآ هک ږد ه کورد هنساضم قلوانلژ او مزو رت رنا بولوا ولن الیه

 هفرط ره یک هزات لاهن ندنتک او مرن هدنب و ءارج . (ءادیفلا) :هفاطعا تنالو هقنع لاماذا عبارلا باسلانمآ

 هفرطره هدننزو لغافت (دیانضتلا) ایل هشتمیا ءادغ هب راج لاسعب روسد هبهنوبح نالوا ززو لرهدما ليام

 ةدننزو سا میعالا) ایل تنش تلناغاذا هتشم ةأرملا تدیاسغت لاقدر د هنسانعم كروب لر اهدا لا

 یادروتوا کروناد هیسک لوشو روید هرب قوحینابنورونلوا قالطا هراس هزانورت ندیانالیم هف رطرب ندنتعالم

 تاشلا نادیعورډڊغضومرهدنع هد شنزو ن نادم (نادتغ) هلوا شلیا ,نالبم :هبناجرب ۆي هلغمراو هب وب وا هدرب

 هک وند لوش هدننزو هداس (ةداغلا) لوا یا ییابش ناد هتلعف لوعت رود هنماکنهلّوا كعلناوح

 ديخلا دنین هنيل ذعانیا ةداخ اره ابق هلوازروب لر هديا ليات هفرظره هفرطره یکه ترون لامن هلغلوا كاانوهزنورت
 زردی کت هاب كلبا لچک ئ هسکرار کم هلا رنک كراتیغ (دیغدیغ)ردیدآ غضومر و روند هادف هزاتورتو

 بارع اهلا ءانلفلا لسصف ندنوخ ام ندنناتفم ناليم هرزوا روک فهخیو لعایا دیغدیغ نولو

 هنکی وا لرق یب هبیرم دآوف لوق لعرولک هدنفا ئيج رد رکذموبو ةا انان وضد ین ها و

 رد نسم هنیزاتعا دوفن قالظادآوفدبلق هروک هتناس یوم ندا دوفت نالوا هنساضعم دقوتو

 هبابلق رم آیات ضعبلا دنعو ندلشلیا رفت هليا بلق ری انا هدئناس .تیدحوشا (مدنفا

 یهتنازونلواربعت لکوک اک ۱ هدیکرت رونبدذآوف ردر رسا لحم هک بنات نیل نان نلعتناک رود فو ون هدیکرف

 ءاوش اذار ملا داف لاسق :رداهنسانعم كلبا نانربو بابک هرجا شتآ ,یتاو ةلملا ف ةلعخ اذا ثلافلا

 نانڪ ییدار افوخوهداژف باضااذا ادب زذأف لا تقی رد هنسانغم قففوط قمدوا هنکروب تكنهسکرو

 االف وتا داف لاشرولوا نقروق نادرادنسد ةلوقلوا دعبنم لکا فوخ ند هنر هکلدهتساتتعم كلبا

 ۱ راتلا ف ملا هاتفا لاق :ردهتسانعم كليا بابك را شت ١ ینا دون هدنشنزو لاعتفا دٌتفالا هنیجاذا
 هدسننزو صوخلا هلص كن مره (دوّومالا) اران اودقوااذا عوقلا دّأتفا لاشردهنسانعم ققاب شن آو هاوشاذا
 لوعتب منا (دآتفلا) روند هغاجوا یراقدباب نوجما كمروشب كمت هدلوکو روید هکینآ شعشت هدلوکی ما
 ] هینکم (هدان او) هدن هدننزو حاتم (د (آتلاو) هدننزو رمنع (دآملا) نود هکعآ ش مس هدلوک خدود هدنسهش

 هدنزو كيرف (تشفلا) رول شب یوب روند هبوکوک ی ج ړدشراتناہواو ون نشی باک دو

 ئچ هدرانوپ هکروشید هکغا شفشپ هدلوکو هنا شلوا باسبکو هلیلساسنم یکیدروشب بابک ونلوا قالطا هنآ
 ۱ ندنکرون و ردفدا رم هدرخا یانعمیکیا هلا دیشف هدننژو دوففم (دّوفل)روتید همدآ نابجب سکوت و ردلوعفم

 وهف عجووا هاکشاذا لوهحلع داوفلا وا لجرا داف لاش رونید هکروب ولدرد دوخاب هفدآ نالوا یدرد

 را ناسشلوا کاو دقوتو فر "راذارانلا ندأافت لات ردهتسانعم كل ولع بونا شا هدشزو لعفتدوفتلا) وه

 هم ت یاس د ع

 ردهنشانعم قم زغآ ایزو قلوا ولدرد ندنکر و دکرب ر یدو هلنبتعف دآفلا د دآوف

 لاش



 د
 مر

 لوهعا ءانیعریءبلا "دعلاه ردهنساعم قمرقحهدعهود (دیدغتلاو)(دادعالاو)(هدننزو دم)(تغلا) رولک

 راصاذا دودغم لاشالوا دفمو دافو دودغءوهف لوهحا ىلعد دغو لوهجماو مولعلا ییع هبغاو او
 هناک بضغلا نم عتنا دا قرلوازا خو هدساسا بضغاذا هيلع الا ی هان ااا ةدغاذ |

 تّدغاذا مولا دغا لاشردهنسانعم قمرمح هد یس هود كمدآرب دادغاو ردموسرم هلترابع هنغ هرب

 یانضعمو و هیصنذخ | اذا ادیدغتنالف دّدغ لاقرد هنسانعم قلا ینینصنو هصحیدنک مدآرب دیذغتو مهلبا
 ی رادرفم هدکرلنوپ ردیعج كبصن ا ءاصا هل رسک ك نيج (دادغلاو)(لیادغلا)ردذوخأم ندا

 رونىدەمدآ نالوا صفا وا اد دوخابنالوا رواب زاط قوج قوچ ردهغلایع هلب رمیک كيم (دادغلا)ردم دغ

 كواوو مط كنيف (دوادسغ) هغ ءادوا بضغلا ربثکیا دادغم ةًأرماو لخز لانش رولوا فضصو «هننمورکذ م
 یزنک او یو ردهنسافعم كلبا تامغت هلناا شکل دوزاوآ دنلب هلنبتقف ( دعا ) رد هلحرب هددانق رمش هلیقف

 روند مرات ع وزد ر فو هب بّرطو هتوص معفراذا عبارلا بانلانم ادرغراطلا درغ لاق ردت هدنبکشوق

 دّرغاو :رغلو درغاو راطلا درع لاشهندهنساشعم درع هدران وب( دّرغتلاو(دارغالاو)(دیرفتلا) رک یساکیکهدرغ

 [دیرغلاو) هدننزو ث دحم (دّرغلاو) هدشزو بفك درغلاو) هدننزو فلج هلب رسک كنيغ (درغل) دزع عع

 هنارتو همم عل (دار هتسالا) روشد ههدنناوخو هشوق ندا تابش هژیادنسنلد نانطاو دنلبزاوآ هدننزو تکه

 درف (درغلا) دّرخب نالا هبراصضیا هتمنیهاعدادا باذلا ضورلا درغتسا لانتقتهنمو ردهتسانعم نلعسيا ییسلیا

 ی ءار نم رس كن هفيلخ لکو تم ند هیسابعدرغو رو روند ځد صخ یکی وا ناکرترونیدهوا نالوا ندقلزاس هدننزو
 (هدارغو)(دارغو] هلبرمسک + لای درغو)(هدرغو) نا درتدرو) دی یس ارالم قار دادو
 رولکهدرغیعج كرللوا ردقجهلوا یعون كجوکه کردیعسا راتنم عونرب هلی كيم (دورغلاو) هلی لراذیغ
 | ناناوارکذ هلیقف لی (ءادورفلا) رولک دی راغم یعج كلدورفمو هل رمسک كني رولکدارضو هدسننزو هبنع
 مش هیسکر هدننزو ءاقنلسا (ءادن رغالا) دن راسغلا هرشک یا ءادورغم ضرا لاق روند هر قوح یراشنم

 اب هاللعا ذا هیلعو هادنرغا لاقب ردهنسانعم قلواریکرشو هلاوحاکا بودیا اليس او هبلغ هلو برضو

 یرلکدید یی نایب جس هوع لوق ىلع رج كوب عونرب هدتنزو دقرف (دقزغلا) هبلغو رهیقلاو برمضلاو
 لصالا یردیسهربتسرونم هنيدم هکدقرغلا عیقب و ردیا هیت هلکنآو هلباه رده دقرغیدرفع روند هنکو لر
 روشدهرازقآو هجا نالوا هدنند یعوتق هلیحما كنهطروع دقرغو ردشلو | فاضماک | هلغلوا تبت لرو مر
 لوق لیعرد هنسانعم توصلا د دش ولسسیربا هدشنزو هلت وکس كد یازو یرمسک ټن زلال

 دوخا روند هناسبن نالوا هزاتورت دی نغو يوا ناتیاضآ اهدنسه دامد رخ ردهدننزو تیکس هکر دینهص» دی رغول

 كلالهروغلا یلع یتدنا لواشت هکرونید هبوغآ قیتع شال هدننزو دلقتع (دلفتلا) ردهلپاهلم یار هداتعموب
 ال فیسلانفج رونیدهنق د لیلقه رسكك نيغ (دمعلا) هبحاصا ثیامرتغ قعتمیا دلفتم من لاق لو اردا
 دجب دج (دمعلا) ردهنسانعم دع هلن دیدشت كلادو هلن (نا نآ دملا) رولکد وغو رولک دانا یعج هنسانعم

 [داعالا) دملا ىف هلعجاذا لوالاو یناشلا بابلانم اد فیسلا دع لاش ردنسانعم قدوقهنق یملق هدننزو
 قمردشقوص هنحا كنب ریو ییهدادعتم ءاشاوهد نعع فیسلادغا لاتقب ندهتسانعم دغ هلب سشنک_ كوراھ

 دوعق (دوملآ) ضعي ی اهضعب لخدااذا ءابشالا دعا لابش ردنا دع هنر یر هک اب وکر دلم عتسعه نیسان

 هلو اغ ر وکی رلنکت ندنترفوهکه ل وش رد هنسا نعم قلو اناوارفو رفاو یراقارب كجاغا یرلکدید طفرع هدننزو
 بولیکح یی وص كنببوقواهکوشیریال یحاقدو هنلصخ ترفوتسااذا لوالا بالا نمادومت طفرملا دغ لاقب
 لوق ىلع قلاغوح یب وص كنب وق هلنبنغف (دمعلا) اهوامبهذاذا دیک ا تدمع لاقب رد هنسانعف قل وازم روک
 هلغلوا یی هنیلوق وب نکل لقوا اهۋامزك اذا عبا را بابلا نمادجتربلا تدعلاقب رولوا دض هلغلوا هنسانعم قم ازا

 با هنسنرب ییبشرپ هليا هقالعوب ردهنسانعم قفوص هنیق یبمق هدتنزو لعفت (ںعتلا) ردلوتعمرغ ی دض
 هتمناک امتساذا انالف دمت لا و اههرعیا هجرت لاق هنمو ردلمعتسم هتسانعم كایارتس بویروب

 ءاتالا دمعت لات ردلهعتسم هنساسنعم قمردلوط یاق دمغلو یدلباهئطغتو تس ننالز نالوا رداص ندن الف عی

 (داتعالآ) نم ناکامةساذاانالف د لاق ردلہعتسم هتسانم كلنارتس دون هدننزو لیعفت (دیمعتلا) ۰ لماذا

 دغا لاشردلمعتسم هنسانعم قلوا لخاد هیدصک مدآرب هلتسانموب ردهنسانعم كمرك < كمرک هنیقق هدننزو لاعتفا

 ءارفماما یف كنيغ ردیدآ مضومر هلال تر فو یرسکو یف كلاب (داملآ لرب) هيف لغداذا لیلا |

“> 
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 هدرانب «دنشنزو ارج (نادسهملو) هدشزو یهبعم هلی ك هد دشم ءاتهو یعص كنيع (یدسهعل اب

6۹ 

 : دنیعو اعد هللا دخ وتوھو ادهعنجرادنع < نا نم الا ییاعت هلوف هیمور رد هبنساپنعم دیحوت كلزب ییاعتم |

 دهع هل هکر دننزو هلعابفع (ةدهاعلا) نمضادا اذكى نالف لآ دهبع لوفت رپ هنیانمتلافکو ناف
 هد ز و دعقم (دپعلا) هي : الا _مدهاعادا هل ادهنعب اوفواو لابیت هلوفهنمو رد هایم لیلا ناو

 هلی كنيع (ةدهعل )رونلوا قالطا هد هل نالو سان دمشمو رض اعل طم د کید ح داش رد دهع ناکم

 راهم لوا.(دوهعلا) ,رونید هنن روعي راهم: لّوا هدرانول هدنن زو باک (ناسهعلاو) هلی سک ك بع یدهعلاو)

 "یعمولارظم لّواب رطم یادوهعدوهف لوهجملا ءاتب لع ناکلا دبهع لام روند هناکم شاب : یرومعت

 دمو
 سس

 لاعتفا (داسهتعالاو) هدشننزو لعافت (یهاعتناو) .هدننزو لعفت (دهعتلا) ردراعما هتسانعم تلافکو نامض

 دقفنیلاوجا اشاد نویلوا هرزوا تلفغ ندنآالصا هلکطبا مالا دنهعرد نسهظعاخ كردنسنر هدشنزو

 هدعفنا زا هدهنعاو هدهاعتو « هدهعن لاقبزدونسانعم لمتزوک بوروک ردا دز لنو دید جت یتسهظفاحتو

 دهعت ۶ لات وردذوخ اف ندنسهدام هدام دهع نالوا هتسانعمرطم دغی طم وب هکر دحزاش هب دهعلا ثدجاو
 ریز ناما او دهج» دنشزو هدع(هدهجلا) اپهبدهعلا ددجو ام ظنحاذا.اه دهتعاو اه دهاعتو هتعيض

 یک لغو تجروتدهقرو نالوا دو نحشیس«دامارش ارشوعم تلذکروتلوا ربعت هماندهع هک دونی هپ هەی شخلوآ و
 هدکارداو لقع تكاذک.فعضیا ةدهف هظخ ىف لاقي روند هتلاح تّئادرو فعض نالوا اکو طخو

 ردلپدتسمهنناتعم تعجرهدیفن ماسقم هدهعو فعضیا هدهع .هلعق لاعب رود هزاصعتو فعض نالوا

 تلا فکر ونلواریعت قمآ هنشیوتوقلآ هی رزوا هکرونلوا قالطا هتلاقک نوکر هدهعو هعحرالیایهدهعال لومت

 هدنهبع ردنجدسکرب (دانوعتیالا) هیلغ هحنالصاف كرد نمهیف «لرداامیا نالفلع هند تهعلوهت لثه ردهبداع

 ےس ہک

 بولآ طرش هرزوا یهاود هډ تیاعرو ماتا یتالاج یسهلوفم هظفاج مو تبور رمارب اب كشري کیدلو ما
 هیتکرو ةدهع هيلع بتکوهبلع طزشااذا هبجاضنم دهعتسا لاسقیرددنسانعم ابار رج هقییو هجوم
 دهجتسا لاسقتردهنسادنعم لا" لینکو نماض یندآرخآرب نوجا قلوا توام هلهجوره ندنفرط یدنک
 هکروشد همدآ نالوا دهایتمیتایالووروما هد تنزو فتک (دهعلا) هسفن ثداوحت هنضاذآ هست نم االف

 هلبا هکر هدننزورعما - (.دننیهعلا) تانالولاو رومالآ دهاعت نموهو دهعوه لاعب ردّمج هلوا ناو هاشدا

 هده ای همیا « هدیهعوه لا لابش رد دیهفرخآ ابمهذحا نضام بهیرونو هبیشک,ندیا نانعودهم

 هدننزو هماغ (هداهعوت) قستع مدقیاد-یهع یَسلا صیرونبد هب هیدنسل قیتعو مدق شمرو+ <راکزورو

 ردهتسنانعم للسا رنو A ندهدام یکیدلبا هنیدناو هسوسو دارت E ریه (باهعالا) رد رطب | ر

 لوفتردهنساسنعم قلوا لیفک هدننفصهنسازب هینکرف كنمؤاو كن ایا دتعلا اذه قابانم لدهعا انا لوقت ۱

 دضفلو روشدءرب نالوا شعنا تباتصا هضقن هدننزو ریطعم (هدهعل دهعلا) نیذک ایارمالا اذهنم لدهعاانا

 .هدهعب ضرا لاس هلو نالها تیاضا هنطعف و بودیا تباصا هنضعب رب هکرونیذهروم هل لوش هدننزوهدع

 یاوووورونید ةنجحاغا اافرح نالوا نالوا نوزوا كب لبق لكنَیع (فناديعلا)رطملا ن ةا اهناصادق تراصادا

 هلی دندت تلادو ىم ك تبغ )4 بلا هانی لر اف رذنادُیع یسنچ عج یدل واک ونک دو دانو

 ږولوا معنی ارظاهکر وند هب هبهدقع هک رمو ره نالواثداح هدننبتا ها یرد یعدهدهدوک هدننزودرص (ددغلاو)

 هرات وو ردیاث دت هدراقسأقو هدرلنتوقو هدندرآ قاوقاضعب هرزوا یاد لوا حورمشم هدهیبط بتکرونلوارببعتز
 الو رار خو هنزابو غنی دش دق الو هدرا یو مدنها یلهاما رنو( یالطا تاسفم مارو
 هنر ات قاره تنم لوا گن ھاو درایو لم ان وی رار دیار ھت جہا یخ ءهنالوا هدرافسافو ىسەم كوك
 قثرعل ° كم وعرولوا و عجو هدرانو ردیآ کاشت ندننعود هعضوملوا اهر ا( تعا ضعتابو ندناحصأإ

 هدقطدبمنوا هدزاروا ندتنا رم هبسلناروهظنابجرب هدر وا كناد یزکسا ر لو ریسعیزب هکرد هدقغ نابل وا یحو

 روند4ب هعطق یلصو تم هدنعلارا کسر هه" دغو یه نا ردتفرع یری ه دع هردموق رم مازوآسب رولواادب

 ناهد لود لع روید ەننوغاتط كنم هود لتتخف ددعو ۵ "دعو هدیشزو درسص زولک د دف ج

 هلی ملک كن رولک دادغ یججرولواد دلاله هیکدلبا تیاربس هش لوح و هنندرکر ولوا ثذاحب هدننراق كرهود

 نارنج" ید هعلس ردنا ثك د هدنخراخ زاغونو كلو هک شک هب درهدعع لوس یزلکدید یرموبوروآ هدعو

 داد غ یچجت زونلوا قالطا هب یشاومو اودا نعدهلام كولن رو رود هنمصس نالوا هدنتلا ١ داکروا كنهودو

 رولک



 هست
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 ردهلب راتعا یتدوعاک|اماد روناوا قالتطا همدآ نالوا موا دمو بظاوم هب هنسنرپ هلبسهینب لعافمسا (دواعلا]

 قالطا همدآ اناوتو قیطم هایم كی (دیعا ا)ردیبم هنس هدو اع هدنالجو رکرونلوا قالطا همدآرداه و لطب و
 بّرحم «اک اراکو انشآروماو رونلوا قالطا هنالسراو روئلوا قالطا هب هودكکرا ناشآهرا هقانتاعفدلاب و رونلوا

 یربعت دیعم هدنح الطصا نیسدم هکر بد جزم قذاح رومالاب مع یادیعموهلاقب رونلوا قالطا همدآ قذاحو
 یکی آرصمو زرد فاض هلاط لوارد هسکندنا رک ذنورب رقت درهم ع بلاط سرد هکر دذوخأم ند هداا

 یذلاوهو دیعمو "یدبمسرف نولوقب رردیا قالطا دیعمو ۍدبم هنآ لولذو مار شفلوا بیدًأتو ملعت یکی رک
 ¦ تاعفدلا رد نىم هنسهظفحالم یکیدلبا نالوح هرزواهاوطد ناسههسنلوا هلاجا هفرظ ةن بّداوللذو ضد ردق

 قالطاهمدآ لوشو ةرمدعب:رمیرغدقناک اذا دیعم یدم لحر لاشرونلواقالنطا همدآ ندیاداهجوارغ
 رومالا بّرجدق ناک اذادیعم ؛یدبم نالف لاق هلوا شابا قبسی هب رت هلاوح اوزومازوطدعباروط هکر ونلوا
 روشد همدآ نیغراطو مولظیا دیعتموه لاقى رونلوا قالطا هبسک راکتسو مولظ هدننزو دیسنم داملا ارارم

 ردیاداعیا هلا دیعو یسکر هو رونلو قالطا هصخم ندیاارتفاو تیانج هساناکادو نابضفیا دیعتس لحجز لاق

 دوخاب نشاح نیذعیبر دوخاب یدسالا ةمالسنب یوغ هلیصتف كن هزه (ماوعالاوذ) رونلوا قالطا هیسک نالوا
 هنسد دنکه نسره هلفلوا یبرخنیعمو فظوم هرزوا ییسهلبیقرمضم كروب رم ردیقل كن هسک مان یوغ ن ةمالس

 هنیظو لر هدبارودیب رعهایعبولآ هنب رازوما یک ت وباتو عضو هرزو ا هرکست هدقدلوا ناوتانری هکاتقو یدیازردیاادا
 عا كننامز لها هکر دیبقل یدج كن هسک مانقیصن مکا داوعالاوذ لوق یلعیدیا زردیا تیابج ی هزوب نم
 ناعیشهسلک عیاجر وز زعهسلکلیلذرب و نیما ندنفوخ *"دام هسلبااحملا بولک فاخر هنب برس یدیا یجنعاو

 هلی* كنيعو یرسکك بج (دوعلا نارج) ردیعسا ینج كن هسک منایج نت لیوعهلبا دم (میداع)یدیا رولوا
 هللا تدوع 6 ردنتسا 4 دع ردرما لعفمنا هدننزو ماطق (داوع)ردکعد قون كن هودهحوق ردسهل رعاشرب

 كلبا تدوعهنسودرو ایدنکر کسعره ندهاکنج هدننزو لعافت (دواعتلا) یک یغیدلوا هنسانعم لزتالازن ردکعد
 هنسیدنک هلال تاکرح كنيع مناوعلا) هبحاصیا قیرف لک داعاذا برملا او دواعت لاشرد هنسانعُم
 ءاصکطادوعم بختام كلیانسح داوعاندنع كلف ايلا دغ نولوش هنمو روشد هثش قح هنلوا تدوع
 اان ع ایشالا ین قم اماذا × یدعب ءامکح ا اهلشمد وع اگوشاردسقل تا هبنک مانكلام نذمو اعم هدننزوءالعل اج ورم
 یبراطا ةد جت ردبقل كرعاش مان رجلا هیجان نابتفلا دّوعم راندلبا بيقلت نوككيدابا داشناو ظن ین
 اهدّوعا * وشاو لتف بولاح هلبا ق هلکلما هلماعم دباک [یتدلوا هدکد کود هسک نابنلوا نییعترشاع ندنفرط
 لعفت (دیعتلا)یدلوا بقلم هلموقرم بقل هلکلبا داشفا تب عبات کی |ینراجاماذآ یلعفک < اولعقبل یدعب نایتفلا
 لاق ردهنسانعم كم لارظندب هلت دش نوح ا قعفوط یرطظن شش یکدتارظن هسک نالوا جز شم هدنزو

 یکیدکق رهدانب وا نرالا نوناخو هنیعب هناصاق غلابیا دادشنو هیلعقمشناذا نویعلا ىلع قاعلادیعت
 اهنا رض ىلع اهناسلب تآردنااذا ةًأرملا تدیعت لاقب ردهتسانعم كىتاب ارازالدو مانشدبولنتآ هت ازوبکكنبراقتروا

 ییقلتببس ردیبقل كنب ردب ۍنتملا نیسح ن دج اروهشمرعاش هلب رسکك نبع (ماقسلانادیع) اسهیدب تکّرحو
 ادهع هيلا دهع لاقي ر د هنسانعم قلرعصاو كليا تیصو هدسنزو دهم (دهعلا) یدنلوا رک ذ هد هرمهباب
 دهعو م"دقناذا هيف هيلا دهع لاق رد هنسانعم كليا مدت هدصوصخرب هبسکر و هاصوا اذا مبالا تابلانم

 دهعامپنیب اف رارید نایباک هدیسراف ردترابع ندزوسكجهرپ وداقعا بو ردنانبایبهسکرب هکرد هنسانعم قدوم
 هماندهع هکر و نوا قالطا هبوتکمناناوارب رح هماکحوتالو ندنفرطرمالا لوو رد هتسانعم نیمو داو قوم یا
 تفدورظن هرزواتلادعج هدابعلاوحاو تیاعر هیهیعرش ماکحاارب زردذوخ ا»ندنسانعمتیصو زونلوا ربع
 هظفحو هاعراذا همرطا دهع لاشرد هنسانعم كلبا تیاعرو ظفح یتمرحو قحو رولو|نمصت" یترلتبصو
 هلبا هسکرورونلوا قالطا دهعوذ هی رح نالوا لخ اد هلباناما همالساراد نوستازدهنسانغم تعذوناماو
 ردهنسانعم كل و نا قل یا اذکم ضوع هبیدمع لوقتو هتیقل یااذکن اکع هتذهعلوقتردهنسانعم ءاقنلا قعشل وب

 نایب و دهع هدنضهنسنر هکر د هنسانعمدهعم دهعو تفرعاک یا تدهعاک مالا لوقتو تفرع یا هتدهع لوقت
 ندرومغیرب هکر ونیدهرومغ!لوشورونید هرو غي ناغاب لّو!هدنمسومراهبو دز دصل ابهبعس زوشیدهلزمم شلوا عقاو
 لوقت رد هنسانعم ماکنهو نامزو هلوا شقیا اردا یلّوا كنوب هتنوطر كنرخآ كروم یکل وا بوغاب هرکص
 یادخو هافواذا هدعو دهع لاش رد هنساضعم زاحاو ءافوو هنامزقیانالفدهعقو یاشدهعق كلذناک
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 هنراسح دوخاب هلا مامه اوه جازم هدتناعتسنا ندنرازبب دنو یار راربب لماکه دنص وصخ-هیزاسح هلبرللواهدید |
 باک (دایعلا )۴ دوشنیسیف را رجرکشل دصب هک نخب اناد مدرمدنکت ساراهراک #ر دکیددلراتغارف ندندیق |

 لاقى رد هنسانعم نسب ارارکتییعیهد نا ةعف د هشبازیکدوعویدناوارکذ کود دتساچ ضیررم *هدایع هدننزو

 عوجرود وعور در دصمهنینانعم ضیرم*دایعیتدوب لی لنیع (هداوعلا) اینا آدناذا ادایعو ادوع* یشلاداغ
 ماعطالثم رونلواقالطا هبمافطنا نو اه داعااص ضخ ذم دار هرکصندقدلوا خرافندماعطتعاسجیو ردهنسانعم
 ماعطنملحر لا یلصدیعاامیهو ةداوعلابهل ءاج لاقب یک ماعطنالوا هدامادضاخ هنابنالوا دراوهدنیفع

 هک دعجچ مد روب یکدوع«دسنزوعکر (دوعلاو) هد تنزو ع اطق (یاوعلا) موقلاخرفبام دعب هب ص
 روتيدهب هتسخ یرلکدلکهتس هدابع هرزواییصا (دووعلاو) هدتنزول وقم (د وعلا) ردرادناتدایع هر هتسحخ

 (دوع) !) هست داعهربصیاهیاتنا اذا یلاداتعالاعب ردهنسانعم كعدبا تداعیهنسنرب هدننزو لاعتفا (ںاتعالا)

 نادیعیج رد هل راتعا یکهدنا تدوع هنب هدنرب ردحاغا شلسک ن وز خشک ر د هنس انعم بش هلرعع كرع

 | هنسجاغادوعی رلکدلیاریفکت للذک هر دشعلو | قالطا هزاسیرلکدیدهتوغال ذضاخ هلتبسانموب و رولک داوعاو رولک
 رونید هبهدنزاسنالح هیوغال هدنزو دادش (داوعا) رونلواقالطا هککنالو هدندلد و ردشٌملواقالطا

 دوعل ما)روناوا قالطاهرامرکم یاصعو ر ونمربنم كتيرا رض مالسلا هيلع مانا دیس هیس دن هد (نادوعاا)
 زدند هصقانلانعفا هکر د دنس انعمراص (داع) ر دیس هبنک ك ن هنسنی راک دند نادر ش هدنجوا هبنکشا هلیعص كنرع
 نشانه زازو مج ر راب دلیا قالما هنس هلج هصقانلاعفا هدعب بولو نوک راحو هکر بد جزم راص یااذکد اعل اق

 ردا تم ها یزاردیر دیموق م السلا هيلع دوه هکر دیعتا هلبقرب هدنلسهدنن زوداد (داع) رولوا ماتلعفهس رولوا
 یاوهداع یایرداامل وقت رونلو لاسعتسا هنسانعمقلخ داعو رولو! فرصنم رغویر صنم لا هادقوموق

 ردت ونسنع هساموقداتعرک او کر ونلوا قالطا هش مد هل غبن یاب (یداسعلا)ردفرصنم رغهداروب داع یلخ یا

 هندآر هلمتکنيع (دسیعلا)  ردقج هلو اییوقنالق ندعدق بوی وارفح ند هرکص هک دندنوب هټ داعب
 نالوانمانتیعجویکت الاخ راس و نحو ضر و مه ر ولکه نی د ذیکر دیک کر ونید هثبشنالوافو مو داعم
 هکر دهعط ایرو ردیفرع یسهفرع هکم وصلا دعو یر زردبا ترک یکیاهدهنس رونلواربعت مارن هکر روندهفو رعم مو

 لدوتعنالوا هنس انعم بشخ رددایعا یعچج هروکه ناب حر اشردذوخ امن دنداعد وخان دت دوعز دیعرمش یسهفرع
 ردیمسا ك هو د كکرا فوز عمرو ر دیدار جش ر ندنرا جا غاطدیعو یدنلوا لادباه اب نوجا قمالوا سیئلم هنعجب
 یداع نیداعدوخادام نداعد وخا نادیجنهرهم ن ی دنییدیعد وخایردندنلسن كنآ هب دابع باس

 | رد هاتم كلما ماریب هدننزو لیعفت (دییعتلا) ردراب وسنم هنتعا ج ىرمالا نب دیعونبدوخاب هيك مان
 ردهزادیع یدرفع روند هنیراخاغا امرخ نوزوا هلیصم كنيم (نادیعلا )دیعاا او دهشاذا موقلاذبع لاش

 یدیاندننجاغاعونل وا قاسج یراقدننلوقهدنسسهباق ك دروا راهصک كني رات مضح مالسلاهبلعانا لوسر
 رولوا ناکم مسا داعمو یدنلوا زکد هکر دردصم هلیعف كوم (داع)ا) ردیفسا لسجررب وردیدآ عضومرب نادیعو

 ارملکیو روناوا قالسطا هیالعا تنجو هبهمرکم هکمو هفب رمش حو ردرصمو عجرم هکروناوا قالطاهنرخآ ام |
 روند هناکع قخ هنلوا تدوعداسعم لصا داسعم لا دار نآرقلا كيلع ضرف یذلا"نا یلاعت هلوقرم.ف

 هنا او فو رعم هدننزو اف (ةدناعلا) هننسانعم رمصع ردن دنرورص هکرونید هری قج هلب راوو هننسانعم عجرم
 ةلضلاو فورغل ایا ةدناملاریثک الف لاق هنمو روئلوا قالطا هتتفشوفطعو نونلو | قالتطا هندطعو هصو
 ماعظ یرلکدید هداوع (دب وعتل]) عفنایا كيلعدوعا اذه لاقبهنمو ردل عتسمهتسانعمتعفندو نانو فطعلاو
 | اقبرد مانع مرد داتعم ییهنسنرهمدآربوةداوعلا لک | اذا لج را د وع لاق رد هنس انعم كليا لک !یروکذ م

 ندو فاد (عداملا) ادوع ناصاذا زمعبلا درع كالقمر د ةنسانعف قمهخوق هودو هدانعب هلسعح اذاهانا هدوع

 هدننزولغفت (مّوعت) ندید یا ةن ةداع لاتقا زدیمجج هبا رمنکد یعوداع رونلواربرعتهروت هکر د هنسانعم
 اداوغو ةدواعم هدواعو "یشلادوغت لاقب رد هنسابنعم كيدبا ثداع ییهنسنرب هلب رک تنیع (داوعلا(هدو اهل او)

 ورکو دوعن مع ۶ شل داصالاف ردهنسانعمكدنا تداعی بش رب ید وب هدننزو هدافا(ةداعالا) هتذاع نم هلعحاذا

 [ةداعتتسالا)هر رکا ذا م ادعا لاش رد هنسانعم للبا زا رکتوهعح راادا هناکمیلا هداعا لاقى ردهتسانعمكمردنود |[

 زد ةنساتعع كلبا تلط یکاساهت یعفر ندهتسکرب واد وخت عع ۶ یشلاداعتسا ل اق رد هنسان ەم كمن دنا تداع

 دومینا هاساذا هداعشما لاقنزدمتسانعم كما یسابآ تدوع كدر واننا هلعشنا هل اساذاهداعتسا لاش
 سس سس بوم تست

 دواعلا
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 روسکمیک هت ردزاکرد یییدلوازاستماو تب رمصوصح نوحاهلک نالوا یصاو ما كباب رهو ردهَراح یورح

 هلغلوا یصام لعف یربخ كنسهلکناک ندهصقان لاعفاو بولوازاتم هلیلوخد مال هی رخ كنسهلک نا نالوا
 یسلک دعو یهتنارونلوا لا هتسا هدهنب زانعم ناسحاو لضفو مکحو كلم یسهلک دنعو یدلوا نیعتم

 هبناج نمیا هدنعنم ءاح لاس ردهنشانعم بنا هلنرتڪف (دنعلا)ردهنسانعم هبحات هلال تاکرحكتنیع كلنک

 || هنفواراق لوشو رطلا ةرشکیا دونع هبا لاس رونلوا قالطا هدولب قوح یزو هدننزو روص (دونعلا)

 یدناوا رک ذهدنابهرمه (ةوأدنعلا) هبلبا رومظولبیصن ريافم هنیراتهج *لراقوا اس هکرونلوا قالطا
 ردلکد € قازفاو ولخ ندا هکزد متشا تم هراحهد_ننزو دفن (ددنعلاو) ه دشزو تبدنح (ددشعل)

 ددنعدبف یل سېل لوقت رد هنس انعم صیحو هل> هدننزو بدنچ ددنعو قارتفاو دبیا ددنعو ددنع هنعیاملوقت
 |ددنلملا) مدقیا ددنع یئ لاق روضید هش یا دقوچ هکرد هنسانعم عدقو صبخو ةلیخ یا

 ل وعت ردوتسانعم لیبسو قي رطوولخو بیا ددنلءمهنعیلاملوقت رد هنس نعمهراج دوب ایس هین ل وعقم عما
 (دانعتسالا) روند هبیضارا مق نالوایرتاقالتوا و وص هلیسهیب لعاف ےسا (ددنلعلا) لیسیاددنلعم هلا لام

 یغا ویرالوب یسهلوقم تآوهود شکر سو هیلعبلغاذا.ءولا هدنعتسا لاق رد هسا نعم كلبا هیلغنانفو

 هلکنکد ب ورکه نسارا قلخو نسزاو مامنزا ىلع ابلغاذا س رفلاو ربعیلادنعتسا لاق رد هنسانعم قلروزب ویسا
 سان نب زسکعاابح هسکر و سانلا فاه برضاذاهاصعدنعتسالاقیردهنسانعمقم ردشروا بولا هسکه

 هتلآ هلکمام ا باکترا یون نالوا لوقعلای وذیهف هب زاذا یکذلادنعتسا لاقب رد هتسانعم ك لا انز هینببارا

 ءافسل ادنعتسا لا ردهنسانعم كمکا ندنزعا ییبشنالو اهدنا بوک | هفرطرب یمولطدانعتساو یدنلو دانا

 كل رلتیع(هدانع و)(دانع) هدصقاذا االف دنعتسا لاق رد هنسانعم كم لا كنهآو دصقو هيف نم برشفهشنتخ |اذا

 (دنوعلا) ردیسهدلاو لر هبسیومعلع ردنوتاخر ند هرهم ون هدشزو هرج (هدنع) ردندلاجرءایما هلصف

 رد وصر صوصح هنیراتعاج ری ونبو بالکن و رع ونو رد برق ص وص هتعا ج حدخ ون هدننزو ےھت رد

 ۱ روس سي هم

 هنمراص زار دهورکمنالفنم یلعداعراب رع اریز ردشااریسفتهلترابعانتلم ىلا نربصتل س هع رک الا(اتتیلمیفر

 فلوم یدنلوا رکذ هدنس هدام دقع دوقنع نالوا هن بانهم مقلاصو رد یل ع ل زوک ارب ہد زو رویت (دوقنع)

 روید هیهنسن كيهدتزو .رفعج .دکنعلا ردشلیاتراشا هنخیدل وایئالث .دیزم كنناو یسایج كلوا هلك و

 و ركه لكف كيم (داعلاو) هلبعف كرلبع (ةدوعلاو)دوعلا) قجایادکنعلجر لاقبر وتد هبسکقچ او
 ف ربصن» هروک هتنایهد راصب كفل وممجراذا!دایمو ةدوعو ادوع دوعنهبلاداعلاقب ندهنسانعم عوجركغود

 (تدوعتلوا)وشاو رولوا هعزعلابدوخابل وقلااتاذلابلواو ردع وض ومهنسانعم كلا ع وجر هنيه هنس یتیدلوا

 ترضح رډبلغم هرزوا دحاوتعاجب هکر دشلیالج هبیلفتی واضرب نکلا رولو اینوکر اوبو هتسانعم ا
 كلیا درو هفرصاذاهداع لاش ردهنسانعم كما لب وتو فرص دوعو یهتنا ردشل وا بطاح ی وقهلبا بیعش

 رددنسانععقمراو دغمرو ص یت رطاخ هتسخ هلت رسک ران یعه دایعو دایعود وعوهدراذا لاسلاداعلاقب ردهنساتعم

 بع رولو عج ند نظل دامدوعو هرازاذاةدایعو ادایعو اد وع ضي رل ا داع لام ن وعل دلراو یر خا دعب هرم

۱ 

 س

eee maren 

 ىلا داع لاش رونلوا ر بعت كغ دیاتداع کد هنسأنعم كلی تبوتتب ونیهنسنرب د وعویکبحایصو

 هادا ذا هداعلاش رونلوا بیعت كلتا رارکت هکر د هنشانعمقلسب هد هعفد یکی ا هشیارو ةداعه یصیاهتنااذا
 هجوقو هیمودهج وقد وعو ا؟دج ادوعلاو تین دعناف#ادهاج تیثئاف متتسح اف عآد هنمو حراشلالاق ايتا

 یعجج كنوب رد قبمهنیرابتعا ید و اعمكنبنس«رلبدنکد وخ اب یراتد و اععهرسو لع راي دن کر ونلو|قالطا هنویق
 ل السه دوا هم رونلواقالطا هلو نالوا عدق دوعو رد بم هنترواح هرمسکههدنرات زو هلړف رولک هدوع و هدیع
 لهدن هعبرولاو فلخ ن ییادوعوا تهعدقیا قد رطلا دوعذخ |لاقب ردردصلاب فصوراتوبو هلراتعا

 ربترابعندقلوا یدقنادناخدج نعاناهکرونلوا قالطا هیدبدقتدایس د وعو ردي سا یزاسرق رل هنسک مان
 رلب رعو هعیدق یا دد وسل اد وعهل لا رد هلبراتعا یت دو اعم هني رل لسن ك: داس دّوخاب یرلتدواعمهنراناناخ كسان
 مخروءدب ىلع ادوعمجردتسلبا تدوع هرزوایزپانامهن رسا یخ ارتو لص ذاع طق ندرب یکیدتکه سکر
 هن وا ثکم هدر کاک دتنکو زد هدیکنسادح وتم هدحنو هک هند هدنلسوأت انامرانوو رد هد لع هدوع

 یلعنعتسا یا# عدوادوعب جاز#لنلاقو راد هدوعلاو مضاا داوعلاو دوعلاللهدزن كحیدنسرداتدوع

 روما و راک هب رجت رانا ردرامدآ هدرونطاس دارمهداروپ هلکغ هبدود ولشاهرزوا روکذم هجود وعل کلا ع اتل کرج ||
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 كرا وص لبس هدینیزو لیعفت میمتآ) رد ردیدآ یداورب هدشار تومرضح هدننزو لج ا دج دع:یداو

 | ماخعالا ) مضوم قمن ىح هوجتو باز هت یح تددساذا لیسلا تدع لوقت ردهنساسنعع قمتوط ینکوا نوعا

 زدقهخابص بویمروطالنضا هک نوتب نکن القو اکنااذا ىلع دا لاقب ردهنسانعمقغایطهدننزو لاعتفا
 (نادنعلاو) هدننزو م رک (دمعلا) ردشابا ناخقا دام یلیل ام کا وکر زربد هتلیلدمعا هدر لعبد یدتک توروس
 هدندرول ملسون بم زق هب هلهکم دف كە نېغ (دانعلا"روغ) نونلوا قالطا هش نوژوا هدشزو نانلح

 »حس

 هعلقرت هدنسلاعم لضوم (ه دال ا) ردعضونز ف هدرصم هلازرصقو یف كن ەھ نیش ی ا ردم

 (ت دحل ا دوعع)ردیدآ ,لغاطرب هدنضرا قس هلق نخ هلبنوکس كنادو یرمسک تن هچم نیغ (هغب رغدوع) ردیدآ

 ۱ ردلوطا ندرلغاط هلج هکر دغاطرغقاو هدب رغم هم . همداوس دوع ردوصر ردوصرب هدندرول یسهلتنق ترا هدننزو ظعم

 هیدن هکر دراغاط تاسکو پ و نوزوا-یکیا (مهسلا .دومعو ) (ناسبلادوع) ردعضومرب هلبعقق كاح عرب ادوع)
 مم زدوصرب هدندروپ رفعج ون هلننوکین كو اوو یف كفاک (دوکلا دوع) رول فیج یمس شوق قا
 سرش یا د رع لجر لاق روتید هناویحو تانا نالوا ولټ وخ نیت بولوایوقو روند هثبشنوزوآ هدننزو سلع
 یف نالوا لیصاو یوص لوشو روند هک نالوا هيهادو تو روند هدروق یذوم تٽنخو یوق قلا

 هعضباو دجو سوختو جرش ردسیعما یسرف كا هسکم ا لیخارنش نب لعو دّرعو راردیاذاغتا هلحار هکرونید
 نیمعلا) رطدلما نیرفنونعل یزان ر صح مالسلاهیلع مناد تیس هر هراز وب رم ردیسا یرلشاذنرقّرق كرا هسک مان

 دوخاب هنعونرب لوق یعروتند همزوا یروق هدشنزو بدنج (دععلاو) هدسننزو زفنق (دنهعل او) هدننزو رفعح

 نردهشانعم قلوادعع مقوا نت هدئنزو دین رعد ( دکل ) روضید هننال دننالوا وتوکو تک دوخادروئید هننالوا هانس

 لحر لاش روشد خفا .ترشهزتو نیغزاط لیسه لعاق عما (تنس (دمعلا) ادع راصاذا تنعلا رع لاق

 یعارهزو »یال هنیشا ندنهو یقەدام و یرهوج ردندیماسا (هدهعو)(دع) دید توصف یا ںیھعم

 رداحان یهوتكفلوم هلکلبا رکذ قرهلوا الث دن رم هد نقع قسم "دار دفع ئرهوج نکل زه شمالا نکذ قرلوا

 بابلانم ادونع دنعو دنعو قو رطلانع دنع لاق رد هنساتعم قعاص ندلو یرغوط هدننزو دوعق (دونعلا)

 لاسادا قرعلادنعلاقب ندلتبهتسم هنسانعءقهآ لضتم تویلبک ناو ندرمطو لاماذا ا: شما عباراو لوالا

 ایهذحو تعر ادا هفاشلا تدنع لاق ردلمعتسم هنسانعء قمالتوا ةح کلات تولیریآ ندیروس راوطو اراق

 كساسا ایام هدروقطفلاخاذا لجزلادنعلاقب ردلعتسم هننانعم كتا تفلاختو در لر هل قح مدآربو
 و کی دناقندربط یخ هب سک ك ن هزمه (دانعالا) ر دغ رفتم ندنوب یسادعامرذعوضوم هیانعمو + هروک نا
 هضعب مینااذاهیقق دنعا لار یمتسانعسییعوق یردیو دنعیعع قرعلادنعا لاف ردهتسانع» ققآ لصتم

 تاراسردنرابع ندکلشیایکی کی دلشیا ترا " هک د هتس انعم كنا هضراعم هلته تعفاوم همدآر و اضعب

 رولوا دض هژلغلوا هنسانعم كما هضراعم هدهلتمج تفلاخحو قافولایهضراعاذا انالفدنعا ل اقب ردهنانعموب ید

 ادناعلاو) هدشنزوربمآ (ذشعلا) ردهوسره هلناونع هدناعموت هدخحاتصم فالذطا هضراماذا انالف دنحا لاس

 ندلو امد دناعو ردندنوب یداسنعر فکر ونلوا رعت وکنوا هدیکرت هلوارلشیا فالخ لر هلبس قح هکر دهننکلوش
 ردهننسانعم تساحخو تقر افههدننزو هلعافم (ةدناعلا) هدئنزو عکرزولک دنع یچج زونلوا قالطا هرهود ناص

 ةتنا غم هدناع لاقت ردهنسانعم للبا هضزاعم هژتعلاح هم دار دانعو “هدناغمو هبناحو هفراق اذاهدناح لاش

 تاکرحخ كتيع (دنع) همزال اذا هدناع لاشندهنسانعم كلبا تشژالم هتتشر و یالذطاب هضراعاذا اداتقو

 هدیکرت نوسلوا یونعم رکو یسح ردنا تاالدهروض حو برق ناکمهکر دعسرب لبعتف كلا دو قوکس كونو ینالث
 فورحاکاورولواینامزهرزوا تفاضایاضشز دک مرغ فزرطوب ورونلوا یمن هلبا دزت هدنیسرافو هلیاهدنتفندنآ
 قرهیلوا فرظهکرولواهاکوهدنع نه تثجو نمعلا عولطدنعتشجلوقت رولوا لخاد فرج نم قجنا ندهراج
 دیهاک نمی رونلوا هدازا لوقعمو بلق هلکناهکر رول ار اندنع تالولاسعیفاذکیدنع لاقهرونلوا لامعتسا
 دسهاکو انکی داسقتعاو یبلقیفیااذک ی دنعلوقت رونلوا لابعتسا ةنسانعم دافتعا کر ذبا تلالد هبیبلق روض>

 کز ولواهاگو مشواربخ هدنع لاقبرولوا فر ظ هذهبیونعهروضح یک ی فیدلوا فرظهبیسح روض> ینعیهدلوقعم
 هالشعلا لالو هنخیاادیز ؛لدنغ لوقت هنسانعم نطیضعقو ارغارولوارما لعف مسا نمی روناو ارغاهلکنآ
 یربرح زداطخو ن هلیفرح للا هلغلوا صوصحت قزح نم هرژوآ دو سسههنحو, هلک یکاوب ىع هدلیلاو

 ما نمار ززولوا لخاد فرح نم نامه ندا فورج هنسهلکدنف هکر دشابا قیقحت هرزوا هجو وب هدصاوغلاةّرد
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 روسکسک هنن ردراکرد یغیدلوا زاستماو تب زم صوص نوعا هلک نالوا ییصاو ما كاب رهو ردهراج فورح
 هلغلوا یضام لعف یربخ كنسهلکناک ندهصقان لاعفاو بولوازاتم هلیلوخدمال هن رخ كنس هلک ن ا نالوا

 یسهلک دنعو یهتنارونلوا لام هتسا هدهنب زانعم ناسحاو لضفو مکحو كلم یسهلک دنعو یدلوا نیعتم

 هبناجنمیا هدنعنم ءاج لاش ردهنشانعم بتا هلنبتخف (دنع)ا) ردهنسانعم هبحان همش الت تاکرحككع كلنک

 | هوا راه لوشو رضلا ةرشکیا دونع هبا« لاقب رونلوا قالطا هدولب قوچ یرومغب هدننزو روبص (دونعل)
 یدناوا رک ذ هدشابهزمه (ةوأدنعلا) هیلیا رومظولبیصن ریافم هنیراتهج ؛لراقوا اس هکرونلوا قالطا
 ردلکد قازفاو ولخ ندا رد ها تم هراحهد زو دفنق (ددنعلاو) ه دزو تدنح (ددنعل)

 ددنعدبف ل سېل لوقت رد هنس انعم صحو هلرح هدننزو بدنجن ددنعو قارتفاو دبیا .ددنعو ددنع هنعیاملوقت
 [ددنلملا) یدقیا دد ص هوش لاقب روضید هثبش یکنا دقوج هکرد هتسانعم مد قو یصیحتو هلیخ یا

 ل وعت ردهتسانعم لیبسو ق رطوولخو دییاددنلهمهنعیلاملووقت رد هنس انعمهراج حدود ةلبسهینلووعفسمسا
 (دانعتسالا) رونید هبیضاراربق نایلوایرثا قالتوا و وص هلبسهیبلعافمسا (ددنلعلا) لیبسیاددنلعم هیلالام

 یغا ویرالوب یسهلوقم تآوهود شکر سو هیلعبلغاذا.*ولا هدنصتسا لاقرد هسا نعم كلبا هیلغنانفو ءو

 هلکنکد ب ورکه نساراقلخو نسراو مامززایلع ابلغاذا سرفلاورعیلادنعتسا لقب ردهنسانعم قلروزبویلسا
 سان نیزسکیاابح هسکر و سانلا اهم برضاذ!ءاصعدنعتسا لاتب ردهنسانعمقم ردشروا تولاحهسکره

 هتلآ هلکمالیاباکنراینوب نالوا ل وقعلا ی وذ مف هب زاذا رکذلادنعتسا لاقي رد هنسانعم كلبا انزهدنسارا

 ءافسل ادنعتسا لاقب ردهنسانعم كما ندنزعا یبش نالو اهدنا ب وک | هفرطرب یولطد ا نعتس او یدنلوادانسا

 دل رلنیعهدانع و)(دانع) هدصقاذا انالف دنعتسا لاق رد هنسانعم كما كنهآو دصقو هبف نم ب یشفهتتخ ]اذا

| 

 هنعراص  ریدهورکمنالف نم یلعداعراب رع ارز ردش ابار ست هلترابعانتلم یلا نریصت) س هع رک ی الا(اننیلمقر

 دن وعلا) ردیسهدلاو كنەلس نة ع ردنوتاخر ند هرم وس هدشزو هرج (هدنع) ردندلاجر,ءایما مف

 رد وصر ص وصخ هنراتعاج ری ونبو بالک نیو رع ونو رد برقر ص وصخ هنتعا ج جدخ ون هدننزو ےھج رد
 فوم یدنلوا رکد هدنس هدام دقع د وقنغ نالوا هن بانهم مةلاصو رد لع ل زوکا ب هدضزو روبنز (دوقنع
 رونید هیهنسن كر هد ننزو رقعج دکنعلا ردشلیاتراشا هنخیدل وایئالث دینم كننات ویسابج-كلَواهلکب وب

 و رک يخف كيم (داعملاو] هليكف لرلنیع (ةدوعلاو)(دوعلا) قجایادکنعلجر لاقب روند هلک ی چاو

 فرص هروکه نناببهد راصب كفل وم عجراذااداڪمو هدوعو ادوع د وعد هيلادام لاق ردهتسانعم عوجركعود

 (تدوعتلوا)ویشاو رولوا هعزعلابدوخ ال وقلاتاذلابلواو ردع وض ومهنسانعم كلا ع وجر هنيه هنس یتیدلوا

 ترضح ردبلفم هرزوآ دحاوتعاجب هکر دشلبالج هنیلغتی واضیب نکلارولواینوکزا جت وو هتسانعم لا
 كلبا درو هفرصاذاهداع لاش ردهنسانعم كلبا لب وکو فرص دوعو یهتنا ردنل وا بط اخیم وق با بیعش

 رددنسانعمقمراو دغمرو ص یر طاخ هتسخ هلن مسک ءلرانیع«دایعود ایعود وعو هد راذا لثاسلاداعلاقب ردهنسانعم
 بع رواو عج ند نظل طامدوعو هرازاذاهدانعو ادایعو ادوع ضرما داع لام ن وصلدلراو یرخادعب هرم

 ينلا داع لاقب رووا رببعت كم دیاتداع هکر د هنسانعم للشبا تبوتبتب ونی هنینر د وعویکبحاصو
 هادا ذا هداعلاقب رونلوا بیعت كلتا رارکت هکر د هنسانعم قلشب هد هعفد یکی هشیارو ةداعه مصیاهاتناذا

 هجوقو هيمو د هج وقد وعو *دج ادو لاو تبننا غدعناف#ادهاج تیثنافمنتسح افت دب# هنمو حراشلا لاق ابتا
 یجج كوب رد نیم هنیرابتعا ید واعمګنېنسهرلبدنکد وخابیراتد واعمهرسو لع راب دن کر ونلواقالطا هناویق
 ل الس هدوا عم رونلوا قالطا هوي نالوا دق دوعو رد نم هنت روا هرسکءابهدن ران زو هلړف رولکه دوع و هدیع

 لمهدن هعیرولاو فلخی ياد وعواتهدقیا قي رطلا دوعذخالاقی ردردصلاب فصوراتؤبو هلبراتعا
 ربترابعندقلوا مدقنآ دناخدج نعابا هکرونلواقالطا هیهعدقتدایس د وعو ردپ سا یزلسرف] رل هنسک مان
 رلب رعو هلق یا دد وسل اد وعهللاش رد هل اتعا یدواعمهنب رللسن كيدایس دوخاپ یرلتدو اعم هن راناناخ كسان
 مخرو دبی یع ادوعمجرهشلباتدوع هرزوایزپا نامه ن زكا یخارتو لص فام طق ندرب کمیک هکر

 هتي ی ویا کم هدر كکی دتکو رد هدنکبسادحوتم هدحو هک تن رد هدنلیو ات اناعرانویو ررید هد لع هدوع
 یلعنعتسا یا #عدوادوعب جار#لذلاقو رارد هدوعلاو مضلا داوعلاو دوعلالهدرزن كح:دنسرداتدوع

 روماو راکه ب رعت رلناردرامدا هدر واس دارمهداروب هلکع د ههو د ولتايهرزوا روکذم هجود وعلمل ام اتلا ك رج ۱
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 كلکرا یی وص لبس هدشنزو لبعفت (دیمتلا), ردیدآ یداورپ هدننارتتومرمضح هدننزو دج ؛یداه دع:یداو

 ۱ دانع ال ) مضوم ىف مم قح هوجو باب رج تددساذا لیسلا تدع لوقت ردهنسانعم نوط ینکوا نوجا
 ندقاهحاص بوبنروطالضا هصک نوتهسک نالفو اکنااذایشلا ىلع دعا لاقب ردهنسانعمقغایطهدننزو لاعتفا
 (نادیلاو) هدننزو مرکم (دملا) ردشابا داتا داسع, رل مات هک ا وکر رد هتلیلدمعا هدر كعد یدتک توروس

 هدندروب ملسون بیرق هزهکم هاتف نزههچ«نیع (داسعلا؛روع)نونلوا قالطا هّبش نوزوا هدتنزو نابلج

 هخلقرب هدنسیلاعس لوم (هیدابمل ا) ردع ضو ةدرنصم هلیارصفو یک كندمجم نیش (یبشلاداع)ردعضومر
 (تدلا دوع) ردیدآ تاغاطرب هدنضرا قس هل بق ق لینوکس تانادو یرمسک كن هجم نیغ (هضن رغدوع) ردیدآ
 رادلوطا ندراغاط دلج هکر دغاطرعقاو هدن رغم .همداوس دوع_ردوصرب هدندروب یمهلیبق براسح هدننزو یظعم
 هنیرلدنت هکر درلخاط كسکو ب و نوزوا-یکیا (مهسلا .دوعو ) (نابلادوع) ردعضومرب هلی ك راح (ةریفلادوع)
 | ردوصر هدندروب رفعجوتم هلوکس دآواوو یضف كفاك (دوکلا دومع) رولی_ةبج یمسق شوق قمی
 نیزشیا درع لجر لاق روند هناوبحو تاسنا نالواو لب وخ نتج بولوا یوقو رونید هثاشنوزوا هدننزو سل
 هیعوا نالوا لیصاو یوص لوشورونید هسک نالوا هیهادو تیخورونید هدروق یذوم ثببخو یوق قالا
 هعضباو دجبو سوختو حیرمشعو رد نیما یسرف كاهسک مان لیخارنشنب هلعو دّرعو راردیاذاخما هلحار هکرونید
 دیهعلا) رایدلبا نیزفنونعل ىرات رطح مالسلا هيلع مانادتیس هرروب رم ردیعسا یراشاذنرفزق كرا هسک مان
 دوخام هنعونرب لوق للعرونتد همزوا یروق هدضتزو بدنج (دنچعلاو) هدسننزو ذفتق (ده#لاو) هدننزو رفعج
 ردهنشانعم قلوادصع مزو| شان هدننزو هجر د( ةدصعل ا) روید هننالوا وتوکورتک دوخابرونید هننالوا هایس
 للجر لا قب روئید هعدآ برمشمزیتو نیغزاط هلبسنب لعاف عما (تجعملا) ادشع راصاذا بنعلا دع لاقي
 عار هو »یال هنیان ندنشعهو ینهداموت یرهوج ردندیماسا (هدفعو)(دشع) دید توضف یا دعم
 دداجلاز قهوتك فام هلکلیا رک قرلوا الث دی رم هدنبقع قسم دامدقع یرهوج نکل ردنمالنا نکذ یرفاوا

 بابلا نم ادونع دنعو دنعو قك ر طلا نع دنع لاقي رد هتسافم قعاص ندلوت یرعوط هدننزو دوعق (دونعلا)
 لابساذا قرعل ادنعلاقی دلءتسم هنسانع»ققآ لصتم بویلسک ناق ندرمطو لاماذا شما او عبازاو لوالا
 اهذحو تعرااذا ةقاسنلا تدنع لاق ردلمعتسم هنسانع» قمالتوا ةحرکلاب تولب را ندیروس راوطو فرق
 كساسا هنافراع هدروقطا فلاخاذا لجلادنعلاقب ردلهعتسم هنشانعم كملنا تفاح و "در لر هلس ىح مدآرو

 توبمکب دناقندرمط ید ؤا هل مسکن هزمه (دانعال 9 ردع رفتم ندنو یسادعامردعوضوم هرانعم وب هروک هتناس

 هضعب عینااذاهیق دعا لاقب ردهنسانععقعضوق یپردسو دنعینعع قرعلادنعا لاق ردهنسانعم ققآ لصتم
 تاراسردنرابع ندکلشیا یک یکیدلشدا کلا هک دهتس انعم كلبا هضراعم هل.تمح تقفاوم همدآربو اضعب

 رولوا دض هلغلوا هنسانعم كعیا هضراعم هد هلتهج تفلاحو قافولا هضراعادا انالفدنعا لاق ردهنانعموب ید

 ادناعلاو|هدشزورعما: (ذینعلا) ردعوسرم هلبناونع هدناعموب هدخناتصم قالا هضراغاذا نالف دنعا لاقب
 ندلو ماد دناعو ردنذنوت یداننعرفکر ونلوا رحت وکنوا هدیکرت هلو ارادوا یتفالخ كار هل حا هکر دهسک لوش
 نده شانس تننامو تقر افبهدننزو هلعافم (ةدناعلا) هدننزو کر زولک دنع یعچج زونلوا قاللطا هیمود نان

 هنا خم هدناع لامن ردهتسانعم كلا هضراعم هلتعلاحهمدارت داتنعو "هدناعمو هبناحو هقراف اذا هدناع لاق
 تاکرخ كنيع (دنع)" دمزال اذا هدناع لاشدهنسانعم كلبا تنزالم هخشرنو فال هضراعاذا ادانغو

 هدیکرت نوسلوا یونعم رکو یسح ردب| تلالدهرونضحو برقناکم کر دعسارب هاتف كللادو یوکس كنونو ثالث |
 ورخ اک اورولوا ینامزهرزوا تفاضا یاضتع دک مرغ فرظوب و رونلوا رممعت هلبادزت هدیسرافو هلباهدنتفندنآ

 قرهیلوا فرظکرولو اکو هدنع نمتئجو معنا عولطدنع تج لوت رولوا لخاد فرج نم قنا ندهّراج
 دعهاک نمی رونلوا هدازا لوقعمو بلق هلکت هکرولواهاکو فر اندنعكلولاقیفا ذکیدنع لاقرونلوا لامعتسا
 دهاکو انکی داسقتعاو یبلقیفیااذک, یدنعلوعترونا اوا لایعتسا هنسانعم دافتعا کردیا تاالد هبیبلق رّوصضح

 هکر ولوا هاکو ر شواربخ هدنع لاقن رولوا فر ظ هد هنئونعهروضح یکی نیدلو| فر ظهبیبح روض > قعد هدلوقعم
 هنا لقنالو هذخیاادیز لدنغ لوقت هشمانعم نضیضعتو ارغا رولوارما لعف تا قعد روناوا ارغا هلکنآ

 یربرح رداطخو نط هلیفرح للا هلغلوا صوص نزح نم هرزوا دو سم هجو ه هک یکیاوب تعي هندلیلاو
 ما نمارب ززولوا لخاد فرح نم نامه ندمراج فورج هنس هلکدنغ هکر دشابا قیتحت هرزوا هجو وب هدصاوغلاةرد
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 دام هماقاادایناثلا بالا نماد ع فما دع لاقت ردهنسانعم قموقیرد هنسهلوتمراوندو هيو فقس هدنزو

 ندکلیا دوصقمو ظومم هلا دج یراک یکیدلنا عورمش هکر دیلباقماطخو وهس هک ردهنسانعمكلبا دصقو
 االف ضرلادع لاش ردهنسانعم كلبا كاندردو نو زیضب رم ضرموهدصقا دا ینللدع لاق ردنراسع

 "یشلادع لام رد هنسانعم كمروشودو هحدقاداهدع لامي ردةنسا اعم كمر و تلقنو هعحواو هاتضاادا

 قمروا هتنطب دوع كمدآربو دومملاب هبرضاذا هدع لاقیرد هنسانعم قمروا هلیادوع هبسکریو هطقسا اذا
 ]| هنسانعم یاو هز حا اذا هدع لاق ردهنسانعم كم با نو نحو هنطب د وع برضا ذاا الف دع لامن ندهنسانعم

 هموق هلتفدیسنم دعا اراب رعهدهغللا هقفسراف نبا هکر د جزم بچتا یاهنم دعا انا لوقت روناوا لاتمعتسا |
 رولوا هنسانعم بج هروکه نر سفت كفل ومر دشعد یدلوا مولعم زونه یسانعم كنس هلکدعا هدنرامالک

 كجد مدلشیا هلتهج نیقبو دج نب یشیا لواراب رعو یبتنا ردحیصم یقیدلوا هدهنشانعم چ هدیاسهناو
 هنظبف اش یر نم زارمحا اذهو یناغصلالاق حراشلالاق ررید نرعدع هتلعفو نیعیلعادع هتلعفهدرپ ۱

 هیخو فقس دود هلل رسک كنءهمه (داعالا) هنظ لع ادیصدم ناسا هنالنیعدع یمسیال هناف هیعربفادیص
 لاعفنا (داملالا) دامبهماقا اذا فقسلادعا لاش ردتسانعم قمردروط هليعضو كرد هنتلا كن هلوقه
 یشیارب یخدوب هدننزو لعفت (دمتلا) دمنافراد جج ا دعا لاش ردهنساسنعم قم کی دردعواطمندنآهدنزو
 قلراطهلنبتغف (دملا) هدصقا ذا؛وشلا دمت لاق ردهنسانعم كسلبا عورش هلت زعوتدج نعبللنادصق
 هدرا نا هبا ہن همالکی کیدتیالقن كسراف نبا افلآ بضفاذا عبارلا بابلا نمادع لج رادع لاقی ردهنسانعم

 هفت نکردیالنق یر وقسم یرات رضح دوعسم نیا شعا كزوعلملهجوبا روب زم مالکر کم یدنلوا هفداسصم
 هیهنسنرردعو یهتنا ردشم لا ناب هلیسانعد عج وتدوخاب بضع ندراضب و هلیسانعم بلر ثا نا شلیا
 یس هرمشطیثان ندکلن قوح یکروا كنءودو همزلاذا هبدع اف ردهنساتعم كما تمزالم هلیهجو ماود
 هرهاظو بوکر ا نمهمانسلخ | د حط عنا اذار یی ل ادع لاق ردنسانعمقلوا اندر دیسی رع ا قز هلو ا عاص

 هتوادنل دقعت هیلعتضبق اذا نحر طم ا هللباذا یملادعلا قی رد هنسا نمم قمن الصا كن دروم غب قار طو یک
 یکیاندکع قوح هب هاد دعو رولوا توطروطر هسقص بول آهک یدنالصاهدهجردلوش ندرومب یقارنط ید

 |یرلادع) اتلتخاوامرواذا بوکز ا نما تیلاتدع لا قب رد هنسا فعمقلریصیرای رد بورا بقراقاسنیق
 یزلادع نالف لاق رردبا هیاک همدآ نالوا ناسحالا رشک هلکنوب ردکعد ناکمولقاربط شاب هدشزوفتک
 نوبزو راز ندنبحو قشع درد هد زو یظعم (دملاو) هد تو زما ( دیم او)( دومعلا) فورعل اشک یا
 درد هنتلآ د عمو قشعلا هد هدق ناک ادادمعمودیعودوس لجرلاش رونلو قالطاهلاح هتفشآتالوا
 شام عونرو داسلاب بوصنمیا دعم ءابخ لاقب رولوا فصو هنسهلوقم هی>و فقس شکلوا عضو
 داملا هه ی بعیآ هنم برمضوهو دم یشولام هلوا هدنتشیه دوعنوزوا نوزو ینامزو شقنهکروت دهتسد الآ
 رد ها ه یتومرونید هنسبربا چکولنوق ولجوکولناجولنا هد تزو ینالتع ( نا دملاو) هدنزو لتع دملا
 هلبااب فیفخت (ةيدومعلا) انابش *لتم باشا ةبلا دعو ؛دع ةيراجو ین دیو دع مالف لاقي
 كن هفثاطیاس لمع و رارردلاطاک | یتراقج وج شوط یکی هکر دیس اوصر صوصخ هنسهفئناط یزاصز
 ردنراهطرادم هدنرانبنآ یراصن یخدروب زم لع یکی نیدلوا رطب جوم هرانآناتخ هکرد هدنلزبم یراناتخ
 یراصنرد هسانعم تراهط هد باربع ردهلبا هع لاذ هکر دی رعم تیذ وعم یسهلک هیدوم هکرد چیز
 بو ردلوط هلباوص یا هدنقو انتر شبثک هلغلوا ضوحرریتبم ند ممرم هدنززسانمو اسبلکره كننسهفّئاط
 یراصن نابعا ضعب هدکدلیامصتت هسکربسپ هلوا عنام هننفعت هک اتردیااقلا یغاب ناسلب دوخاب زوط هنجعا

 هرکصندکدلیا نارق ینرانآ لینا ضعب هیوص لواو تماقا هدنسوشرق ییهسکلوا شیکدب شبشک دنرضحم |
 ةدع» بودیا لوبقلاب قلت دلو هینتورم کا هل لطاب تادا فتعا ضعب راد هیت عی هلا سویاوا متن
 مروب هديا ریهطتو سبطغت هلیمسا سد قلا حورو ناو بایس نی هتشیا هنبرزوآ كموسرمو ذخا ندوص لوا
 یراقج وجو ردبا ممم هل لیدنمرب هرکصن دکدلیا بص هنب رزوا كنآ یب وصلوا كار هدرلنوسلوا دهاشرلنوپ |
 شبنکر ررونک هشروضح شبنکب ولآ ینجوج یراردامو رد: اردنا سبطخت ۍنوک ۍرکس كنرلتدالو |
 ناسلبدوخا:زوط ییوصلواو را ردیا لوقو قیدصت یردامورد هلاکولاب هکدلیار رقت قا ذه نانلوارکذ ید
 یهتنا ردند هنباهر هدبعش یک لیدنق داقبا دوب را ردیاورع هنتکزپ كشبشکی یفعت مدع هلکلیا ظفح ندنفجق
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 هدنشنزو یطنبح (یدنلعلا) ر دعضومر هلی رسک ك نيع (ةادلعلا) دتشاو بلصاذا عبارلا بابلانم ادلع
 كج اغار یک نالیف: ندنعون یجاغا هشبمو ردنغ) هد هلیمط كنیع رونید ه بش نالواظیلغو نوغوب اقلطم
 هدننزو یدارف هلم كنیع (یدالعلا) رربدخ د یدنلغ هلنبتفضو رولکدن الع یعججو ةادنلع یدرفمردیسا |

 راتووتناژرو هنسانعمربیکرونید هب هنسد وېب هدننزو لوفق هلبرتسک كنیع (دولعلا) رونید هي هود دیدشوزواب
 لواوروئید هرانآش کس هاه (ةدولعلا) روق ن, زردیس یا دولعوه لا رونید هی هدرکسو دیسیحاص |

 دیدنشو .ظرلع هود هدننزو ءادنرسا ( ءادنلعالا)رونید هبهود هحاوق كب او ةيلدب هکدل روس ندنس هسکاهکر وتیدهراتآ

 دحم رحند (ةدولغلا)ردموسرم هدنس «دامدنع (یدنلعلا) دتشاو ظلغاذالبا یدنلعا لاقب ردهنسانعدقلوا

 ماذا نلجرلا دولع لاقب هیلوا رداقهنکی رګ هسکرب هک هلیوشردهنسانعم قلوا تبان ماد هدنرب هسکر هدننزو
 قلوارغآ هلفلوا دیدنو ظبلغ یدوجنو كمدرب هدشزوزا ولجا (داّولعالا) کی رحت ىلع دحاردقی فهن اکم

 أ هتهادا رها ظ روند هنهیهادزوج هدننزوج رز دکلعلا نزرودتشاو ظاغاذالجراادولعالاق ردهنسانفم ||

 ]| دونیدهنغایج اهدننزو بشرق (تکلعلا) رونیدهبیراقرارب هشیاراوخ ەز وكن اش شو رو دوو رذهفشاکتفص
 ]| طبلغ (هکلعلاو) هدننزو ج رز (دکلعلاو) هدننزورفعج (دکلعلا) روند هدوس وق كيدننزو طبلع (دكلعلا)
 نالوا دیدشو بلص هدنشنزو لجرفس (دکنلعلا) روند هثیش ظیلغ هدتنزو طالع (دکالغلاو) هدنشنزو
 یعجروشد هشش كج هدیاقمو یکلسا شلرکا هدنرژوا هلل سکه لرلتیع (دالعل او)(ةدالعلا) روند هثش

 ی هر وو وبا لزوتننادخ احن رجب هو هحیزحد (هدیبعلا)رولکتبالعو بقاع |
 هنسانغمنوتس رود هکربد هکر دفو رعمهد تنزودومن ( دول ا)هءادغ تنسحا اذا یصلاتدهلعلوقت ردهنسانعد

 او لا ییز نری اب نرد گس دق ورو :هنتضئرواکد هو هلن رولکو رولکدها یھ
 دست رص كلف فبسلادوعو مه دیسیا هموق دوع وهلاقب رونلوا قالطا هب رتهمو دیس نالوا یروما
 (شبطا دوعو) رولیکحردق هنجوا رولوا هنادجوا هد لق ضعب هکرونلوا قالطا هیهقب رط نوزوا نو زوا نالوا
 هلغلوا موسرم هدنناونع رکسعلا لیسر «د هنس ضعب هنسانس -رکسعلا نش ررونلواقالطا هزالاسهپسوهرکسعرس

 نادکک یک لد یرلکدید هبذهر هدنسکوکلاسنا(نطبلا دوعو)رولوا كمدیسبج هقرخو یسهعیلطهلرکسع |
 یاوف كنطب هکرونلوا قالطا هبهقرآ لوق لع رونلواقالسطاهرمطنالوا "دتعردق هنسهجغاشا تلکب وک
 یرطاش راسام سی ردباقنس یرکح هکر درمطر دنکلا دوعوردمرتلم یناث لوق هدساساردیکاسمارادمو

 هکر دهرزوا هجو وب ینو کت تروصردترابع ند ځلبو مدوادوسوارفص هک ه عبرا طالخا هکر رد ءاظااربز ردقح هوا
 نانلوا میعتاش زاسام بعشنم هد هدعم فارطا یسفاصمطه)ادعب ہدەدغم هنسذ نالوا برشو لکا

 هیاضعا عیجج بولوا ناقیسبفاصهرکصن دقدلوا مضه هژنهطر کم هدنآو لصاو هرکج قآ هلیسهناعارارمطهدرخ
 لصاح هدن رزوا بولواادوس یلفت ندبا بوسنر هلقسا هدنهطنیح هدرکجو رونلوا مفت نوجا قلوإ تّوقوادغ

 ۱ هدنس هتروا كني رغا یکیا كن ل(نانسلادوو]یهتنارولوا لب لوب وکم اخ هدنقوفكنآوارفص و وکه تح و |[
 ردقجهلوا کلترک هکر ونلوا قالطا هنعاوقو ظهم كغل وق نذالادوعو رونلواقالطاهرمطنوزوا نلیکح هعکسموت
 ماسیقدوخ اب بولوا ناجو لقعیب یکن وتس نذ شرح تادشک ایوکرونلوا قالظاهک انهو دناو نب رح كيدوعو
 دیدشاشب رح یا ادو هتآرلوقنردیبم هنغیدلوا ردیادوعقو ما بق قرهنایط هی هنسنربهلغما لوا یلاحهدوعقو
 ولفرط یکیا یرلکدتبا عضو خرج هب رزوا ژابلادوع ردترا بع ندنراقابا كن شوق هود مل ظلا دوعو نرخلا
 دانتعاراب رعو ردب رلکدید نیتو هکرونلوا قالطا هش رمط كروب هدننزو رع رصسلا(نوعوآ ردنرابع ندرالیم
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 اوهاتتساهدرپ كمي درابدتبآ ولس هننسارتمس كتل ضمها رالی م وقتورب رقت یتر رب دتو یر هرزواهجویرلکدتبا
 هکر ونید ةنناشیذو دیگ كموقرب یخدوب هدنزوریما (دیبهآ) هنسانعمهیلع نودع هجو یلعررد مه دوم یلع
 هرکشعنییثر یکد وعو روندهکر بدو هبهنسن یح هنابط هدننژوباک (دامعلا)ردب رادصقمو دصهدنراتیتضمو روما

 ۱ نالفرلب رعورولوا ثنوبورکذمداع هدانعق ونهاهردهذاعیدرفم رونیدهبهعیفرهیناو روش دةرکسع لیسر دوخا

 هک( بوک ردنا هک ندکع دژاتونیعنمندنز راس هلغلو اولن اشذوولتمالع لازم هنب رفاسمو ناز ددال لب وط
 ارد قالطا داسملالها ردرانبشن شح هک هیهیبخالهاو راردیا هدارا ینغلنادناخ هلیغلنوزوا كنکرید كني رداج
 رکسعلا شیئر هدننزو ناسطلس (نادملاو) هدتنژو هدیز ةدمعلآ ردا صا هعیفر هنادامعلا لها لوق ىلع
 دجن (دم )روند هثبشقج هناوا داقا هدعویدناوارکذ که تن یکد انعودومعردهسانغهرکسعلا لیسردوخ اب
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 كمروتکهماوق تودانیفردق هلو ییهنسار و ردهنسانعم للمکود قوح دوخاكلمک و و ك هدننرو لیعفت

 تدقع لوقت رد هنسانعم كلبا دوقعم یتراعواشو ظلغيح هتیلغااذا لسعلتدقع لوقت رد هنسافعم

 هماوق بو دابق یهنس حدو هل رسک كن هزمه (داقعالا)رکداکتاقاط یا ادوقع هل تلعحاذا ءانبلآ

 رد هنسانعم كمونسوکرزبخ یشید (داقعتسالا) ظلغ تح هتیلغا یا هندقعا لوقت ردهنسانعم كمروتک
 هدفع ثفن رونلوا ق الطا هبوداجو رحاس هدنزو ثادح (دقعلا) تمرحسا اذا ةر زنا تدقعتسا لاقت
 رووا قالطا همالکلکشمو ضماغ هدننزو مظعم (دقعلا) رحاسلائا دقعل ارش نم هللاذوعا لوقت نوصکیدلبا

 بولی وقهنسنرهدننزو لعفت (دقعتلا) ضماغیا دقعم مالک ل افقی ردذوخأم ندنوب یونعم دیقعتو یظفلدیقعت
 لاق رددسانعمقلوا هدنزرط یرکوف شابا هنسنر و ظاغاذا یبدلادقعت لا ردهنسانعم قلوب ماوق

 یرلشاط نالواهدنسبغاشاكنبب وق شلروا هلشاطیسی رح ا بلا یف دقعتو بم دقعکتراصاذا حرف سوق دقعن
 للملمکو د هکر دیفدارمو ه دننزو دافتعا (داقتعالا) ردنرابع ندکمرکهرب كعلکرباوص هدنند یسیرقوب بوقح
 ندقلفنکع تولوا هدادرارفاکبلق هکر دلیعتسه هتسانعب قلعب کوک هب هنسلرپ هلتتسانموا رد هنسانعم

 هليا ءاه رولو! قالطا هدیقع هش یکیدلبا سلق طب ر لواو بلقلاهلعدقع یا اذکدقتعا لاش ردترابع

 لجرادقتعا لا ردندهروک دم هدم هکر دهنسانعه كلیا ادب و بنک هقالعو لامٌناسو كلتنح و راقع داقتعاو
 اودهامناذا اودقاعت لاش ر دکعشلدهع هکر دیفدارمو هدننزو دهاعت (دقاعتلا )ا هاتفا دا الامو دمی
 بوشپاب ندنفیدلوا یلتجوزز كر یسبنم كنبشیدر د هنسانعم قفل هنیرب یرب هرکصندکد شلتفج كيوکو
 هنسانعم تباث ىأر (دومعلا) تلظاعتاذا بالکلا تدقاست لاقب رریدرونلدبلک هاکمروشش ین كنکگرا
 راردنا قیلعت هترانوب كلافطا هکروند هنسب زد قو (داقعلا) یًآردقع یا دوقعم هلام لاسةب ردلیعتسم
 هدننزو هدع (ةدکعل)ردنلوابقلم نوه دلوا رودوب ردببقل ارعا مان ق دزرف هدشنزو ناشع (نادقع)
 م دآ تقلخ هک اف ربد ید صعصعردککرب یرادقم كجرم هکر وند هنکک ج وب نالوا هدقوص قوریوق
 روند هننارلکو وق یا :دکع هر لاش ردةنسا ەم تٴوَقوروز هدکعو رد و سه یعیدلوا مدعو ءانق دع اخو

 هنکلب شوق لوشو روند هنکوکت کروب هدفوجو روند هنکوکت ناسا هدرغآ هاف (هدکعلا) هنسانعم بضاارچ

 رونبدهنطسو كنهنسنرب هدننزو دفع (دکعلا)رردیا حرط هطقناجماج هکما هلکناراندیا حجط كم هکرو شید
 یندکع لوقت هنسانعم قلوب یتکلوت بولک هناکما صوصخررولواردصم دکعو هطسو یا یشلادکع لابقی
 لب رسک هرمه (داکعالا )ال اذا هيلا دكع لاقي ردهنسانعم,قعفصو یتنکما یا ىناثلا با سلا نم ادکعرمالا

 [دوکعللا)هنساضمملهرب قج هنغص هدننزو رجم (دکعلا) ًااذاهيلا دکعا لاشیردهنسانعم قفغص دوب
 یادو روید هیسکسوبحو روند هثبش نالوا لباقونکمو روند همدآ نالوا مزالمو مبقم ماودلا یلع هدربرب
 -ضلادکع لاق ردهتسانعم كمر ومس یعسق هودو رلکهلنبتعقف (دکعلا )روند هماعط نالواتباثو یضاح

 فتک (دکعلا )قررااذا هر دکع لاق ردهنسانعم قعاب هب هنسنرو نعساذا عبارلا با بلا نم ادکعرعبلاو

 هرزوا یرب یرب دکعو هلیاهرد هدکع یوم ردفصو ندر وب نم یانعم هکرونید هبهودو هرلکز ومس هدشنزو
 "بضلادکعتسا لاقب رددنسانعم كمرومسیمسق هودو رلک دوب (داکعتسالا)روند هنسیدنغ» جاغایروق شاغل
 لاش ردهنسانعم قلوا مضنم هلباا جلا هی هنسنرب ندنفوخ كشوق یترب یمسق شوقو دکعینعع راعبلاو
 ردیدآ خاطر هدنب رق دی ز رهش هدنع هدننزو باح (داکع) حراوطا ةفاخت ؛یشلایلا مضنااذا رز اطلادکعتسا

 ن دنوکچ وا هدنراتاپ یابرغ هلبازارتحا ن دناسطا طالتخا ردرارارقرب هرزوا هعصق تغا زونهیناکسولها
 رد هنسانعم كلبا تمزالم بودیا مهم ماودلا یلع هشیاربدوخابهرب رب هدننزو لاعتفا (داکتعالا) رالی ا اونا هدایز
 نیساذا مالغلا درکع لاقب ردهنسانعم كملتوق بو روم هدتنزو هجرخد (ةدرکعلا )همزااذا هدکتعا لاق
 لوقت ردهنسانعم كما رطضم هنب را هویش یراقدلوا فول ام یدنکا هرکی کار هتاد نالوا بوکرمو یوقو
 (درکعلاو) هد زو عقرب (مرکعلاو) هد تنزو رفعج (درکعلا) هراک اناوا پف الا لبق یب تعجر یایقان تدرکع
 مالغ لاقب روید هن الغواولناج و لتا لوق ىلع برا قتم یغولب هدننزو روم صع (دورکعلاو) هدننزو طبلع
 ییوق كي هدشنزو طبالع (دلاکعلاو) هدننزو طلع (دلکعلا)نیعسوا ما براقتیا دو رکعو درکعو درکع
 یقصاق كيو روئید هشربکس نوب هلی وکس كمالو غ كنیع (دلعلا)ر د هدباز یال ضعحبلا دنعرونیذ هوس
 "یسلادلع لا هنسانعم قلوا دیدشو بلص رولوأردصم دلقو دیدش بلص یا دلع یس لاقت رونیدزهئیش

ma 
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 ردهدقعید رغم روند هنبرانخهم وف شلکربا ت وطد ین وبهدننزو فتک دق (دقعلا ریون ]وقالطاهدرّوق حاغروب

 یتفیاروبط هلو هضق یس هدوک هک دن وئاوا قالسطا یهود لکرا لوشو نونید هم دآ نالوا قانعتوط هدنناسلو
 | كع (دفعلاو هنانعم ناسلل| لا روئلو قالطاهنکیوکالد هد نغآ هناعف يدقعلأ) هلوا لمم و نافنایط ||

 | خراش ةدالقیا دلا نمیفعامقنعقرو تاج لیاقت رزولک ذوقع ىهي نادفلناد نکهکروشید دال لب مسك
 : ةدننزو لازم (دمعلا) یدنلو|قالطا هیهدالق هل پسانم هدلفعهدعز یکروک.ذمدقع ندردضم لبصالا دفع رکربد ۱

 نآدآهازتآذرک رز وغید هنع رج كن وق (مواغلار دلرلا بی رق یار نازالادععمیمّوهمهل وق هندو رونید هنزل کود ۱

 ۳ هکر ناو (قالففا وها لو-شدقامو اهل وجامواهع رب یابلادقاعیفیبلامب ردیرابعندنسهرزوح عارذ قرق |[

 | لودر ونلواقالطا هیبقانلوشیهوانشم ردنقوص هنعلارآ یسهچاب یتشاب دوخاب شکایت ی نوجمقموبوا
 | ريوق و ولو قالطا هبهب,رأج هدیازو ءارچع ( ءادععلا) هل وا سما راعطاو زارقا هلتم الع صعب یغیدت وط

 ةدقعلا ) د وعمخ هناكا هند ناصاذاعا فج هاش لار ونلوا قلا هنویقنالوب قاب وط نقيا وڌن نر شم ود

E:دن هدلب رب رکن دلمه هنیسانوم تم الو هدقغو ل ید هرک,هدیش راه دود هبکودرنینآ هدنزو  

 | لااقب هدننرو د رص ؤا قع ىج رد هلی هج البم هد وفعم تع ؛دوجاب ءال يعج زدن راع ندقلویاو

 | تابالولا باج ا نعي | ةبعكلا ترو دسقعلالجها كله لاق پو: هللای سر رک فید فا یادم
 هعیبلادیزم ةلمکلا يرو ةدسفغل اله تل. :یباتپدح قوم ءا نهال ولالا د تقع نمرآبصمالا لع

 rR RR ي[ ى خاض هکر ووا قالطا هنسهلوقمهجیضو راپ ةع ل وشهدقع و هالوللدوقعلا
 : || دنع نوعا ف اىد وفى تفالخو تنمو رایو روا کوک یو هک دونی نب کودوهلوا سا

 | قالسطا هغل e كلاذکهزب قلجاغا قیض و :قوچو یدنلوا یک هک هتنزوتلوا قالطا هت نانبل وا
 | | ولتملا هذابنندنس هعرقلرب نالوا ناوازف و نک ی ناجا نعب ه,دعع, بارع نم فلآ وه × لیلا هنمو زو نلوا

 هغالنوا یناکیغلتواهزهاود هدقع  رلبااوباولقن هر یخ ند را بهم تز یس عزف زر ل و اارزاردسن ؤمو
 قفزصنم هل وا مسا هیدبصخت ضراره ىب هلک هدقج وز نمک هلا سټ ونلغب هداروا هکوبلوا قالا
 ُسابلعم راف 2دم عو رولوا فّریظنحرغ هلا غل وا یلع كرا رب اهن عی و ن وج٤ دل وا سنج بسا رولوا
 دعوه لاب ی یک یریاقلهبرا كنا رونلو | قالیطا هتشنالوادوقعمو SE EER نخب
 یدناوازکذ هکر ونیدهبمبصختضراو رونلوا قالطا هنپ ,رکذد تکی وکو تانک لجر اغالپ هیفام یه ویش غم
 دراخن لو هدقالتواو ةبوچو یا دریغ میبلاو خاکنلاةدقع هنمو ر ړل معتم هند انجم مو ناو پوجو,« دیقعو
 اونو "او لوشو دنسا نم نعرا ةي هنلهزات هدنجنومرابهب ب ب a ید هیضاو هيب هکرونلوا قالیطا

 کز ونو | قالطا هرب قنص نالواهدلاو را هلواّرطفضم هفیالتوا جاغا اما .یراغلع یسهاوغ»:قولبوا هکروتد
 ناذرض ندندنلسن هو ط نالو:یزتعم تب ةد معو ودې داة دلبر هدف در هدو هلوا هتک هلا هضراعرن

 فوطا ةدقعو نذیدآ لجن ر رب هدقعو زدند انآرعاش مان حاعرطو ردرلپ و روما ا تعجب ی <رلکدید نوت بقع ||
 هن هنیکو | و منخ ران رعو ط دنلوآرکد کرنهخ كيهدبع هدنزو دربص, قلا )رییعضوم یا باصنالا هیقعو

 نصب هدننزو ضنکد وخاب هدننزو درض (دفع)دیضخ نکساذا هدقع تالح لابپعب هنو رار دیا .قالطاهدقع
 ردیدا المرخ ع هلن, .(ناذنهعلا) ند هلییفرب هيرو هنیهح (هدیفعولد ,دعصومرت 9 سند هن ریض 1

 | مظع یلناو هوا شخاوا .دشعرازک هدنزز رطوبق ابجلاج ءدنزاوید هکر ونلوقالطا باب :لوش (دوقملا ءانبلا
 | لاقرددوهشم هدن زاراؤښد طع یاہو زا تصچ صوب هک هتن لردیآ حرط نوجا ماکو تیوعت هدرا
 | هدشغنزو نيلي (ديمعبلا) باوبال اک هفوطعم تاقابط یا دوفع هل لم اذا بقجمو دوقعم 2این يباسالا یف
 لادم لت وخ دب ملا اللاب یک دو ویی مط نی وو اوفا لابو یوسد هل شملمآوق هدیننآ

 | «دشوا كمال | تقرافم ندنزپ یکی د دنیاابنمم وقام مدننزورممل مدیععلا) لب دقعن ماعطاذکو ||
 ]| هدفاعم یا| هةینطوه لاس هت یزید یخد تفیلح زد دیفع ملرخنا اصهدجازدیرپ ره ل دیک ن ڊا نایب و دهع
 | لا داش. نالوا میل هللقدقع نیهاکتو فج دلار UE ۳ ده اعم دقابجمو دبععو

 ۱ قالغا مولا دفع هنالوا عال عطلابو مرکل دق نالوإ عرکع ناب رب رعو هدهاعم.یا هدقافمو هدیقعوه

 ۱ تونل آدم و رود له اعم ناییلوارکدررلرذبا

 ]نم )یک یمن مدارا مهیا نیل همت ا وون
 ا ا



1:۷ 

 هدننزو لیعفت (دیضمتلاو) هبیرمسک ك زره (داضعالا)رولواهیش هیر ءایدنه هکر دب رلکدید لیردنختابنوب

 الاعسو انیب بهذاذا دضعاف مهنسلا یر لاقب رد هنسانعم قعاص هنلوصاب هنغاصبویم هروا هناشنقوا یتیدنآ
 هخلوا ندنناب ر هدتنزوثدحم (دضعلا) هل وا یزارطو ړع هدنرب لوق هکرونید هبول ل وش هدننزو یظعم (دضعلا)
 تدضتعا لوقت زد هنسانعم قلا هل وق ینهنسار هدننزو لاعتفا اغ وند نخ روق هزت ااش

 هب تنعتسا یا ه تدضتعال ومت رد هنسانعم كتلیاتلط تنواعم ندهتکزو یدضع ی هدلعح-یا «یشلا

 ندجاقا و اهدضفاذا ةرصلا دضعتسا لاقي رد هنسانعم كمسكج اغا هکردهنسانعم یئالث (داضعتسالا)
 یوق هلئالت تاکرحسكنیع (یداضعلا  اهاتتجا اذاق رفلادضعتسا لاق ردلیعتسم هنسانعمکكمروش و د هوي |

 وص ر هدنسېق رش دیف هلنافف (ةبآدضعلا) دضعلا مظعیا یداضع لجر لاغر وند هتک الوآ كوي
 هنواغم (ةدضاعلا) |ونواعتاذا او دضاعت لاشر د هنسانعم قعشلمدرا هدتنزو لعافت (دیضاعتلاز ردیدآ

 رونیدهبهنسن ج وکو لتفشه و جرو ولتدش هدننزو سلع (دّوطعلا) اونواع یا اودضاعلاب ردیف دارمو هدننزو
 هن یساجو ردموسرم هرگنصن دن هدام د رطع هد راس هدح اهصه"داموب قاتش دندش یا دّوطع رطس لات

 ردنلیا تیت هدنیسانفماقم فل ومس ردموقرمقرهل وا تفصو ی الث دب زم هد رهرمو ردح رم یی دآ وا قدم
 یکیدلیذكلاس هدنآ هکر ؤنیدهل وي كل شياو ولو ا لاو شو حیا ریا دو طعرس لاقب رد هنسانعم عی رس راسد وطعو

 رونیدهها د لیصاو بیجقو ءاشیاهثیح هبف به ذب بخ ال نیب یاد ّوطعقو رط لاق هل وار دبا ل ولسو مرغ ندو
 تضم لاقب روند اتم ویو بذات هنسو زوتند هنب وهن رت نیکسکشملغازو ر ونبد هنوکن وزواو ةغاط نوژواو
 رک هکر دهنیانعم دوطعهدننزو شاع (درطعلا) عججایاادّوطعامو بهذو ثی رکی ا دوطغ ةن ةبلع
 رولوا هددسذاتف ءاعسر دنوآ تکو کر ندنس هلجج هرانیسیغب ندنماسقاسنخ هلص كاع (دراطع)یدنلوا

 دع هعاشا ندرة وب یسع درولوا هدوتنداش ء افت كم ومرولوا فرصنم ربع وقر صنم ی دزانطعو

 میقونبد راطعو ودذ وځ ًتندهموقرم امر د دیس ثعاب ینیدلوا مسلا عی مس ردف راعتسفالخ هکر دهلراشعا

 بجاخ نب دراطعویدیایم وق كن هسک مانت احلف نی تار ء اجر وبا هليا لغت هکر دیفسا لج وبا ن دنس هلق
 دارم هد رازاب ي هلح لوا یراتضحت ظعاقوراف ن وکربیدا راویسهرخاف دلحربهکردهتنکلوش هرارزنب

 نکیدررون ضلت هدنرانوکه عج نکس رویناتشا یی هروب رم لح هنبرات_رضح مالسلا هيلع ل و سر هلکعروکنکزولوا
 هدعد وخاب دوعوم نیعدهدع هدنبزو زوز (دو رطعلا) رد روطسمیمهنقنم لر ول زم هدنس هدام سوقورلندند

 ةذعلاك ك دنع انلهربصیاادورطعانل هلعح اورمالا ءان لع انلهدرطع ل وقت هنمو رود هش نالوا: زر داتعو

 بوروتکه رپ هج راز نیا کیا هتاف (نا د فعلاو) هلبن وکتس كف وقف كنیع (دقعلا) داتملاو ةدعلاکو ا
 بث وفهیلجر فصاذایاتلابایلا مانا دفعو ادفع لج زا دنفع لاقبردهنننانعم كلباواترب نیر تیکت کس ||

 مدآربهدننزولاعتفا (داغتعالا) زدش وق ر هش هنیجرکوکل وق لیعرونید هنشوق نیج رکو کد فو ودع ربغنم
 قولو ردهنسانعم قلوا كالهندتجآة ذو ر کا كر هبلبا لاوئس ند هسکر بو دنا دن سۈ ىق نکس هبترزوآیدننک
 یقلوا لالهندنراقلجآ ب ولنا لاوئسندهسک ندن راتینصعو تیج یدباز ردا( هفت اط بارع هدرا هتل ظن
 یکن نراج لحجر اواعوح توع ىح ادخال ًاشیالفهسفن یلعهباب قلغا ادالعبرلادفتعا لاق ییا نازدیاراتخا

 ےک

pareng - 

 عییلاو لبظادقعلاقبردعا ندیونعمویسحرونلواریعت كماکودو كکود هکرذ هنساتعم قلب کود هلیاوکس
 هقنع نالنفدقع ەد ك جند ید زوتکهان توتفص هئالف هک نالفو «دشاذآیقاسالا بابلا نهادمعدهلاو
 نماضو لیفکو بسخاذا بساط دقع لاقن ردلمهتسمهنسانعم كليا باسحییهنسن رب دفع و ازید نالفلا
 هن دهام یا هبلع هتدقعل وقت ر دلمعتس هن سانعم دهعو تلفکیا هلت دقع لوقت ردلمعتسه ةت كسان قلوا
 زف (دقعلا) رمظلا قن وم ئ ادفع لجل اقب روند هود ترا نیتمو کشو لکن رد یس هقرآزولوا فضو دّفعو

 ردضخدقعو ردندلتبفلوا ورع نب كلملادبع رماعوباو ذاعم نرتب هکر دیدآ هلبقرب ندنچ لوق لع ند هلی
 تالا نما ذقع لج لا دقع اقب رل وا ردتقم هلک هلتفالط هک هن سنهم قل وا قالت وقت اوطهذدننا نل ك مدا نرولوا
 لاقت رد هتسانعم قنفص تؤشنات هنتلآ كککرایج رف كکب وکی شیدش ثلتفچو هدقع هناسل ف ناکامی
 (دقعآلا) وونید هنس هغ وکم وق شاکر ات وطرد دقعو معلا بیضق ءمساهتظ د تششنادا هوعللا تدقع

 یغرب وفوز وئلوا قالطا هکب وک د قعاو رونلوا رعت كتل هک نوتید هپ یشکنالوا لنقت وط هدننابل هدبنزویزچا

 رے زی و وک نع حل

 یی سس سس

 زا كخافویتتف ك نع (دقعلا) هدقتعایا اذکد فتعالامب ردتغلهدنظفل داقتعا دافتعاو دنتعننا دیرنتلاقتالاملاقف

agane ara 
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 سس سست سس تست

 وبن ۵ (دولصعلاو) هد زو رفعج (دلصملا) اولتتقاو اوخاصادا!او او دوضعتو موعلا دوصع لاق رد هنسانعم

 (هضحااو) لوکس كن همچهداضو یرسکو یمضو | شف لنیع بضعلا) روید هش نالوا دیهشو سلبص هدننزو ؛
 نالوا هکراو که روک« .هدنشاد نوما :ندکنپ رد هدننزو قانع ( دضعل او) هدسننززو سدن (نضخلاو) ةدننزو فتک

 هدو هدضع برش ل امن رولک داتضعاوذضعا یولعخب زوشذوزابهدیسرافر ونلوارسعت لوق هکر وند هوضح
 ٌوْلوا قالی طا هنسهیحانزپ لانهنسنزن ه ادنن زو نمد دضطو تفتنکلا ىلا نیقفرلا نیناموهو اهرغیا هدضعو |

 یرمصانو ییعمیا یداضعاو یدضعمهلوقترونلوا لاسمغسا جیره سو
 هنع,مقّرفو هناوعاتابن نسرسک راد هدضع ین نالف تفرلب :رعوونلوا لاسقتساهدا قم وب یدادخاس مکه |
 رانا نهتشاب هلطقن ینرلتن هدیرافح یراضناو ناوعا هک دمت رب رب لیشتنالوا هدشننو زان عف هتنساتعم |
 قد رطلاناضعاو ضوخا داضحاو یدنلوارگد هکر دیمملتادضع (داضعالا) زذ هیاک ندکعد یدلباهدنکارت
 ]| كئشره الطم تالذکرونلوا قالظاهت رارآوبذ ناتالواات و بضن یکوزاب یکیاهنیرافرط ینا كلون واضح
 هنس ةقن رظكنج اغا اعرخ هدشنزو ما ما اضعو ةدنبزو سدندضعو ردنراسغ ندانبو دس هلوف لوا یداضعا
 لتس کت كداضو یفف كن (جضعنا )هدشنزو تاب , رغرولکن ادّضع نخ كون رونلوا قالطاهثسا ةرص عد

 ]| دضع لا رذذوخ ام ندنسانعم دضع)ا تنام ندقمادول توسکن الاد ك خب اغا دارم کند ایالات ه)زسک |

 ]| «تکرتذظعو رولوا لبعتسم هدهتنسانعم موع ةزوکهنقالطا كفاوم هعطقاذا نانا تالا نم ادضقترصعشل |
 هناعا اف لوالا تانلا نف اهضع هدضع لاق رونلوا رتغت قلوا دان لوق هکر دل رغتسم هنسانفم كیا مادراب
 نعرض لوق مارو هدضغ باضااذاانالف ةە لاس ژدهنسانع»ینعوطهنلوقو قمروا هناوق كم دا و ةرضصاو

 زاةخ ورعان و ضن زىب ترص ك هو دو هدضع کشاذآلوهعلاء ان یلعنالف دص ع لاق ردەنسانغم قلو االتبھ,

 اقم ذا هنس اشم قاب وطب واک ن دنفارطا ارادو دو هرقحخا تعا ذا نغبلاتتقلاداضقع لان ندهنتیسانقم كلبا

 | اود كنون هنسنبژو فتك (دضعلا) ضعب لا اض 7 مۋ اهداضعا لق نم اهانااذا بئاکر ا دضع
 زلکا شاد هلغلوا یراشخكن هکر وند هکشا تکا نوش وین هیدن زور همدا نالوابن ارق

 | نا تلوازک ندو م ضاعلا لو ار ردکرب بارار تو ظر بویمرتو-لاحش ەچاق بو دیا موس ندنفرطره هرزوآ
 ]| ساجر كراوطااد ةد لو دشماغو اهبناوح نعنالا بس ناک اذادضاعو دضهراج لاشن روندهکشایراشخ
 که و ازوکو حب ولط لر ر خآ ندنلوقناهادکر ون هه دارا لوشورک که ننوزک هو هوا هک روشی دن[ دیک

 || قغ لعق هنساتنعم وتضخم رش رو تد هج اغا شعاذوبان ناوک لا زتعف (دضعلا) نبا نوا قش

 ]| هناضااذآمنازا تانا نماذطق ر غلا هضغ لا فن و زولوا اء ەت رللوق ك نمەقەود ةر ددا تلا اعر و ردلوعفف
 ۱ هلی دشمل هدضع ق لاتقل روشدمدنو ناو هغ طوق ورود دنلآلصسکمباغآ هدننزو رس تاعا: دلا ||

 | هنس "هلنکدولا هدننزو هیزنکم (هدنضعل )هوا شخلقلذتیم دلعممکرل هنسن یسهلوقم جاغا کز ونید هلق لوشو

 ۱ ةنلناضهلا قیقد نوش ؟ هندآنالوا ها لوق (دَصضعا) تا ارذلا ناتیبهیا:ةدضعم ەدنقۇٍاًلاقن دروند

 ]|| فلم ندلاشو هویت هدف ینذحاثناک 1 نضعا لحر لات نونند هناوخو ناسا نالوا هنصق لوقز و
 ]| هدندنخ مونا و ثزوم هدندنع هتاهت لهادضح هوک ها كاته »گا رد غات تراش امن تکان دضح
 اهد تط تضقاذا 5 هدنطلع ر :"لایقن رولو .تفصو هلا نالوا د ةو لوف هدشزو ەخىرف( ةادلطعلا) ژدرک,ذم

 زانفطو و طحص یس مدوکد هصقق و رونلواهداعا ناب هدنبضز تلاحز هضؤ منه که دنشزو حان ر هل ف ڭ ترصد اضملا
 داضخو ابغاب رک, ابداضق تباژ-لوقتو قلاب ار دفع لتکمریصق یا داضع مالغ اغ ةت زود د هنالغوا جاب وط
 ةضملا هظلخیا داضعو داغ ةأرما لاقتروئم هنوئاخ نالوا لصق و نیلاق یرللوف هنوز تاصسو خابر
 بصف یاداضعأ ماو لر لا 7 نوتساوا .تروخ نوسآو زا نوئنا ةبسکرد ها هدبشززو ناضسداط و اوت خس
 لوفد ناشلوا رعت هرهدداضفعو روش دفدش و زانو :ههالوقهدنن و حاقفم(هاضعلاو) هدشزو تیاک«(داتتضخاا

 همت هدرز اتع نقل هل فلو درز رک یراق دن اغا ن واز مود هلکنآراتابوخ ولو هدنلکش قازوآ هکر وند هثلآ
 es اراق ك یک هلکنآ اکر وكت وطاس لاس داضعم ردشلنآ لصنضا#تحراش یکبار هلکلنا

 0 -قالسطالق لوفو کد نک یراکد باش هلو كاضاتتوطو نیکی وقروسنلوا قالطا هنغان لوقا تلطتو ||
 طی سلف هد 3 و نا (نادطق)هللق لزتست هلکسک یس ه اوقم جاغا هلکنااماد د کرونلوا
 نەدر دا هم و هارو نی (هیطعبا) رد رک اظ یرمطو یاب و لرب هالن رو هناهحت(ىرهطلا

 سس
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 هیدن سشاع لو قلخ ا ,وسرمظا اذا نالفدب رعلاقیردکلب كلتسم دب بودیا كاز مستقلا هلبم دمه هدنر مش مزرذاره
 ردیا هدير بو دا تالتسم دن هنفب رجو مدن هدنر شع سل هلیس هبش لعاف مننا (دب زعلاو)هدننزولیدنف(د رع
 || بطرط تجرعلاو) هدننزو عقرب هلهج دجرعلا) هرکسقهع دنذوم یادب رعمودیب رعوهلاقب رونیدهیسکنالوا
 لیکس هدرخو درخادتبا ندمزوا دوجرعو رونبد هنب وج كنم اسامرخ هدشزو روبنز (دوجرعلاو) هدیننزو
 یس هلوقم بیاهدننزو هجرحذ هلفاق (ةدقرعلا) ردیعسالجر ربهدننزو هلظنح(هدجرع) روند هندیا وه ظ هدنزرط
 كما عاج هلبنوکس كنهبچ*یازو ىف كنیع (دزعلا) ادیدش هلتفاذآ لبطادقرع لاق ردهنسانعم اکو بیک

 كنك هلو هلوکس كنپسویف كنيع (دسملا) اهنءاجاذایننلابابلانمادزع هتیراجدزعلاقب ردهنسانعم
 ردهنسانعم كکوب کت كي ی هلوقمبیاو راسا ذا ینانلا بابلا نما دسعلجر اد ل اقب ندهنسانعم كمزکو
 هلل مسک كنیع (دوسعلا) اهعماجاذا هت ر جدع لاقي ردهنسانعم كلی ا عاج وا د دش التف هلتفاذا لپ ادع لاق

 روند هناوبحو ناسنا نالوا دیدشو ۍوقو رونېد هنالبو رونی هنککرا نر لکیرلکدیدنریووخآ هنالپ هدننزو لوشق
 یعج_رولوا هدراتلموقز ردبا هیبشناک ینراجوا یراقمرپ رارقو رانیلک هزات هکر دکجوب قآ هنوکربهلباه (ةدوسحل )
 ندناریف هدشتزو رفعج بجسعلا) هلیعتف كنون رداقنلا تفب یسهبنک ك كج وب لواو رولکتادوسعو دواسنع
 دجسع هل لاقى رٌّراسو توقابو وجب ارد سنج مسار رونلوا قالطا هنم سقز هوج هاج اب و یکب هذ زونید هنوټلآ

 ریهاشم هل هد دشمیاب نی دحسعلا) رونیدهپ هود یرموبو یراو توقابلاوردلاک هلکرهوط او بهذل اوه ور شک
 رونبد هني رلکویب كنب رلکشوک هو دو ردېدآع ضومر و ردیعسا كن ندنرللود ینا كن هسک ی رلکدیدیرانید ندې رع
 هکولمو ءارما نامه بولوا كلکی و بهذلا لب تناک ذا ةت دهسع لبا لاق رونلوا قالطا زو ولکوپ نوتنآو
 رذنم ننامعت لصالا ف هنسانعم لولملا باکر رونلوا قالطا «زهودنالوا یرلکدیویراب وکر مە دنر بک و مو ص وصخ |

 هنبرانلوا ؛لولما باکر اقلطم هدعب یدیا رونبد هرلهود یرلکدکجو بونب یدنک هلی زو بی ز هدنبکوم هلبما مان
 یک لیفو ق جالب وطیادقفسع لجر لاقب روند هیسک قج او نوزوا هدننزوذغنف هذا (دفسعل |)یدنلوا قالطا
 (دیعلا) قلا قاجزات یادقسصوه لاقبروتبد مبمدآ قلصت زر قشقاب یا دناو یریاوول  دوکیق یص 1
 هوس

 هعج اذایناشلا بابلانم !دشعءیشلا دشع لا رد هنساتعم كمر دکرب هلنروکس ك هج نیشو ی كنبع
 ردهنسانعمتللبا عاجو هاولاذا یناثلاباملانم ادصع هدصع لاشردهنسانعم قمروب هدننزو دصق (كصملا

 رمالا لیعههرک اذان الفدصع لاش ردهننانعم كم با هارک اورج هصوصخر یدآرب واهعماج ار لا د ع لاب
 | تهتسکر و ءاولاذا لیلا دصعا لاقب ردهنسانعمقمرول دوب هلپمسکتنءرمه (داصعالا)رونید هبیمدصعو

 رم ها ىلع كراج یندصعا لوقت رد هنسانعم كلیا هراعا نیکیم تلکرا یدنک نوا كمکچ هنیکرم قیام
 دصعو لجرادصع لا رد هتسانعم كلوا هدننزو دوعق (دوصعلا) ینانایع هیزتالهاب این ءا ینعی ننقرطا یا

 | تریدنود بوروب هنفرط یزوما یتشاب نکرولوا هدننزو دصاق (دصاعلا) تاماذا لّوالاو عبازاا بابلا نم ادوصع
 | هدیصق ةديصعلا تولادنع هقنع یوایا ادصاع هلجیراص لا ندیلاح تكنجمقمود هکر وسند .ه هود کرا
 | هدننزو مذح هاب مسک نع (دیصعلا) ردیبقل كتعا چرب ندنی نحو رونید هنشآ جال وب نعي ردفو رعم هدننزو
 دوخ ایزدی یدفذحدیصعو نوب ًمیا دبیصع نالف لاقي رونلوارببعت یعاعسرکم هکروئید هراکدوب امو زبح
 دّوصع موب لاقب رونید هب هنسن نوزوا هدننزو لدرس هلیس هدش كواو (دّوضعلا)ردبعل كنهشذج نب نصح

 :رعسهراشتسا هسک ن الفكر دن دا نعم وو روني د هنوتاخ ن دېکیراب لر هنا یدوجو هدننزو بشرق (دوصعلا)لیوطیا
 ین هنس هسأر حراش هنسانعم هیر تکر رارید هدوصع بکر هدرب كخید یدلبا لع هلینآر یدنکد و دوخ
 نتج هلنیطو یرسکك نبع (داوصعلا) رايدلبا هيبشتهنوناخ نالوا یتدب تفاص يأ هک ایوکردشلیا هثطخت
 || رمسعیاداوصع ةأرماو لجر لاقب نوسلوا آرم رکو لجر لرکرونید هیشکرب رشو برمشم دننو دیدشولپوخ
 | ههظعرماو بعتم یا داوصع درو لاق روند هش ناديا هړنامو رف هلی بنو بیعاو مش بچنا لم دیرش
 ' ڻارقا یدنکن اره هدکنح دیواصعو ردبعج كداوصع (دیواصعلا) یظعرما یا داوصعیف مهلافی روند
 !نونزالب اوناکاذا برا دیواصع موق لاشیرونید هرلناول,نالوا غیا تافتلاهزابس بوشارضوا لب رلاتبهو |

 | دیواصعو روند هرزوس كشهرپچو جاغرو و قشلوط بویلوا زاومه مالسکلا دیواضعو مجوقرافبالو ےہنارقا
 ۱ زود هلهود نالوا تکا رمو جدزم شعشغص نیر یر تالذکروتیدهزاتلطنالوا ک ارتمو فیثکت افتاقمالظنلا

 ' كايا لاتفو كنج قر هرفخ هدنن زو حرحدت (دوصتلاو) هدننزو هج رح د :هدوصعلا نونید هرز هودتسوصو
 سس تست
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 نهربلپخ يديعلان من #:لدلاهنمو ږانډلپا ېی لاد ت دنزلکدلبا لاقتتسا نعاقجا ادب دشن یکیا
 ندیغرهط كنس یدک یزلکد ی دی دلیعم فب نابدشبا تناکحخ هر اسع هارو نیا ال یاضعب و۴ هارت نا

 نيد هبصات نا یس هملک عین هر وکه ات لوق ود او وون ن دکتر عیمسعلا از اع انس

 || یرلکدند یدیعم هکیدلاق, ںد ەدنكبىسەرالوي هبمساردل وا بارما یانطمو عوفرم هززوا سابق بوللوا دن جن

 | همالارص قیدی م نک بودا اراضخ ايلا نوکربهلغْملوا ن تعصوهدنب روضحرذنم ن ناعن یزیاهننکربنداغلت

 | هیزرغتصاب ءرلا اما#نایههلکلبا مھف ی هویشيبیدیعمنیغلو ارهتحهدنامعت مثح دلغلو اب زانو سومع هثخا مظعو

 | یدیعلاب میس هيكل هدکیلناشوک ی الکی ناهن یدید#نانجلتاقلناقاذاو#ناس قطن قطناذا#هبلقو هناسلبیا

 | دزو بیچ (ددعلا) ردعمل كني رندن ءاوذا , عرب نبی دعمود | یدلوالشبرتصدعب نمهلکلیا دارا مالک ||

 أا هلعافم لصالایف (ةداعلا) رونیددکمرپ رد ,یعجو هدنمات یببهنمس كرب یتیدقوص نالپب هکر دففخحم ندنظقل دادا
 | هدیدنع ىس النپمىكر دەس انك رب د ىچو هه ین كن تی دقوصنالب هدننزولاتق (مادعلاو) هدننزو
 أ .یندابجت بيخ هلا تلازم تبیلبا هنمو ! 'دادعل وتا اذآ ادا ادادعو ٦ دام هععسللا هت داع لامبرد ه دودعم مایا

 | زد چاوم وب NIS :هدنیزو هرز (ةدعدعلا) یدلوا یراتداهش تسس هعوقرم لکا تقاقو

 ]| تاوضادا ءاضفل یعذعلاقیرد هتسانعم كعوا !یتسوققلترغب و یشلایف لاو عرسا اذا لجر لا دعدعلاعس

 ۱ جرج یک ليهم رم هدننزو دږف (مرلا) ى دندنت اوضارازاو رحز صوصخم هنجسکر ناو هدننزواذفدف (دعّدغ)

 | زوتیدهنکو کت نويبوزونلوا قالطا هرک. ذشلوب ماوقو هنسانعمزاچزوئیدهکشاورونید هبهنسن دیدشوبلصناروط
 ۱ شیلا دوع لاقیهنسانعمیماشپ هغ اف بود اروهظندنرب ری هنس یسهلوممتابنرولوار دص م درجو هنسانعمقنعلازرغم
 ]أ ادیعب هام راذارخا پرچ لقب رد» هنسانعفقمآ هاربا ییهنسنرب و عفتراو علطاذا لوالا بابلا نماٍدرع هربغو بانلاو

 | هدننزو هنمههلبعصكنيع (هدزملا) تیرهاذا ترهاذا باب نماد زارع لامب ر زدهنسانعح قیچاق بوق روقو

 هیندزوب یسلببق هلی لناف تاد ادرچل| دراو وص ةدنبد هک دیعسا هنر دوخ اب وص ملقب هدند روب رو
 | هدننزو ورام ( ةدارعلا 3 نود این نالوا: طظتلعو بلضو ردیدآ تیا مدننزو تام (نارع) ردیدا ۱1 یداورب

 | ییلکلادابز نب عیب رو,یداپا!داو دوا هدازعو ریخ+لاحیف یاربخدارع فوه ل اغب رد هنس نه تلاحو رون,دهبهکر کچ
 | هدننزو هداصس مس دا )ربا اوچ رج یا: کن دپعسا هسکو ار دنمنا یراشرف تلراهسک مان قترعلاهبیعلکو

 1 هدنبرق نبصن هدا زعو یدیارولبنآقلاوب ههلکتآرولوا ك چوک ن بقنیهزکر سا تلا ند دنتالآراصخ هدفلس
 كلاسومندج دج ندنیدحو ردنعسا سرن فندک مان دلاسحم قب رغام هیننزو نا یار ک (داّرعلا) یزدی ذآ برق
 ۱ | ودهنیسانعم تذاعو بدو دنع يادیرع۽ ناکم لاقپ رد هنانغم دیعب هدنیزو ننزو دی رف (دیارعلا) وڌيا یلح

 | ردیدآ نصخرب هدنتلابا اعنص هلیعف لوواو ی ندد یارو كج (ننوزرعلا) ةداهیانشخدیارع هلل اقب

 | هکږونید هکنکد یربا لویشو رونید هروال دولت الضو ردفو زعم تاید دودی ایف هدننزو دادقم (دادرعلا)

 ملا یک ا رونه هتسن اب نق نسق هتتم (دنزعلاو) هدننزو لحیرفس (ددنرمل) برای ةو دونا اک بوک دمو
 | قچحاقبوقروق ید وپ هدنت و لیعفت (دیرهتلا)ردهنسانعم ددنرع .هدرلنوب هدننزو لتع (یزعلاو) هدننزو فتک
 ۱ هیحرایقرتهسلادّرغ للاقسیرد هتشانعمل لک تویلشیا هلق نالا قواو ترهاذا لج راد رع لاش رد هنشانغم

 |لج اراد رع لاعب ردقع اص هب هعشب هنویلشو ان دازمانکردهننناتمع كاب لر او: یکیدتنا لول مدار واهذفلاذا

 لس دل و متر ملا ت طرت یو خاقرا بک کفن فرقا ی قوم زان
 ۱ هفضومرهدننزو هرچه هدرع اعم دکتر عب ورغلل لا ته ادر ع لاقي زد هنس انعم كليا لیمو رغو لاو نداعم
 ا وبا ۀرغاش مان لج نالوا هزارف یب یل ومر ذکم  ربعقمو یعتم شلوا هغزالآ ند رکید هقرف کر د هنمانعمذبلتم دراعلا

 | فبلغ دوخاب ر دکعدنربعتعو ذیثنم ندرکیدکی ییل هنا دراوخ عقأو هدنعاصم۴# ادراوعلا SWINK نوش یر

 ۱ ریذشلپداریا؛دنفنصو لججرپیآ اشارو زر دشا ساغ ملکی دان اهدتنا اونعاهشآ ار هلن اتربعصیرهوج ردکعد

 ر ودنجاناع موم باورند چیو تک امه رک ابو ھو ا

 n nj EN یش ول راد یندبرع اتسکر نرو بناب نومو نشو
 نوتیدهنالب هدشنزو جربز(تنرعلا) ردندتسانعف دیش نانلوازک نورو ردکعد مدنک بو یکی لب ار هشلبا |

 هکر دهلنسانهم كايا قام اود هنو دخت رح د (ةا زعلا) روند هضرانالوا نشحوتنشردو هنتس اعم ەچ

 سس

 دارم
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 باوح هلیمالکم اس ننه نم SNES ها ناط دم راوی تست لا وئسوبد یدلوا هت | ۱۱

 ندنتمشع كموق لوا موقلادیدعو رودهنساتمهو فک دار هکر دلم تشم هنس اتسم نیرق.دیدعو رداشمریو | ۱

 مد سبل و میف دعی یا موقلاد دع نالف لا رونید هسک لصالا نجا نالوآ دودخم ندوابآ نکل بویلوا |
 هب یراح ءام لش هلب سینک تای دحل ) زدم دایر صوص# هنن هلق هرکو روند هنس در نظ كۆشكى ابو ۱ :

 تذاع هکر ونلوا لانعتسا هنسانعم تیک" دعو ینکنووصزاکی دی طقلماتحطق ی دامو لصا كن کروند
 اتبهو وةكو روشدهب نوق نالواعدقو رک ی دعونل مت | :ناقرولوازکشهاوخ مدا ماو دادم ناععتز کب ۱

 ششخم رونلوا قالسطا هب یو و زدهنسانعماتمهو نرق:یتنوت هدننزو باک غجادعلا) ر دل عتتسم هع انعج
 نوتا نم "یسیادادع هت لامن رارداربعتل ابخ اکا سانەکر وشد هثتمالع لدتفشاو دنسهژادنونخو هناا

 هکرونلوا قالطا هنتفو توم دادعو :زدکلیادنابسح هلعمرب هکه نهار هدهانم رولواز دفع لو هلعافم دادقو |

 لر یتبدقوص نالب و روند هنسددرقنط كنشب رکی اب سوم! دادیجوترردتن اهز ی اضتتا یه اهدو دعم شات |[

 انقلطم هکر یدجرتم رولک بواص یتوکلوا مالت هکر وند هذثلاخ كم لا تدوع یی وزا اات دنجامت سا 7

 یراقدزوس لوا هدرببخ یرانرضح مالسلا هیلعم الاف کهن زداروہط تلخ وب هدزلتدنا لواسترهز

 رطف دوتخاب هعچ دادع موبو رکذیساع یدیازدیا تکرحیعخو هدکد لک قو هنداره تكنلس هلا وم مچا
 "نالف دادع لاش .رونلوا لامتسا هدقلوا دودعم هنس هزمژ هوارکرب هدنا ویدرتقدآ د ادعو رډینوک یا ذوخاب ً

 هرم رارید انملادادغ هتل هدر حمد مدلوا قالمە هکر هديا هبنیکنالفو ناوبدلاق ق مممدمب یا نالفی |

 هدیغس (ةدیدعلا) رار دنا.هب اک ننکی نشو وکهعشدر هدنآ هلیلو زن هنا اجر هرکوبهدیآهرقهنسانعر شلاق

 تادودعمامان | ۇشا تادودعلا مات الا هصحیا هدیدع هنم هل لاقن ر رز غتسم هنساتعف هه و هصح هدننزو |

 هننوکل وا زدنوک وا نلک هرکص ندتنوکل وا كناهطا دیع کر دف نشت ما اداوع دعقاو * :هدننسافع رک هی ٩۷۷

 هلتسانموت یدنلوا" :لاتمتسا هنسانعم .دودعم هدعد ردرذصء:لصالاق هژب نمسک ادعا (ع دل ا) روندر هل مو

 هدکزت ندناو نوسلوا كرك ن وسلو امولعع قددع كزکی بدلوا لمعتسم هتسانعم تعاچج الالوان ذعناش يىلان
 عاج یا ءابست هدعو لاحر هدع تارت لوقتو بتک هعاج ئا تیک اد لع یدنغهنمو رونلوا ربا تر ۱

 ردهدو دعم مای اک دیدآ ذحا مات او یتنارفا ماتایتدع تاوناخ یا تانو یبوز دوخت هعلطم )هد ةأ ربا ةنغو

 دفع هرخآ حوژ : حدقم ندنساضقنآ كن هروب زم تدم ردنوک وتو ارت وم جوز ورکر وب دال دارم ۱

 كندنسنر هلي مسکو ف تانیع (نا دجلا) خو زا للع اهدادح مایاو ارقا ماتا یهو د حلاقه لاق نموا
 نا دع ق كلذ ناک لاق رونلوا قالطا هننافوآ لضفادوخأب ةتقو لوا لۈق لع رونلوا قالما ەنماكنخونر ود

 كرادن نام 42و مزاول هل سک مھ (دادعالا) هلضفاوا ةلواوا هدهعو هنام زیفیا کلم ناددعو , هاش

 هکر وشد هغاربو تاب هلی كنيع (ةدعنا) اهاذا ۶ هشلا دعا لاق هرو هنبسانخم قاقابهمو نشاح نو
 هدنرازوب لرلناوج ون ضعب ساه دغو هدعو هنيه ۍا هن دعوخا لاق رد رابع ندافع و مزاول كن هرب
 قالتکب اکا س ان روٹ ید شعرولوا هدنماکنه خولب هکر ۈن هزز هطوبش نداروهظ هدرخب هدرخ ینک كف |

 .قلک هدامآ بودا قارو تاب نوح ا نام مز یاتضتقا یهنسنژب ه دشزو لیعفت -سدعنلا) رز دارد یف اج |

 قلوا هدامآ تونلقارب هنعوقو لرما لرز (داذعتسالا) ره دلل ة دعهلعحاذا اد دعت لال اد دغ لاسفب راد هتلباتعط أ

 دودعم "ی هدبنزو یعفت (د ددعتلاو) ةد دزو لعافت لضالایف (داعتنا) اینا دستم لاسع سون یاس
 كيم (نا دعلا)هیلع نودن زب یا فلا لع نود دیو نو داتعت مه لاش رد ةنتبانع» قبلواهدایزرذوا | ۱

 زدبرعلاوبآ هکر دناندغ نا دعمو . رونىدەنىرلازب نلکوتلکن هدنفرط نکیاكلترص یازده ی كلوا

 بو دنا هشت هنس هلق دعم هدسننزو نکس (ددععلآ) زرد ددعغ هدئلعف ارب و رح ذة یلدا یی لوقلع

 كلبا تعانقوربص هلیلق شابعم یکرانا دوخای كلبا دا تبت هرلنآدوخ اب لو اهر ووا تنکسم کرانا |
 ادعت )وب شاى زهوج مشبع للعصتوا ملا بسنوا دعم یز ایزتادا لجرا دادعع لامن نوسان ع |ا

 | مالنا هيلع لا لاق نالوا باوص ندشلب یهو هلک یا رکذ افوقوم ندرع تیزضحل ییعبح ی اونشوضخ او ۱

 | لات نالیغوا دّتعغو ردشلیا تباوژر ةا روك ذم ناونع ڌر فطلب,یا نا زدکللبارک,د اعود نهادن اون |
 | داڭ لاش ردلمعتیبم هنسازعم قلب تل ياد A يموونو تبولوا نح ین اص لاپ و

 هلا ر غص ءا فولوا هل دشن كلادمدللص اودي رفصم كنس لکی قم ¢ :یدّتجلا) طلعو فیش اذ مالغلا
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  ۱هلو و نایصم (نادبعوذ) ر دیمدق مسا كنیزهش تومرعطح لدغو: یدنلوارکذ کدال دنع مال 9

  ۱(لتعهو)ف دننز و تاریخ (اضو)هدننزوباک ایاز دندن ءاودا هک هکر ديبل رمار؛ ندنتغاچب ال سکساا ندوبعا

  ۱هدسننزو میز دننعو هدنزو ناک دانعوت دزو نیلفا دعاو) هدتشزو تسلح دیدبهو) هدلنزو نکسم 1

 ,هدننزوهماع هذاعو هدننزو * هد هدو .هدننزوآ ةر .هلنعو هلی اههدیبعو هدننزو تاتو دىن هژراههدبعو ۱

 ِ درسا او) هدننزو نفنق (دربعلا) ردبدلاخر ئاتا :هلتبتوواو سودخو ةلفاک هدانز لدغو :هلمال :هلمال*:داز لدنعو ۱

  ۱نیک رنک ونی د هب هب وب ندکزانومرو اچ هدئنزو ابالغ راسلا هدینزو هط لغ :عهدرسلاوا هدننزو طالع |

 دعو وائن ند عر هان ءاضس ئا دز انعو هدربعو دربعو هرب ةنراح لاس هلواررتدرتتزد یک هذول ادم |

 || یانمزاو) هدتننزوروبز (د (یورعلا)1 ی در قیقر:یا دربعاتتشع لاقن زود هفلنوارتکو هقفوت هزتنزو ذغنف
 جیره لانیفب و نیل مغانیا درابعو دوربع ننصغ لاش وشد هلادق (یشمو ولو هزان هدتبشنزو طبالع ۳

 زوتید هثبش نالو اا هغو رتا توئاوا زادت هدشنزو دق ها هیفوف ان (متنا) انس ت رطضو قا چر |
  ۱یندوبهدننزومرکم (دتع))ردندارهشزارمُط نندیتخردندلاتر ءاسا دینعو وا يمر تضخ یادنتع + وس س لاتبعب ۱

 :  RROفاح هدشزو تالش :(یاتعلاو)هدشزو هدا تب (هداتعلا) دغم یا دیے شب لام رۇت |

 | هک ردهنسانعم هآدع داتعو ًایمئاذا شمانطا بابلا نم ادانعو هداتعا ااو لا رد هننساتعد قلواهداعاو ۱

 و كوۋ هز دع یا دایغ "دعادق؛لام رونلوارتعت قاربوتابردلترابع ندناماسو زاس زاس نالوا م یراق ۳1 10

 : | اال تدع لوقت ردهتنانعم قلفایهموزضاح هدننزو ماركا (جاتعالا)هدننزو لیعفت (بایتهتنا)رونسد هی هنیاک

 | لوق لع روید هلآ شالوا هئن نوجا كردن رک هدشزو:فتکنتعلاوز هلنبتعف (دتعلاز هتایهاذا هندتخاو |
 ندضودوهدننزو بز جتط) قلا ماهيب دشوا یربطل دمی ةنعو دفع سر ف ن اغب وتیدفالواهقلطا مانودیدش |
 لزکو كسو رعءلرک هتنمانغف نادربنعو نادی و .هنلوا عضو :تیطهننم هکر ول ها یاونف دوخا د دوخ 4هلیط لوش (ةدیتعلا) |

 |(شاتع) رولکدتعا جم ڈا ته هدع ژونیدهخارب و تاب یکداتع هدبشزو هن( هدتما) نوشلوا كهك بیت

 هدنشابرو رونشد هنحباا مط دوخ اب .دنخسایاوتس هدتیزو روس موت اردو مز هدز اه دن ننزو الع ۱

 | |(متعها) یدیا نادت لس اهب رشک ك نیم وولکن ا دعو ولکه دتعا یجب و واربع شښچ هکر ونید هغالغوا
 سا ۳۹۴ ةتعدص یی دعا لاتش ردهنسانعم كلبا تقاذجبراهظا هلن اتههاوتف د هدنتعنص عاص هدنزو لعفت

  3 EEیر هلکروتعو وردو« ؛عو رخ هد ز ولرم نو ردیما جز جم |
  ۱نربخافنزو هکر د خاش ردشلبا بلس قادام دنس لک ع ورخ بم هنمهو یرهوخ ردش ادزاو د ۳
 كع (د [) نواز هد هلن سکكنيعردیقا لر رب و رادیدآ عضومر هدننزو زفهج (دیع) ن دلکد قف | ۱
 هینشهمز وا روا یدوف لوق لع ورا هذ هلضخ نع رود د س هزاد | كم زوا شاب و رونی دمزوا یروف هلی ۱

 |وننمف خلا .رونن دکن انمار بنیا ل وف خلع هنس یاد كازو یروق دایعصف ان (ناععلا) ردنا هوم ۱

  ۱ناشتاو تر دشع توت ناضواطهدننزو" رهت (ریعتلا) منلا) لب هر ادم ید رفع هتماتنعم تابش وند هاد ۱

 | روتند هفدآ ا انکبیو لالاسلو خشک دز زان وخل اربا "دیدحت بوضع یا لغته ل ر لات رود دشا |

 : ةهنساضذزامذ كنج و يدش زغراغاذ کوچ رب تفیفخ یا درعخوه لاق نود هناوتحوناشتا دیدشو ظیلغوت

 | هدرا ها طاها هقرکر مس كنسنهفتاط جراوخ درهلا نم کادو ندیمنا لنوو ردد برف ا

 || ورهلاو) لعاف میاره ا) زوشید هرک دا ۍند بدهد تزو د ژو طب ال (مراچلا) نوشید هرکد هرڅو رونلوا یالطا
 نوت وصو روت دفا ل دو یر هدتشزو نملع (درععلار ندهتمانشعم نابرغ قالنچ هلی را بن ل وعفا |

  1 ۱یوخ دم دوخ اب لوق لغ هطلت وان اردا رشکت زارو یف لوجو كنرع زنا روسد دينک درهم

 [| طالع دلتا وز هدننزو طنلع (دلیعلآ) قلا طثبسلاوا دخبر هاطبلس یاد رخ یه لاقیرونبد ھي : یراق
 دلعت لات ووسام قلوا اوا دنشهو مع لضوامخر هدننزو عیارخ دن (دلهت)روتد هدون ی وق ن

 [| هلت دشن كلادو نتف ك نبع جدعلا) ردشلبا رکدهدماففوت نمافنلھو نش هدام دع ی :رهوخ دتشاو ظعاذا مال
 والا تالا نمادع مهاردلا دع لاش ران ناتبع ندا قرب یدادخا هکر کهنسا خم قماضاا

 ددغو روئشد راس "هلشراف رادکعد ینا دورا نادنآ هدنرو ایدی عکندعلاو) هانت ندعلاژ اهاصح اذا

  ۱یفکلعف ی دو دعه روند كردن نلیاض  nكق کرونلوا ااا دد نینس :كاناتسنا

 تو زالوا یقهدکدروکن احزاب یمدآرت راش ةدقلناوج ن وا کر دحراش و ۱
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 [أ بولت رغآ كم اچ لوا هرکصن دک.دلیا انشا تابورشمو تالوک أم هلکنآو تخورف بوروتکن وطوا ندغاط ||
 نوع تحارمسا هلغار وب بو روشوبد نوطواهرزوا یتداع نوکرب یدنا ردیاالدایهنشن کد روتکو عفر یهر ۱

 تعاسرنامهنیراهن ینیدنابیدلوارا دیبندیاوخنوج یدوب وا لصتم هنس قید ی دبا شب هرزوایرسیابناج |

 ېریښغیپ لوا یدلکهموقرمهاج بودپ!تخورف نوطو و یدلک رش بونلکوب یتوطواهلیسایق یدوب وایرادقم ۱
 جارخا ندهاجیرپمشرپ لوا هلکیاروهظ تیادهو قیفوت هروبه موق نکیآهدوقب وایسودنکرکم یدلوب هدنآ 1

 هب دومع ةموندعب نم یدیارا ریو باوچوبدوه نا یردنالهدک.دلبا لاو يدوبعااد داتا یدناراشلیا

 دال علا یکم E هیانحو هلیرومد هدبنزورینم (یدیعلا) ردن دن دحج (دوتعنا) یدلوا لثع بر

 رانی ورد هرانعمول ید دیدابعرونید هبیراوسو هداب . هو رکهورکن الوا هدنک ار هتسر یب هقرفره هلبعف كنلع

 عضومر دیدابعو روند «رللوت قاراو قاریاو هنسانعمماکآ روند هراهش ډیداہعو دی ایعو ر دقوا ی زاد رغم ن دنر لر

 دبا ردهدلب رب هدرقسدق (دواع) هیورذم یا هدیدابع یار :دملامب رونید هنفارطا كغانبقیک او ودندآ

 ببسلان هللا دعو ییایصصلا ب باسا هللادبع رد هسکر ن دیشی رک م موزح ن رع نی داو دن ذآ كعاطرب

 هدلح مان مرح هکر د هق رفتم لث ابق هجر ند رع هل یک كنیع (داسعلا) رد دنس كيانات دیاتعلا ثتبخملا ا

 ردشلب | دیقت هل نیم هنمهو یرهوحب ردطلغ خف كنيع هدنوپرایدلپا عانجاؤ قایقتامرز وا تبنارصم

 ۱ یتدنعا لوقت نونسلوایزایج رکو قیقج دلرکر دهن انعم كيا لوق هبسکر بیدار هل سکه نوه (داسعالا

 | بوشو | هتشاب كم دآرب ساو ادبع ینذعنایا یتدعا لوفت ردهنسانعم,كعدا لوقو داتا ییکطمیا ان الف نالف

 رد هنسانعد كکر سانو هو رضفهبلع اوعّمجا نعي د هو نیضاذا لخت موقلادیجا لام ردهنشاسعم لکواد

 عدبایا لوهجایلع هبدعا لات ردهنسانجم قلل بولبر ول نوک كمدرب واوعتجا اذا )ادا موفلادبعا ناب

 .هلیسه دش كنا و یخ كنج (نادابع) ردیدآهبرقر هدلحم مان خرم هیننزو,هندا دش (هنداسبعلا) هتلحار تاکو

 جراشلالا لاق رولوا تصنم هسرافرص نداروا ردشلبا هطاحا بس هیعش یک کیل كن هلند نآ هکر جدآ هو زجر هققارع
 :(دیعلا) ر ډیمسا ٹر و هیراجر هلیدی دست ناو نت كنيم (هداپع هی یف نادابع ءارو سیلو لثلاهنعو ۱

 للذبیا دبعم قیرطو دبعمرعب لاق نوسلوا یربغ بوسلوا لوب ووتش دوپش نالواللذماقلطم هدننزوز|
 یراشجو رو ناوا قالطادفزات دبعمو هردنوچا لازا لبعقتجانب هذیوب نولوادض .هلغلواهتسانعم محو مرکو |
 هراجشاو پاوناشنورتااعطقهدنآ هلغلوا لئاز یینارعهیلکلاب کروتبجهب هءدلب لوشو روینید هناویح تلکرانالوا |
 ردلبعفتندنظفلدبعم نا ناو ارکد هدننزو لپعښتا (دینعتْلا) نونید دمو د فلج اب هنر طقو هلوا شماناق هنسنز اف | |

 دبعام لایقب ندهن انعم ككاو |دراښاپبهناذا رعبلا دبع لاقي رددت ب انغم قچ اف ب وکر وا هناد دعت
 و لاجتفا (دایتعالا) ادبع نفقا اڏا نالفیبع لاقب ندهنسابعم كدا لوقو ملام یا اذکل عف نا |

 عبطل !هدتعا تالف لاقیو ادبع ذاا زا منعتساو لجرأادبتعا لانقیردهنس اتنعم كوبا لوق (دابعتسالاول |
 یالسا ندژهزالرکردهنساتعمكلباقللوف هبیراب ترضح هدستزو لعفت (دعتلا) ۳۳۹ :هزخنایا هدیعتساو ۱

 لاش ر د هنسانعم كلبا فلكر سو كيينتاذلجرلادبعت اف ندوابع ندکا مادنتاو س هک هنادا |
 را دبعت لاقب ردنیناتعملتک بوغوق نینیب هقرآ ر دق هجندیا لایضیب یراوطو بعصومتتماذاریعیلادیعت |
 هلا تفز هدننزو همظغم (هدیع)ا) ادصهنخفا ]دا االف دیه لاقن زدهنسانعم كم دیا لوقو اب اعا نج هدرظاذا |

 فوم ردیدآلجروت هدننزو هرج بیطلا نه هدبع ةربقم یاب هدم هنیفس اس لاب روند هبهنیس نا ۱

 نس ملا دع که یب ایډ خد یسقبعرادیلبین كنس هلیبق سبقلادبع ( (یدیعلا) رد لچرږ هلاصت مدیع ح

 روعا هکردربشق ن هللادبع یرب روبشوا قالطا همللادبع کیا (نادپعلا) یئرید یی هدتبش هاا
 هلکش درب ةلس هکر درپشق نس نهللادبع یرکندو رد هلاریغصن ةد : هکر دو رخچ لی ملودی رلکدید

 كنيع نلدابعلا) ردهیوابعم نور نهدیع هباریشق ندبواعم ن ةع هلبختف كنیع (ناتدییعلادردگو ەم

 هللادبع ردتار طح لاو ن صاعلا نب ورع نهللادبعو قوراغلارع ن هلن دبجوب ناب نبهللادبع هيت

 جایعصردق یللا هکرید حراش ردشلیا دع ن د هل دا بع هلکابا طلغ یرهوج ,يدلکد ند هلدابع دوعسم نب
 هو ر هدا ز هدنس ەس كلم الاغ مدا فڊداصت مر كدوعبس ن | جد هدنرب مدلی تفجارم هن لیست

 مال فلومو . رد لک عج كنس هلک لدع ردیعج كمهللادبع هلیش رط تحمیل هل دانعو ردشلواعقاو

 ۱ ین دلار یار شالا رمد ینراتیرضحرب لا ن هلا دبر دتا: دع ترد یدداع هینش ولع

 ا

 سس

۱ 



iلیلاعن ها لاقاذهلو رولوا ما نددابعهدق دلو فاضمهیلاعت حد یغ سپر دهروک ذم عوجهنوکراسودابغیعج اسودامغ يج  

 ردارطاب هنهج و .هغلابمرذلحخاد یندراناناوا چل هللا تاللا دنصفشعملا رع هدنول سد دیعال درالظر انااعو ۱

 ليم تانیع نولک ناد لبعو هسک كنيعرولک داسبعو یک افا ږولک د بعاو هل بحقف ككننع رولک دیبعو |

 هدنس هم وطنم وشا هلک اردتسا د زوعطیطوینپو بودیا ظن هرزواقلوا نواهدشیکیا كلام ناو ردشاعا تبث

 دیام < دعاو دنع عج دب دشنعدابع # دجو دفتساف املشاملعتدزو ۴ اهن تلامنالدبعل عوج ۴ نادشلبا ناب |

 دوعدابعادب زدقو# دن ناتلش ناد دماو ی دعا كانك ۴ اتنا نادبعو نادع تالزک ۴# دبع هم ءادوقم ۱

 ۰ كخنراشوچ نسف رەش ىدوپعم نودع ۴ اهدعب تننودنع ةادصاو#دشتنانا ببعل او هبففخو "دبع

 ےس ج سس
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 هادم .یربردهنوکی کیا ویو ردهم دخ او ةدایعلایدبع ثلاث ردصوصخم هالاعن قحهکر ددا الابد بع یتا ر دناسنا |
 | سعت مهردلادبع سعت « هلوعنمالسلا هیلع ىلا دصف هایاو رداهضارعاو اندلا دنسع یتا زد صالخالا لع

 هلدمع نالواظومم» یپمانعمدناعو بواکدبعیچج كدنعتالوا ق ةرتسموردغلباند دناع یظفلدعود۴ راتدلادبع

 ةرولک نودع ېيح روند ند لدبع هل تل هداب زالو ردپلب امموچک اهنشانعم هلولمیونید ةن لوق دعو

 یذبعوءا دبعو یکن سابحت رولک دباعمو یکه تن شهرولکه دمو هژتسم هد شكلا دو هلنیترتسکرولک نا دعو
 ءادومعمو«دننز و سدنرولک دعو هلنیتر واک دنعو هاب رتصقو ی دع كقلاو ی دیدشن كلادو هلننت سسکرولک

 هرزوا قلوا خجلا عجیدرب و تردنو | جن كندضفادبع فلک بد جیتهرولکد اقا ىجا منجي -یکءاخویشهرولک

 تی اغنندنآ یعنق ءودردبعما تابیونشوخ ع وتر درجو یهتاردشلو ابلاغ ٹچ نکآبولوا فصو دیعهروکه نا

 یخدكعاطرب هدرب هقشب ور دیعما كعاطرب هدندرویدساونب دبعو رار دا قالطا دبع هنر یصی و هضقو رونلشوخ
 قع اط هدنن و هک( هدابع وب دوبل او دوو ) هل هد دشم یاب( دبغلا) سدعضومربهدند اب یطو دیتا
 ردرل ردصم هربخ ثالث نازوآو رد هنسانعع عوضخو دابقنا :لصالا ف هکر د هنتسانعه ثعاطكلبا قللوقو
 زلرید هیذوا هب تدنخراب رعو ةعاطاهل عابطادا لو الا باسبلا نم ةهدانعو هم :دوبعو ةدوبع لات ةللادبعلاقن
 دوخابص رخ بیک یوگا یاسر اشک هژدناوا ارخا هک هدر آن مکه نساهم تب ز زخا هللوهح دن

۱ 

 تر

 8 یدناهقءا ضنح رب هدفلتس هل دخل | يهاردلا :نولوایسم ۰ دامعیار باب قوم سرد ذوخأما ندنسانعم تضف |

 ادع هيلع دبع لامس ردهنسانعم ولر اط دلنیتنحف دلا ,یدا مرا هدنزوو لقا نده نالوا لوادتنالاخ

 رد فاز سفت ةد هلندی ہتھ هداف رک نيدباغلا لوااناو هکربذ حجرات ب تضفاذا عنازا بابلانم

 رد هنسانعع قلوا ,ناییسلاو اب اسمدش تبارح ادا لنالا تادع لابي ه:ردهننس انما 4 قلوا زوبوا هلبس هدانزدبعو

 مالاذا هسفن لع دبع لاقپ «ردمنسانعم كلی بوتو ول هلن ان جت دف هم هسکربو مدناذآ لجرادبع لا

 [هدعلا) هرکنا ادا هام دص اقان تالبا راکباو صرحخاذا هلدبع لاق زدهنشانعم قلوا صد رخغو

 نیو هوقیاهدبعتادهقان ل اعز ردهنسانغم نهب تلزوع شو٥ ه وقیا هدصهلاقن ندهسناتعم توقو روز هلنانحذ

 رد هنس هنسانعم تیج و راع هدو روید ةشاطقامشیرلکدزا تیطاو ءایم یاهدیعلانلاقب ردنسانعم ءاقب ۳ اودو

 ۱ نادنض) ردینعل كني ندا ؛ لولم نانلوا یتپعتءاوذا هدننزو و ناویح (نادبعوذ) هنا یاب هدع هذن لاش

 ۱ ةا نينهن نم هیرذیب«دنبلاضقوم یادم ایں یحاون جاقرب هدم هتاف كانك

 رنات نادار تردا بر هیشارت و هرصب جواب تنادیعو ردنبستدازهر شهه كموحرم

 (یلیعلا وی زدیدآ یداوررپ هدنیزو نايل (نادیلع >)ندندلاجر ءایبا و ردیما شرف دشنزو میز (دیسع
 لوق یخ هناباتساهنتو یلاخهدننزوربیزا (دسع م 1 دغ 1 ) یکلذغو لیذهرونیدیدبعودنتیسنردیدآ نطب رب هنش زو زیب و ۱

 نطل اه اطخ اموا هيلاطاوا ءالفلا یا دیبع ما قوعقو لاقیدونلوایالطا هاباب لوچ نیلیا تباصارومغ الصا

 هدنب ,رقطنساوهدننز رو هننعس بن «دینیع ما هتسانعم ثگنروتنذهب هنسنی :رلکدید نادریشوراب قرقهلبآر خص دن (ةدیملا)

 ۱ قیوقتوارپ هدننزو رون (دوتع)ردهداوا یرادفرم كن لیرمضحب هرس دقیعافر لا دجبا اید قر

 Fie x EE ORTE ا ای62 رهنسیل ها یت ر المو لج نح ترشح

 ن

 بهم بخوبی لیبرو ومر ودشمواوآلصت+هنفهزب هدرب :کردروشوپ»نوطواکرییلتک

 | نوکر هروب مدیری منضوناعص رن هکر بنی غا لهاجواقل!اکآیتهلا اشم ین تو دلار هج قع هاجر رول رهموقو



۹۳۹ 
 »عت

 هدننزو دا دش (دآّرطلا) نوهکیږلنا دوطیرکب هکیرونلوا قالا نادب رط هری لو هنساخحم دورظم |
 جوک هوکرب داّرطو لت وطیاد رطیو یا رطموبلاقب روسنلوا قالطا هنوک وزو هدرا وب هدننژو یظحم (دّرل اور
 شیککو زو دومساو یادا رط ناکم لقب روناو | قالطاهناکمعساوو یکم رقودیک هلتعرممنییاسخب هک وند هب یک
 لپ وطن أرق هدر زام کر ونلوا قالیسطا هماما لوشو عساو وتسم یا داّرط یطس لابی روناوا غالطا هماط
 دا رطو یهدزطب حة ارقلا ساغلا اظ ل وذ ناک اذاداّرط مافا اسب هلواردیادرطبوردنصوا یتعاجبهلکلیا
 نچسهنیئلو او اکشوززیخ لر و رس نول وغو قن دن درا هدننزو هدن رف (ةدب رطلا)ںدیراغسا تعاجنوت ندننت ؛دحم

 ,هتسا روس هود راک سالن افوروس بودن تفرمس لرابمارخو روند هنس هلوقم یرارفو دیص ناسنلوا قاهقاو
 نیک نکن ن تم فری هداف کز وتب د هتل ایر اک دننا رعت یباتآ شوفوق رای قنو او رانی او روتلوا قاللطا
 ندر رخو روند هخارباحیدازوا فوژوا هخحرمسلاو راردنا تخادرب نوئوت یرلقواویرلکباهلکنآ هلغللوا سهن

 ناين وا راربد ةط منو هیسماک | هع اعر دیدآ نوب و رب صوصخهب رعلافطاو رونلو !قالطا ةبدش شمل وب هنعلنوزوا
 قاجوا بودلصا دن رطو رولوا نسا فشرونفوط هنغابآرک او رولوا هسم هسزکد هنب زوماایهشاب ةلرخ لا كغاشوا
 تاک (دارظلا) روند ههزواجم نانلوارکا 3 یتسدوب هدننزوهبلنکم (ةدرطملا) روند هب هرواګ یرلکدلیس نورفو

 دارطو راردنا:ترذلاسم هزل راکش لوس هلکنا ر وتلو ارت هب رخ هکرونید هعارنه دصقهدنبزو رزم (درنطلاو)هدننزو

 هدهنیآ قویدرظردقترهردهنسانعم كليا هلج هنب رپ یرب رازوالد هدشاوصو برحردر ار دص ند هلعافیهدراظمو
 مه لاتو صعب ی عمضعب لجادا ادارطو هدواظج نارالا نراط ناهردیبع هنسهطنح الم یسوداف ورا

 كل هلجس هکر ب هی یو یراوسیکیا لب یسک تك ناط(ةدرطلا)ر دیدآ عضومرهدننزو نامر (داّرظا دارطلانابرف
 طب يکنا ندب رغ(دورظمونمو دزو ریما دپ رطوتن ]ردقلوا هلق سابق نکل رولوا هرم ءا هکر دةناتناتنع-
 لب هلب سکو حف كود (هدرطل)شیدآ معطر صوصخ هنس هفثاط دارکآ هلبعض كتاط (نیدرطلا)ندیدآ
 هدتنزو لیعفت (دب زطنلا) قبرظلا ةجگیاةدرطلا ذخا لاب روید هلوب تالشیاو هني رب تلشباو قحنآ
 یداعب او درطلزهسکرهدننزوداحپ | (هازطالا)  دماذ| طوسل اد زظ لاعب زدهنسانع»كمر دن وس بودازوا ین ناق
 دنا نع اجار خاب واهر طب نمار اذا ملا هدرطا لاتی رد فلما كلبا رمل. هدناب یجارخاو ین نده ذوخاپ
 اذك لع كلف نتمنا هل ل اقا ةا ةبخناص ق الا درطا لاقن ر د هتشانعم كلبا تخم و لفرط یکی هدنصوصخ هقنانښمو

 زدند هب زحل کودکمروتلوکق فهخ اتم خد ار مز ن عاو نر ندهدیکم (دارطنسالا) اذکك بلغ لف كنتسناو
 || نکرولک تو ر ونت هال ال ولو اږ ورغد نمد هدکد ارو وک یر وص مارا ارب زردیموهممفلادعب کلا
 ۱ مانرهنالا اورهطا وا مھل اودرطتسا لام را ږولوا ناشي و هدزرب یک آ هدقدنلوا موحش هن راززوا توئود ندرب

 | كەدەن یاطو ناز همه .دارطالا روال یالطا هرلغاظ هنر هدمماهن هلق كجه( دراط ل ا) مه عاولمعل

 | دلتا لاقیردهنسانمس تاک ولیکع هوژواذحاو قنسف بول وا عبات هنیرب یرب هنسن جاغربهدننزو لاقتفا هل تیک
 درنم | لاقب ردهنسانعم قلوا تنود توبتواوكاعرک هلو بولب رغوطشیاربو یزجو اضعب هضعب عیتاذازمالا
 | رولکهدوطو رتولک داوطا ییجنرونبد هغاطولوا لوق یلعهغاط هلبتوکسكلواوو ىف كناط (دوص]1) ماقتسا اذارمالا

 || لاخر اساتفصو با دفع هدنسهع:رک م ظعلا دوط)اکهّزوکهب نت لوق هرزوا یاب هدّیاصب كفلوم هدننزوهدرق
 هرزوا تافرعو ر دلع تامدارب دوطو رول هدنزرط هننروناوا قالطا هلغلموق كسکو بدوطو رولوا هل ظع
 ]| ردص دوطو ردیدآ هدلب وه دنسلا طق رصف تیعصو ردشلوا دتعردقهنر مشءاعنصهدنههکر دییسا لعاطو قزبشم

 هرونل راوب ندرلغاط كسکوب (دونظلا ِا)تدئاذاادوطدوطب یلا داط لاقب هنسانعم قلوا راذبابو تباث رولوا
 ةداطملا )روغی هی هود شع زسلاو وونید هی هنن لبقثو رغآ (داتطلا)رونند هشاط كوو هیارق یر نشود
 "ردنراغ ندراو نالوا لانرطخو هکلهم هک دهنسانعع فا اتعیلیخفكيم ؛دو [طلا) روند هزناس یار هاخخ قلم
 || بوشلوطیابضقو دالبهدتنزو لعفت (دوطتلاو) هدننزو لیعفت (دبوطتلا) فلاتلایا :دوآظنلا قاونهذ لاق
 رد هنس انعم ییا هدر طعم دوطلا دالا ف نعد ی وطاذادّوطنو لحیرادّوط لاقن ردهتشنانعم تمر

 | لا هنهو ردهتسانعم یالسکد ت ۆتازۈ| ىر غوط هی وههنسنوب«هدننزولاعفنا (دایطنالا) دیعبیا دو طم ناکن لاق
 هلنوکس كلابو تف كنبع (دعا) مهم! نیعلا لنصف ادعضیوملاق بهاذ عفت رم ئا داطنم ءاک
 | كغارو رده هنغفدلوا تون ره هرکه تاس كراش نوسلوا هدنب هلرکو رح كركر ونلوا قالطا هلاسنا اقلام
 نالوا ے ص نعاشاو مکر ددم عرشلا رک یر رد هنوک ج اقرب دنغوز در دص اب فصو هنسنانعم دناع هزوکه ثنا
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 رد هلیبقر ندنم وق داع هلی مسک لداض (تضوس) بضغاذا لحرا دضا لات رد هنسانعم قلزاط هلبّرسک
 فلاح هزکیدکس (نا داش (ناداضتلا] هفلاخاذا ة داضم هداضلاقب ردهنسانعع كليا تفل اهدننزو ةلعافم ةداضلا

 ناقطخ لوق عر دیم: هرقمردوخاب خاطر هدنیشزو دقرف هاهم چم نيغ نفر رویش هزاهنسن یکیآتالوا

 نیغو ید لداض (دغضلا) رولوا فرصنمرغو فرصنم ردینسا قلشاط هرق نعد هرو ص وصخ هنس هلو
 ثلاثلا بانلا نما دغض هدغض لا رد هنساننعم قمص نتزاغو دوخان قعو یه هکر هل تن وکس كَ هم

 ادفض هدفض لاش رد ةنسانعم ق قدروا همدآرب هلیسانا لا هدتنزو دقو هل دقو هاف (دقضلا هقلح صعوا هقنخ ادا

 كعدفض بک تان عده ات هو رملنک لا ذو ضف هلداض (یدافضلا) هفك ن طاب هب رض اذإ تالا تالا نم

 س

 ساب لادا هدرهزرم هکر ید چرم زند ىدا اع هدنظم بلان هک هتنزدهلدنمندنیع ءا روند هی هغبروف ردیعج

 هد ترو دادیمصا اديفضالا] يفضالاز نیهتنارلرید یارا هدباراو یماخ هدّسماخو یداس هدساداس 4 خنزا ندضوصخحم

 قس هلبس هش كنون (دنفضل )اضغ تازا لجزلا داقضالاقب ند اهنسانعمقمرانق توشیش ندقلنغراط
 لحررفس (یفضلا) ]۱) نیطب وخر یا یادنفص لحر لاله نونید همذآ نلاصو كباوس یدوجو لوس یراق هدنن زو

 هل رمسک كراداض (ةداضلاور (داعصلآ) N SAAS لجر لاق دود هسک ج اول هنج یریهدننزو 1
 یهرابهننزو دجت (دعضلآ) "دباصعا ایاةهداعصل | اوداعصلانذح رحدعص لا زونید هب قراصیراقدراص هبهزاب لمه رم

 هلکبکد هشا و ةداخصلانم شا ناو لوالا بان لا نم ادم ج زا د طلاق رد هتسانغ مقابل با غاب ول مهر |[
 قرهلوازاح هدنناونع تلا هشآردعص هدشاسا هس ار ىلع اپ برضا ذااصعلاب هدم لابد هتسانعم قمروا

 ضرالادعف نم لىالا تعش لان رولوا دض هلکعید هنوا یروقوهیوا هزاتدعو ردندلیق ویدهمع ردبوسرم

 ارادموةاجنا دمو ولو دض فال ذکه لکمید هنلاذرو رکو هغی رابخو هد: رک نم نفی کو نویقو هسب اب ودنطر نمیا
 زد ذوخ أح -امندل وا یابلمکوخادنئانعم كدنا شان وا یکیا ییعد كمفدنا ذاا تسود یکیا نوت اخزد هنسانعم

 لغت (دیصتلا) ندنوشرم هلناونع نیندخ تذخناواا اههدخ نيب و اهحوز ن نهب تعجاداهنالف تدعصهدساتنا

 ولهراب هدننرو" لعفت (دیضتلا) هدمت عع حر ادم ل: اقب ردهنساتعمقلعب هلا عاب وله رم یی هرا خد ون هدننزو

 * شلادض لاقي زد ەنساشنەم ىر ۇق هلنبتف (دعضلا) نیضتف ہد لام رد هنسانعم قلعي هلعاب وله دره مدآ

 هدنتمد ؛هسکزت دعصو دقحا دّفحا ذآ هبلعدعص لات رد هتسانعم قعوط نیکهاطنو ردو سناذا غبار ب تامل نمادعص

 هلی رمسک کل هرهه(دانععالا) دوا "یلقعم مىا نم قات عي رافیادغصنالفدنعانل لوقت روند هقعنالققا

 نک نونافجروموط یراقارب كجاغا یرلک دید جفرعو مهعججاذا موقلا دمطا لافقب رد هنسسانعم كمردکرب
 || دزو باک« داعص) هصوخطا هتفووجاذا فعلا دعطا لاقي زد هتسانعم قمروط هدنفوج بوم و جوازونه
 ۱ هنفوق ترع نداهه فورح حاضلا) هستم یه هواوی دا (دصلآ) ردیسا لحرر

 ]| .دولبدنوآ یکی جوجفلکنآبطاخم هکر وید هز زوسدمآ شوخ هدثن زو یداوه یداوضل )ردفرحرب صونصخ
 ]| ثلاشالابنا نم ادهض ههض لانیش ردهنسا تع كم بار هق هدننزو دهم (دهضلا/ رد هبداض یدرفمارهاظ هلوا
 ار کنن زها ام تالا)ا ها غم هدهظضا لاقب ند هنسانغم دهض ةدننزو لاعتفا فاه طضالار هرهقاذا

 || قالطا هنالسزا هدنن زو نیرطضم (دمطضملار ةيلعراجاذا هب دهضا لانشرد هنسانعم كما مسو روج هبسکرب |
 ]| بلص یادم لجر اقبل اراچنقو رابج هکر وند همدآ نالوا ديدشو بلص هلیحف كابو كداض ديهضلا)رونلوا |

 کرد حراشزدلکد عوعضهدننزولیعف یرمع لدنو دن وبوارد هلا هل 2 داص ونلوقلعردیدا عضؤفردیهضو دیدش

 ]| وه اسب هلوارولوا روم قم هنکره ةکر ون هکروتید همذآ نوبز لوش هدننزو ةدع ةدهضلا نددرآو قندیسهلکدیتع ۱
 كما قاربا توروس هدننزو درف (درطنا) لمل ءاطلا ل طف ءاشنم "لک هرهمس یا دخالکل : هدهص

 أ .بوزوس ندنفارطا 3 هودو رډتغل النږنھف هدنولو هدرا ادا لوالا بابلانم ادرظ هدرط لاقنرد هنشانتعم

 ,عهتیفن یا هتدرطلوقت ردونسانعم قعوقو اهیحاون نم مصاذالالادرط لاقی رد هنسانعم قلی وطار هروح

 لوشهدشزو فتک در طلا )مهنرجو ما يا زتدرط لوفت رادلهعتسم , هتسانعم كمك بوبارغوا هرزوا موقزب و

 تالاب ها ةعدخو هلیح هلنیتعتف (درطلا) لوا شا ثب ولت بوركراوط هنعا گاز هنیوص زومغب شمگکربا
 ك دی رطلا)دیصلالوا زاذا عنارلا با بلا نمادر هرظدایصلادرطلاش FUT هفلواوا للا یراکشو

 هنذلو لوشكمدآر و لی ٌوط ادب رطموب لا زونلوا قالطا هنوکت وزواو روتبدهنپ وچ كنمل ام امرخ هدننزو دیعب

 رونلوا قالطادب رط هد ةنکلواورولوا شخادرط یونان هلو شل دل وت هج هرکص ندنذلورکید هکر ونلواقالطا |

 دورطخ
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 هل اذگر دخ هنبساا یاد دیضهارم| قیر ون, دەبی رات قا تکی ونزوس قوچو رونبذ هي یراق یوخ بنور وند
 هدنماضف.ن اروجو ر دیدا هالبر هد ماش لحاس ءادیصو نوتید هيهظیلغ زاهد زو ءارصع (ءادیصلاز مالکا

 4 رب ءادصو یدننوایک.ذ هدئیاب همه ردیدآ هما اب ی وقرب هکر دندل ه دی رم هل ءآ .دصو رد دآ هلی هقشب

 رمو جن دنا هک نونبدهنشاطیکفوکء ادیصو یدیا ردیا ل نو بشن هلکنةدنراعشا هم زا یف رعاش هکر دیعسا

 [هدیضلاو) یه (ةدیضلاو).«دنش زو رم (دیضلا) ر ديدآن طب بن دن لبقدسا (ءادیصل و زاززود
 قلوا مک رکا هفرظبرب نوینكمدآرپهلتهف (دیصلا) رولت وط راکشهلکنا هکروتندهغازودو ها هدننزو هه

 ط رشا هدف مت امیر د جیم ناو نط یسلوالاجتذنکر د هکر دالا نا لوق عارف طو

دنبس هفت اطد و رد طو شم یس صفو موسوم باوئعداسیص) نیهدننه تعاس
 یدلیادل وتهدنداعس نامز ودن

 تیاغب هدتزو لوبق دویصلازرایدلیا نیمهدنابینلوالاجتد ك روب رم یراتمضح رپ اج ور ن هوا د تع

 هدننزو رونت (دویصلا) ردیدآ ر وهشم س رف ږد ویصودا لص یا د وص رقص ود وص بلک اق روند هبیبوآ

 یرلنورب اعاد کت آ شلوا یداقنم هلفلوا ضراخ هنشاب كنم هودا هکر دیدآ تلعربر دنغا هلنبتعفو هاب سک ك داص
 مچ هنیشاتعدلاموذ لو د لامن لاخر که تنداصوذیا داصرعت لاقى ورتوطیر قو لصتقشابو وفا ۱

 ةعاهو عاهو ةداص ذقانو داض رعب و لاموذیا ةلام ةأرماو لام لج لاقبو دص وضخ بان وب هدر اکی د |

 هدافآ (ةداصالا) زولك هناصا ییملباعجو دایصایعمج زولوا خر اما آ هروك ذة ثلع هکر دیعسا رهط هدنفلارا |
 هنساتعدلانا او د هنیلعدیسصنانلوانکد و هاذآ اذا ریغبلا داصانانقید هنس انعم كس اذار مود مدننزو |
 هکر وشدهیسک نالوا لئامهفرظرب قوم هدننزو رجا (دیصالا ديضلا نم هاوادإ ذا هداصا اعقب رولوا دضاهلغلوا |
 رعب لاش روید هه ودالتبم هر ول نم ض ره یرلکدید داص وقنعلالاعیادیصالحر لاب مبدل وا کد |

 رونلوا قالطا هنالس را دیصاو رد هلهیش4«ودالتیم هزولنم ضرم ونلوا قالط)| هیشکنالوا رد ور وص |
 ف لداض (دآضلا) ذججلا_.داضلا لسن صف نونل وا قالطا ةن السرا هدروان وب (داتصزاو)(داطصتازا
 لزوتاخ دأضو هصخاذآ ثلاثلا بابلایم اذأض هدأض لاق ندهنسانعم كلا تم وصخ هلن وكس كن ههو |
 ردرلجا هلجتمض ةد و وصلاو هلن وكس كر هز موی كول داض ١( دّوضلاو(دوضلا) رونید هتاف |

 دوعسم (دّوضلا) زد هتسانعم قم ارغوا هنتلع ماكزرذودضم هدننز و ماکز باوضلا) روتیدهنتلعماکز
 موك میا دّوضهوهف لوعفلاءانب ىلع اد اّوض لج رادشض لا نونید هتسکشمارغ وا هنتلعماکز هدننزو
 ردیدآ وصرهدننزوهدیعس (هدینض) هکز| یا هدأضا لاقت ردهنسانعمقمت ارغوا هّتلع ماکزهدننزو دافسا (دآضالا
 یتغروق هلیس هزات كنامرخ هدننزو دبع (دبضلا) .ردهنسانعم تضغو طیف غف كز ەدح وم ىا و كداض ناز
 (دینضتلا) سلاو بطراا نيب طلخاذالّوالا باتسنلا نم ادبض لجرلادبض لانسقب ندهنسانع قنعاق هنا ئر |
 ان الف دبض لاسقب ردهنسانعم كم روتکه نی رطاخو كليا رکن هنسرب كج هدیا بانضغا همدآزب مدننزو عفت |

 رد هنسانعمرظنو لذ هدتنزورتما (دیدضلاو) هیدیدشت تالادو یرسک كل ذاض ( دضلا ) هبضفیام رک اذا |

ٍِ 

1 

 هدیاصب كعلوما ضلع نونوکی و یلاست هلوق هنمو نوسنلوا هدارا تمانچج هللا دض هکر ولو هلکو :فلاخم ۱

 ةهركعو رولوا داتضم هنسودع قیغم كم داراربژ رددشلبارایسفت هلا نوع یوغب نیفاسمیا (دضرملعا

 بدنا هدننزورجا (دیضصالا) قنعلا لئامیادیصا زاصاذا عب ارا بابلا نم ادیض لات زا يص لاعب ردفا

 | دصااوراداصلا» تماشیا دوم پس لاسب رونلوا قالظاةقوانالواردیاتب اا بوراو یار غ طاقت

 ۱ یز وکی کا كه ودو ژوئن ددنعوت ر كرفان لىق للعروند هرفاوو ولد هچوتندنان دعمداصو ةعالو عالو ۱

 ۱ یا ه در دصو هدضوه لاقت رولو نددادنضا هلغلوا هنساننعمفلاحو دانم یا هد دضو هدنضوپ ً ه لاتف ا

 | بوتوطیرقو نشا یشانن دنغام د ورکو ن وخههلدلوادنلبسرونلوقالطا هاش دا دیصاو داصلا ةت یادیضا |

 ےن

| 

 .هدض لاقب رد هثسانعم قلوا:نلاف هعصخ هلق داض «دض)ا) یکانمه نانا لک سہل وات ھن اسلا لک
 ۱ وځی م كلبا عنعو فرص ناو مسو ققر نیهنسنرب ندهسکر وهیلغاذا لوالا ثاسنلا نما دص ةو سلخ اف

 قره [دادطالا! اه الماذا ةبرفلا دض لاش ردهنساتعمقمزدلوطو قفرب هعنمو هفرصانادنعهتض,لاش
 se رج حس هم طس

 ` | ضایوداوسردداضت لیاقت ئو هکرابدكنالاخ دا نمف دض یب را بافت تخل لاهاو یتلیارضت هلباءادعا
 : | ردنلسوباجصایریو کر صن و یع ردمدعو دوجو یربو یکن اواباو هفضنو تفعضر دفناضت یارو زا



 ر
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 سس سس مسی

 هکر د هلبمابسشعما دوصقم هدنب دنر زو م ظعم ( دملا )روئید هئبش هش نالوا ظنلخ لح هيب ذب لعافمسا بيوصل يلب

 دنوقو بلصلوش بصمو . ررلمشم هام نکآدهنسانعم نصف یخد دینی ردهنسف,شفلواببصق
 هدننزو بارح (دانمصل )+ نوخ هیفامیا دمصم + ےن لاعب هیوا ین زنا فعضو نو الصا هذن اکر وشد هبه
 نقلا لغ بقا هلقانیاداهضهقانلانش هیلوا یابند قو ذو ین هدرانفو قاروقو قووغوص هکدونیخ هب هقا لوس

 ددنهصلاو) هدننزو لج رف هبادهجمیاخ دخمل الولکدیماصمو رولک دماض»یعجج نماهای بدجاو
 مارال pd یا كموق زدینبضق كنا لابشەيمؤ نلوسد 4ب فیتنس نسخو صااخ هدننزو لر ف

 درعصلا) ايطفمتااذا لج لا ؟ریهضا لای ر ددتسانعم یراق فوشیش ن د طا هاد زو دادیلصا

 مدننزو دیدم (دیراععلا) رولو اتيا هک هه هقان ژا یتدوسو .رونید هب هفان قوخ كب اب دوش هدننزو جریز

 ارو لو ادض هاد هنیرانلوا:نوننو قی واو نوشت هریک هرانویفزومسو زود شد هر ر روب نالوا تیبغاربطا
 | لجرا بعمصا لا ردهتسافم كنك هلعرمم تل هدشزو نا دما (مادععلا )ار دزوک دم درج یندرفم

 للص ٠ هدینتزو لصس مارا هج نيغ (تنفجصلا) روند هنالنیرا ه.دنزو .دشزو لعمشم (تمععلآ) ارت قلطنااذا
 ندکلزب زوم کر و شید هبیآ کشش ید هدو لععتم (تقرضلآ )رونشید هتاویختو ناما: :نالوادیدشوا

 رداپبهدننزو سیار هلون (ددنصلا) رض زعوآ منم ختم یا دنضملجر لا نوسلوا نادضرم فو
 یبجاص تیپبلو بییخ ذوخای a ژیلیعو ملخ لوف ىلع نزومشسد دا :ناشیذو .دیش نالوا

 نچ تكخاطوا فیرشوا داوکوا ملحوا عایضم دیش یاب ددنص لحر لاش رولنیدا همدا فیرش

 ,یتسدول» دننزو لیدنق (دیدنهلا)ب ردیدآ لیبر هد هماه.ددنصو رو دهنجوا یرویسنآشج هچزک لبیک نور
 زولاقالطهقوضوصو هل ولتدشو جاع امید بسیا دیننبضلجر لاب رونیدهعدآ ناشیلاعنالوا ندا هب

 | دد نبط تبع لاقپ رو ناو |قالطا هرومغب ول هرطق یزیاو د دش یاد یدنتص درب و دیدن ر یھب “اصإ لاقي
 قالطا دیابت هیس ن دارك سچ تب اچو دولک دیدانصیتجزوناوآ قالسطاهمدآ تسدریزو پلاغو طلا ۱

 تادبتش یلبواتخرز ر تیبا ییا نی هست یگسهلا؛ةاجو هئط ین هیس د رکسغلا عاج. وجراش رونلوا

 هدماش هلصخ لباص یاد ؤدنط) هتنانعمرطبا دیدش ر بد دیدانضل ]یار م ی هل اف هم و قاطی ه- هزخ

 بیک نا ابیویصت بنا دويم لای هنعم قمزاپ فرخ اص هدئزو لیعت ,(دن وصعتلا) زدعض و تر
 داوصا یفجت ولو وتو رر دص وصح فرخ رواج م منج ج نیس ذاص هرکه هد یاب كفل ۇمداصلا

 ضم: رونلو| یقالطا هیفاکد اضاك أ کزولوآ N 7 نیشاکو دولوالاد ةذدجتنابسقطورولکتباداصو

 کردی رد ی وغ د اظ ید یوبو ر دبا ظفلنهدنعووم هاته سگی مین یضعب هکر د هر ورتم .داض ید یورو یک صد و
 نآرقلاو نض)لاعت وقف لیقو ردپدآ تلق رص وصخ هی وښو زور زی : شابلذگر وجيد .هبیورخ
 کر دشت هدف دم هدنرو دهن (دهصآا) اذکتییداص نم ل وہ فلاب هل انهم ليف و فرخ اوه الا رک ذلاید
 دییصا) ہن دعما ذا ثلاثا باپبلا نما دم سل هدهص لاستب رد هنسانعم قفا بولاچ شن وکییهنسن ر
 ناب یاراج لازم زونید مث ناپ وک دن ہلکش وصد افآ هاب ندقار یا ان نداوھرح هد بنزو لفیص
 ۳3 کو وشیچ هاب ابلوشو ںونید پیش نوزواورونید هک دان دییصو رونلوا ریخت ملا يا هدیکرت
 نهد بص ورونو هلسانتتلاب نالوا یک |یشابویریاو نوید وایسومهد وخاف وجاب قاربآدنمل وابایرفط

 ز وهنصلا) رد هتسانعم قلوادیدشیکلپست | كناوه ناف .(نادهصلا) ندندآ عضو هند توم روح هلا
 قالطاه نس, نشرب لای شان ندپتهفزو روند هایت نالوا پای رغ وصوزونیدهبشنوژواهدنزو ج وپط

 دوپصلجزلاغب از وئیذ همدا دنفوتیو میچ هدسنزوروهج (دوهصا)) غينمیا دوهصرع لا هنمو 7
 قالا بال نمادینهداضب و هدتصب طلا داصلایش دمت انعم قل واوا دښو دیف (دیصلا) م

 ذی کر دهتسب اعم .دیصمبيصو ةلهندصا ا:ادننصاانالخ تدص لوت ورضا ةو اتیا ران وفات زا عبا ۴۳

 لدفوتو رد ناکشالولالحو یشجودارههکم ولو یفالطاهنالو كلام نو عن لوق ىلع راد هنس شفا واراکشو
 ةن دینص و مرخ مناو دیسصلا اولتقتال یان هلوفهنمو حزاشلا لاق ردردصل اب هیعس د وخابردلوعفم عع
 غرار زول وا ردصم نالنکد صو رازدیاقالطا.دیصلبعن هشفوب لص وم هغاطلوار ددا ك غا طك کوب رن
 ندناّزف هدینزو نادیم نادیصلا) رکن یساک دیصا ةنلععم ذا اد دص ل وقت هما عم قاق دیصا یناویحرا
 هبلنانابنل E وچ شاپ نشو ماد بهذ روید سا اوف هرف تا

 دن

 س
 بس

 س

 روند
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 یخدوبةدسنزو لحرفس (ددولصلا) تقراذابتیلض تام )اشرد منوم قمهدلرا نماب لک نوک س اطو

 ردهم ذاك روند هنا نالوا نرتب یدو یک دلص هد زو روبص وله روسد همش قع اطو كب یک دلص

 هب هردو هکلعوح نالوارانیق مک هلغلوا نیل یذو درفنمیا دولص* ےت ی لامروئید هیهنشن درفت رکاب دولصو

 تک, ىا دولض هقا لاق د نوتلوا قالبطا هیهعانن هر دهان نالوازآ یدوسو نلغلاهثیطبل ایا دولص ردق لاتقا روند

 دل اوص ی ی ز ونید هّسد یزآ نادادر ی (هدلاصلا)نوتشد همدان دیا دوعصو رارفهغاط ندنعرفو فوخو,

 دوعق (دولضاا) تدلض نم نضزالا تدلصا لاتب ردهنسانعم قلوا كنرپ هل :سسک مه (.دالنضالاو زولک

 تضاد! یافلابابلا نم ادولصذنلادلض لاش ردهنسانعم قلوا زج ام وفا ن نادقاج هدننزو

 لحاذا E هدااص لحرادلص لانه رد سام قلا لی هدنن زو ةدالج (ةدالصلآ!روبلو

 أ دنشانعم درنه روتد ه هتسن نکلا هدننزوزیما (دیاصلا) لخاذا لجزلادلص لاقنندهتسانعم هوالص (دیلصت
 لوشو رؤ بد هیهقانزآ كپ یدوس هدتنزو بارح (د مالصلار قب رب یاد لص ءنش لاش نوندهتشتیماردلبو
 یغازبطهباه (ةءادلصلاو) هلبرمسككاداص (ءادلصلا) دلواّمس دوس یکم تولا روغوط هچرکه کر وئد هی ۀقان
 عيش هه دننزو :ناتک(داالصلا) ةبلص ةظيلغ ئا ءءادلصو ءادلص ضيا لاقیرونید هرب ږوب نالوا نیلاقو كي

 ناغقا ندنج اغارافعو نره ۍخاستچراب ودب راتلاهنم نعد حدقتسال ناک ادا دالص دوع لام رونی هجا ەچ ۱

 هما اق یلفشالب غا هکروبتید هدوس لوش هدتنزو نس (دلصلا)یدنلوا ناب ناس . هدر للحم یرلکدتیا

 ةدلج یا ةدلص هقان لاسقب زونید هپ هفانولتدالح لینوکس كمالو یتخفلداص (هدلص])هیلوا کوک دنزوب
 نوتنشرپ هسک او لیخحم هدننزو لیمزا (دیلضالا)ردعضومر هدش رق ناجزحر دوخاب هادیک هادنبرو فعح (ددلنص)

 لخ دره نلصل او هدننزو رهصح (هن (ینلصل او) هدننزو رفعج هلا هه یاخ (دنلصلا) ) لی ئا دنلضاوه لا

 اناوتو وف هدننزو طبالع (ذخالصااو) هدشنزو قنس (یدنطصلاو) هدنشنزو سأطرق (دافصلاوز هدنزو
 قد خلص, رافلصو ریلصو ںزلصو ریل لب ناقپروتید هب هود كکرا نالوا كالاحو تنش ولتماهش دوخاب
 ودهشنانعمقمزوطتولیکید« هرژوا قابا هدننزو رازتفا (نارذیاصالاز ضاع مشوا یوق بلصیا دخالصو
 لاشروتید هر هقان زوان ه دننز فقوتسلف (دویلیص)[) اکانت تضعنااذا ادادتلصا لخرا نصا اچ

 زکهنسانعت فنالارىشقتمرۇتيذ همد لنور, لزق هدننزو لحدرج هل هلا هجم نیغ (دفلضل | ) ؛دیدشیارویص قا
 ه كمك لا" ندنلانعم تلبالنهاو دو هدخنزو چ (نیصلآ ) هنسانعم ترجل تادشردذوخ أك ن ندنرښف

 ژددنس اتکا مکیدیهننمآرهژنو دیتا ذا هد خص ان زدهتشانعه نقمرواو" هدصقاذا لّوالا تانلا نم ابعصهیلاو

 یر روب روند هزز كننکوب نیلاق یغاراطو ر دند اوصرب هدر وب ین هلق تبابض دمو هتضناذا.هدعص لاقت

 یقه كز هششو هيفا تلر ااذا ههجو سعفلا ث همس لاتشر د هتنئات ناب بولاع شفوکیزوب و |
 ادادنساهل لعحاذا ثلاثلا باسلانم ادم“ هرو راقلادمص ل اش ردهتسانفه كيا دن هلا رد دوخ اب هلن هناط

 ږونند هنناشلاعو هنسولوا كروق هاتف (صلآ) ردیررغا یدورو نادقلات باب میبطرش هک ید خراش اضافعوا

 یاعومیفدو رد هنتنانعه دی واخو ځادو هدب یا مولا دصوه لانتب نوک هلوادصقم هناجاس بابا یهاکرد
 یلاعت منا ءاعما نم هالا یو جراشلالاق ردیلب أم فوج هک هنمانفم تمض هرونید هش هثیشولط یو ردهنسانعم

 لاد مصب قذلا لیتو هل فوحال یذلا لیفو قابلا ٌمادلاوه لیقو ددوشلاهبلا یهسنا یزلادیسلاوهو دعصلا |[
 نالوا هنتشانعم هل فوحال هالاعت یخ ا هقنف در هدارو قافصا بغار انصب یا اولین

 یکتاداج رولوانود ندناسنایز زولواخسق یکنا؛یش نالوا هل قوعبال نوخن هکر دون یخو كنفالطادمص
 نیبصل الا نشت رادلناداتتسا تنهولا ةناسبع ترنح هنن | یس هشناط یزاصن رولوا لاعندنابایربو

 هلق رمش لوق ماعطلانالک اب اناک دم دص هاو هرانعموب رک هتنرذٌغسلت هت در داروكذ غدانا یش لوق

 هتعاجو موق لوشو هلو اریفحتآ تۆل هصوصالسا ةدتناکنه لاتقو كنح هکر سد هعدآلوشوا یدلزوب تراشا
 هدننزو بانک( دالا ) یکه فص باتا هیلوا یرهنسن نح هلوا شاففناذجوت یراتفرخ و راک الصا هکر وند
 رولوا رادصم نادتاب هاعافم داف ژوند هنغات ی رضآ نالوا ندرد لوق لع هنجافطو هنس هباط كنەشېش

 دا 45 هند یراقدراص هشات رخ ندراصو هر راضو هدلاحاذا ادایهع هدماص هدماط لاقي دا یعشزوا

 هلو اراب شن هلتارب یاب ق شوکه نی »هکر وند هلاتبق لوش ءدننزو هزج (ةدمصلآ) یکلیدننو هش روتید
 تی اقان لاقي لاک نکا بولیکس ال هتک روند هبهقانلوشو هوا تسکین ندربیشاب لوقیع

 هوس



۹۳ 

o ۱نوسد 0 یس هلوفم هنو راب و ناندر و غعاطنال وآندناتشقلعچ هدشزو روض (دوعصلا)  

 طش .ونەک روتتىدەەقانل وشو فکر اچوزوچرولکدنا صو یکر زو رو زرولکذد عص یتج ردیلباقم طوه 1

 هشقوب جوکو ب سدو ر دیدآ ك غاطر هد هخو هلوا شاقابهنسب روابکهنسن نچکهلکمر وشودیزوایهقلخ اض قان

 ئدعاصهرزوا ساسیف ر غهدنتسن ن وع رلکدش اونا هدراغاطكسک و روتلوا قالطا هنیرلکشانابیهدننزوهرج

 عونرورونلوا یالطاذکشا یقه جا تح دغر غ و طهلکع راومهو زود هکر وئید هبیغراقلوشهدعضو رزید
 ئه رف لاله نب وذو ردیمسا یسک یشیدر هدعصو یه اروند هی رح هدنزرط تشخ ضب ر عیال و هصق

 اذک لب راب رعو ردلعافسا نددومض (دعاصل]ردیدآاوصربهدندروبفوعوش و ردیدآوصرپهدنفوج كغاط

 ةدنلوقا دعاصف نون الل هعوضومع فیض نا لح ولت هکر بد ج رتهردهنسانضم كلادقوفاخیرللوقادغاصف
 ندمدن :رادقندیعاضع وضولابهذق رد رم یماع دلتا سو ندهفطاع ءاقهروکه ن هناسكم وخحر هییلح نت

 برص و ننانکتلا سنقیءافلبدعاص و یهتنارد هد هدن ربدقت اذعاص نا بهذف رق ادغاض مه راب هنا کڅ

 ةرکضن دکد کحع ناار اش ندنرهض ری دارغ هکر وند هغلآ قول ونص قدازوا نوزوآ هدننزو هاخزب هلرعص اداض

 هغارمط هدننزو دغش (دیعصلا) الیاوط سفثتیا ءادعضلا شفتتلا ردقخ وا قلا قول وض یداز وا نوزوا

 عبا عج هکر ولکادعضو هات زولکد عض یجب دنا تعدضراهجو روسیه ز وبك رب ل وق روید
 کا اهتم و هثسانعم قیرظ نوشدهلوتدعصو ضرالاهتخو وا تازلا یا دیعصاا للعدعق لاش ردقح هل وا

 ودر نددوم3هدزاش رط RL رع دارق ردیفال کی ضن ارلا ی لعماماو و تادتعطلا دوعقلاوب

 ین هفاسسم هح رخ شب نوا الوط هکر دیمساتلادارب عی دالب هت دنس هک وا ضو روسذ هزاره ۇر ىق دیعطقو ۱
 هلی عج هل دات (دناعص) مالشلا هیلع رد راو یوپ یوین دجسههدنآر دیدآ غضوم ۱۳ وی |

 نوندهبارمشنالوال ونعم هلا شف Tîj رو مظعم (نفضملا )زد هنسانقم دیدشو تس هلشخف (دعصلا) نادعضومو !

 شر ربعت دیعضت كفاك ل هاو كناتظا زانا .خیوعیادغفصمبارش لاقت ردذ OY واهتسانعم هناذآ

 زا ددل ياترا زوده رطنبدرت ندا کر وضید هدنکج هسقج هنخافاامرخ هل سک كم

 ردیرادآ عضومررب هدننزو ءاطب رم ءادبعصو هدننزویراخ یداعصو هدننزودهده ددعصو هوم

 دفص) دن وط يا.ةن داعص هفان لاش رونلوا قاللظا هب هقان نوزوآ یتنهدوکه دننزو هبارظ (تیداعضاا)

 هات اینو اک هکر دقج لوا دغ وب ردیدآ موی هدنبرق دنف رس دلنوکس لا عع نو ےہ ںیعو یعض ادا

 چوخ دالدا ناّویشول زاد ەدلبرب هكنتتن هکلوا مینا هر متکی دوم یا( دخ تون

 هدفص لاق ندنهتساننعم كلياذن مکس هلباوغ اق و هلننوکبس كاف یت لداض (نفصلا) رفحنمرقالعا
 دص ه دزو لنعفت" (دیفصلاو) هر مسک ك همه (داس (داتفضالا) همواو هدشادا یناثلابا بلا نم ادص

 (هدعصتانب) رونیدهشقوب ب رص وج وکی دوبهدتنزو ءالولج (ءادوعصلا) هقاشفاد وعصةبقع لاقى رونېد

 )۶ :ادعصل ۱) زونلو(قالطا هنقشمو مر هدننزوذفنق (ددعصلاو) هدتتنزو ءارفص (ءادهطلار ردیذا راس هلو

 (ذآهصلا) ندنراتسع ندنیخدنو نیتفسدلرا شتا |تسازجا نوجا قلا قبطل كد سن هكر دذوخ اهن تراز

 ۱ یکیاعفاو هدندزوب ل ولس ونت و زدنداروا "یدعصلا مسن یه میهاربا ندم ندنیثدح ردیدآ عضو مر هد وردنا

a"یو  

 سس

= | 

 هديا | یدیا یهدقت نف یاب ننهدنخرا ندرهش رومعمرب را ك دوس سف لدناوتغ لییدزکلا رولا ةدایقارغح هکرد

 یو ونعم دنن هتسانعف هبطع رووت یکرب و هاتف (دفضلا) هدفض قعع هدفصو هدقضا لاقت ردهنسانعد

 كنلهمدیق ءاطعل ایا .دفص دنضاا لات او هتساتعم دونق رولک دافضا یعج روند هبوغافونو نوک دلوا

 وافتصلا ) ردنراشا هنسهع رک تنآددافصالآق نين قم اوتشناو هتمج كتنظفل دفض هلترابع دویقلادافصالاو هدار رول
 اجر اگدید یوقراذبوطاکر فا علل هد رز (درنصا )روند هغاتكح هدیادنب رشاهدننزوتاک

 كمال یرسکو خف كداص (دلص)ا) ندنهنسات سار لبق تاافو ی دک وزمه نیعوصالاژ ردشوق

 شما تلض ئا دلض ضراو زج لانش یک اط قاصضو زمر ماروت سید هیهتسف قاطو تی تیاغن هلنوکس
 نگددرکم راوطزولوا ردصم دلضو یرعیال ناککذا دل شزف لافتزو-نلوا قالطا ڈا نالوا رت الصاو
 نضزالا ان دنا تم رتضاذا یاهلاباتنلانم ادلنص نا دلا تدلص لاقت ردهتشاتفه قعر i یزللایکنآ

 ماد زعگ هلکلروس هن ز ئر یزلشد یژاوتعتصاذا لا دل لافتردهثنانعم یتیفج ةغاطو اهودغق

 تلصا دا نضرالاتدلصلاق ردة ننن اتع قلواك درک اهشرتص تّوضاذا باا تدلص :لاعردهنشانعم
1 

 ساطو



2 
۷۳۳ 

 درص لوقت ردلمعتسم هنسانعمقلوا عراف بوب وغوصندهنسار لکو کو اعطقتم هدب زج رخاذاءاقسلادرص لاق

 هثشنالبتا یناملب كقواوأطخا اذا مسلادرص لاقب ردهنسانعم كلیا اطخ ندناشن قواو یه اذا هنعیلق

 هاشن (دراصلا) هذفنااذا مهسلایمازا د رمصا لا قبردهنسانعم كم روچک هناشنق وا دوب هلرسک ك زمه
 ردیعسا یملق كنبانج قالب نتباتنب مصاعندباحصا د راصو ذفانیا دراص مه لاق رونیدهق وانالواذفات
 كارو یم لداص (درمصلا) "یطخت یادرصم مهس لا قب روید هقوا ندیااطخ ن دنا شن هدننزو مرکم (درصملا)
 نوا یرابیاضر ند راشوقادتا هکیدیدراضعب ردا راکش راشوق هجرس هکر دیدآ شوق رب ولش اب یر هلیفتف
 زولوا هجالآ هکر دبرلکدیدنکحوکه دیکر ښ وقوب هلب رسک لداصر ولک نادرنصط یججردشوق ونال واعاص
 هنا شن ضابنالقهدنرهرکصن دقدلاغاصوادجو رغانالواهدنرص كنم سف تآد رصو راردیاهزا بل ندنرای وت
 راضعب زولوا هایس ردیراماوق كلد هکرونلواقالطا هرمط یکیا نالوا هدنتلآل د هلیس هیت (نادرصلا» رونید
 هلکلبا رث انقوغوصهکر ونیدهنویقیشید ل وش هدننزو هدب رف (ةدیرصلا) رردیادصف ندنآوبذ مصل وا قلا لذ

 یروبمغبهدننزو طببق (درصلاو) «دننزونامر (داضلا) رولک نارصیعجج هل وا شما تارا ررمض و فعض
 قعاقو هللقاذا هدّرص لاقت ردهنسانعم قّلازآ هدننزولیعفت (دیرصتلا) روند هدولب هج هقفوب نایلوا
 تیافب هدننزو برطضم (درطصلا) یراانود ءاقساذاهدّصلاقب ردهنسانعم قمراوصهج وذ ندنسهیترم
 ظیغلادیدش قنحیا درطصملجرلاق رونلوارببعت ولنیکهود هکرونبد همدآ ظرف دیدشو نطبعو راد
 ردلکدلحوب یرکد عضوم هلغلوا هیلصا یجعهدتنزوج رز (درمعل ) ردیدآ غ اطرب هدنننزو ءارعص (ءآدسضلالا
 ماشو یکرجخ رونید هیهداب هدننزورفعج هبا هیچم یاخ (دخ رصلا) ودشلبا ضن رعت هبیرهوج هلکنوب قل وم
 (دوعصلا) رد هدلپربهدماشرگلح اس هلی كنافو ؛لداص (دنفیص) زوناوا تبسن رج اک اکر دیدآهدلیرهدنرابد
 قراذا عبارلا بابلا نم ادوعص سلا ی دعصلاقب رد هنسانعم ی تچ هکسکو ب سهل وقم ما سطو ناب درن هدا فنزو دوعق

 ویشاوقراذاادیعصت لبطا ىلعو لجل ا قدعص لام رد هنسانعم ق معج ةغالط هدننزولیعفت (دیعصتلا
 دیعصتو رد هلبلق تخل هروکه تای كحابصم نکل ی دل وا ع ومس ندن رع نات كنت اله دنسانعم ق مق چ هغاط

 ك قرا یبهنسنرو رد ا اذل یداولاندعصلاقب ردنوچیا بلس یسات هک اب وکر د ەننسانعم كما ی رغوط ہر هیکتآ
 لاقب رد هنسا نعم كل بهم ّرکم هکم ندقافآ هلیرسک ك زبه (داعضالا) هناذا !ذا|نمسلا دفعصلاقن ردهنسانغم

 an جت ز سس سس

 :سکعلا ی عهکهنرابدلیا صیصخت هتم زعهبدکم هدعب یک نک هنیاید زا و دجنندنرافر طماشو «رصب ال
 هنسانعم كدلکتسار هدنراکدتکه یهکمەجاح را ربد ےھدعصم یف حاحا اننضصزاعالثمرلب دل ءار غب هاب را دخت ةتغ رع

 قاریاداعصاو ین هنسانعم دلی اف داصت هدنراتعجر هنیرافرط ماشو هرمصب رارید مه دمی جال اا نضراعو
 بولوا هنسانعم كنکه یهعفترههنکما هرزوا روک م هجو وبو یضماذ| ضرالا ی دعصا لافب ردل تن هنسانهم لک

 | ددهنسا نعم قمهچ هرب هر بویملپ وط یغایرکهدقدباب یدوس نددولطو رب د وهف هنم جرسلا عضومربداذا

 || دارصالا)ددهبفروظنمی دضنکل«دح ذفناذا مهسلاد رص لا قب رولوا دض هلغل وا هنسانعم كمك ب ويلا

 سس

 ]| رد هنسانعمكمک هیمعفت من کما لصالا ف هروکهنیرانا بل حر اشو هد یاصب كفل هك یتا اذا جاش ادعصا

 یس همه هکر دهنسانعم كنا یرغوط هیهبمکلآ ی کد یعصت داعصاویدنلو | لا عتسا هدکککه مدیعب ضراهدعب
 تراصاذاذقانلا تدعصا لاقي رد هنسا نعم قل وا دوعصهقانو زد اذایداولاف دعصا اش ردوا هلازا
 لعفت (دعصتلا) ركن یساک ادوعص اپتاعج اذا ةقانلا تدعصا لوقت ردهنیسانعم قاقدوعص ی هقانو ادوعص
 نالواهنساتمهبقع رد هنسانعمكمرب وتجزو چر ەنسن ولتعشم ربدمدآرب هدننزولعافت (دعاصتلاو) هدشنزو

 داص و یرنسک ك نهربه (دعص الا) ىلع قشیا یندعاصنو ؛ولا ی دعصت لوقت ر دذ وخ أف ندبنآ دوعنص

 داعطصالاو .هلبعم كنیعو یدی دشن ل داصو یرسک ةر مھ ادع اص الاو) هلی كن هد دشه نیعو ید لنهددشم

 دعصیدعص | یسهلکدعصآ ردشلیازاجا نب فل قم رد هنسانعمدووعص قمغچ هک سکو هلک ك ناطو تنهرمه
 لصو هزمههنل وا هدعافل بسح هلماغداو بلقهداصلعفت ءات ی دا دعصتدعصد ییصا کم زر ټو رد سیلک

 دعاصتب دعاصت یلصاهدکتوب رد ردصندنس هفیصدعاصب دعا صا یلکدعاص اویدنلوالاخدا هرونکم
 ءایسلایندعصبایاک وشافل و مهلکنو ویدیا لقانتو رهطنیرالصا كتب هلک لفات اورهطاا هک هتیدیآ
 رکبوباویدیادعصت یلصا هک دتناونعدعصی صفحو هدنناونعیتالثریثک هکر دشابا مت هنس هع یک پالا
 ران ویو ردشملوا ېلقهباطءاتر دلاعتفا هکر دردصمندنس هلکدعطصا داعطصاویدلبا تأرق هدنناونع دعابضو
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 تنی باا نوه بارد نددنوک نوک و جم اسد نواب تیابغبیزوک یو نمی |

 دا دصو .نییفنعنم ندو لښ دوجخای هنضرجت ېدل وپ رونلوا sh هد زو نامت .(دآ دصلاندینیلیا زیست ||

 تر مس یه رم هومن خب مس سس سس ی یسسس
 حب سس سبوس حس م ص

 pT لصتانا رایاد کما لایق یر کا قاد لر ار ف اا رب خل قرتازا

 | وك خاض ىج واوا نیم اكد ويد هنبقو راسپنلا فصن ,هلبعقف بانو كيم يملا ر رذباقالطا
 توپ ریج («نویمب)ا) رولوا جد يرصنفرغ) لی هدلبيدیدآ بلب ي هلبنوکس ك اخو یزد اپ ړچص
 | ددد یا لب الص تل هغ لوا صوبصخ شو مساروب نمنزو نكر د هنسانوښ تب الص کپ نو
 نیل نمت فیض ق نجس ملارد قاپا توس تارو ناس یافت يدل وا مولعمیهچو
 . || خد ضفايخا مار ها هلغاوا ج وارمهدج و نإ دج اقروینصیابج ا لاق دونیدهمدا نالوا
 هنع هحل افي رونال ضازچا بوز وچ ۋان د ەپ ينة زوج (دویصلا) ردبلا قلو اواز اک |
 ذهنم كب ا یرمو عنسند هتسنرپ ی دار هلی هغ ابا بیم ( "پصلا/ غنع نقاله نمادی دن
 ۱ | ایلیا تفینمومی یخ دو یک ارم (دادنجالا) |. ةبنعهفربضو ,دییخنما زا | دینضا ذک ر عادا اب

 | كاف ر ندر هنسپابسنعم مارا نن ملوقم هب خو هرابوز.هفرمصو هجنماذا انکعیلف هبصا بسا يا ردهسیاابیتوم
 | دولا پاسیلا نم ا دیدم لر ا بصلاقب رد هن انعم نما دایرف هليجق ياف (دیدصلا) خفاذا جرا صا

 | دەرە ىنا شفبیباقبونلبوف قربایلیقو رونید هیوص یراص نایقا بد هراب دیدصو واذ! یانلاو
 | هدزو تیقزظوپ وهب فو مشی ابق یا هزادددیص ةزا دل اق روند ارق لذكر وند هنو شرق تا هنر لنت جدی
 | اذهنیددض)اناو برقیا ت دص زم نخ او مافیا اج ددصب و را دد بصف ی را د سایمال ای لاغر دپ وینم
 ۱ :کودزوخ ام ندنظنل ردت وب و نقص ادا لجرادٍلصل اف ندهنیبانقم قلاب هدننزو لغت ادیدصت امالا

 lari ns تکه کو يروقرآ قل هنیکرر هننزو عفت اد هصتلاز زواوا لباقم ھن هنن یر الا
 ۱ : نایندضرونیدیخذ ی دصنو هیدصت دل دیهیاب راهبات لا ډل ران وپ و ضر نا هلد دصتلاش ر رونلوا

 ۱ ا هن جب الپ كلا هلپاقم هبا دیصیجډ فلم دنا لوح ربدیلوق ضب روپ زم هجو نکیل

 | رولک دما دبص یخ زدقج هژوا راک ېږ لکدیدنرب و وجا هنالبمکر ما بی ما لوق لو وناهرندب اینچ
 | ەز یمهلوقدراچ یراقدیتوط نوا بنیان مدنزو باک بالا ولید هلوب قجهراو وصضدا ص4

 : ۳ | تینا! ذاق تّیضصا لاقپ زده اعم تل هد هلیاروک < مو ااجنون یهو لامتفا (دادطصالا) روند

 هار ولبطیوص دوخاب یپوقصو هخریک دخل هی طلاب دبص هلو ءا عمل ادب دین (a) داییصلا

 ۱ روند وچ (بِط هلو یخ ال داص .(بصلا) قدنلوا نایب هد هزه پان که تندن دنآ لما دصک الو :ابرذدآ

 ۱ یکیالنرکق وا یوا .هلیس هینبدیتننو یم هلداسع (ننآ دعبصلا) رونیدنا بی ةف یکی ازوپشید نفرین هردو

 | رویص (دودبملار نيخرمشلا نبا نیدصلانب ملا عضو لا هنسانعم قوغلاش رونپد هنکي کو فرط
 | هنس فوق اتو هم د لواو هم انعم لوح روت فسا بل هضف یرلکدیکمدقه تد زما هدر لرزه هزات هدنزو
 لیذههدننزو لهب الع (دصادض) ردیدآ ن ونار هډښنزو دفدم ( دضادص) هدنص) ازرکهزوک < توخوا ردوا هلبنامکر نونید

 د مغ بجقدوند هی هنن نالوأ نم و صلاجهدیتزودرف (ختضل ار ردیدآ غاز ضوطخ هنن هلیق

 قارزرتوروشید هنیرب نالوا عفترف كراغاہطو اصلابخ یا ادمصابحب كبخا لوقتهنیو دن نالوا ضرغلال

 | هقووض.درنصو ردتغل هد هلنتقتخ ةد ول دۇت ا یکسظق ژویشدا هکر یرافابقاق هعاز رم ینرلت الت

 میلاد رض ل لايفپ هتساسنغف كنز هیدن یبادیآ قوا رولوا ردیضف دربصو ردسپ زعه ینرافدرمس روند

 | روییید همدآ نالوا لاج هقوضوصهدیننزو حایتعم (دارتنصپلاراهنغنا اذالوالا بنا| نعادرتص يهارنا

 ۱ دارم لجر ام ودرنلا لع قوخیادارمضملجیر لامن زولوا لی هلکع ذدمدا ناب لو | لبضقعهقوغوضو

 هدونید دیر قو زک دیس اکر ونبدمقوا نالواراشیانوک شش نلبآ هلو تینا دارم ت موت دز تلاع فی یا
 فک درمصلا تانربنلا نیم نعپ یشالواپهب زیخمالیا داریضت ضرا اسب ملو لاج درجو تابت رثا
 | چوخ نالوازولو وادجو اب یر نلکهرنا كنب ماتم اذو رونی ہھچآ ناپ لوا مت هقوغوص هدننزو
 . دییوآ لا پولپا هغ اچىق چ قوضوصاکر وند هدو لوشورک سا عرض منل واھ ننس سرفلاقب
 | لجرلا درس لقب ةد هتسابعمتلموشوا رب اتت فزفملا) مبل نت نم یا درمص نیل لای هیلوا درخوب عب |

 ۱ ین لب اا ماپ تی لا رایت ترا بخواد ق ت ھت
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 هروضح یبهنسن رمل رسک نمزمه (داهتالا )رتدآ یون زب هدند روب وع اج قلطض 1 اونقدلس هل هعارخ |
 تدهشا لاقب رده سانعم ك نوک زح هال وا هغلاب رق وه رضحا-اذا هدنهشالامی زدهتسانعثلم ونک" |

 هزکاذما و لیخت یسفن بولظم اهتتسضالاتم هکر دهنتس انعمكلکیذغ ندهسکر و تکرداو تشاعاذا راتبا
 قلوا دیهش و یذما اذا مالسفلادهشا اس زدنرانعندکے اک دیقم هام ندر کت ساب نذ نلتلباهد هانشمو

 ندرک دید ولهدتننزو لیعفت (دنهشنلا) هللا لس ف د لتفا ذال وها ءاس لع لح لا دهشا لای ید هتسانعم

 ردل وعفممماندزوک نم داسهشنهدننزوم ر کم (دهشلا:یذما اذا لجراادنهش لاشترد هنن لکی ذم
 : یاس كسان هلم ك ناه 5 (هدهتلاو) ةباه (هدهشلاو) هتنزورضم ( تچ چلا داس و یی ترم

 ردندیماساهدننزورببز ,د یش عر یان مو وه

 .دلص اصالا یطرقردروهش بیانیه نکالا دبع یدجاو ید سرما دنهشق دعس نک رج ده رسا

 (دوشللا) رد تس اهم كس ؟وبب وخوطشنوک هدننزو لیعفت (دب وشنلا) ردنعل وم كاك مات راطقلا تون اخ

 قطاوجرکق ما وص زا وند ریسک ك فش (3نشلام زدیلنا هجملاذرلن ون دوخاب ردهتسانعف در وشن هاهتنزو لعفن

 باوص رد لبا طلخهلکع مس هاتیناونع طالب وا نبط نم هد تضر عم میت ی ره وج رو دهیاوص یوم
 هر وماح طالم و زمناوص راو د هناکنآ هسلکغد هننشاضمزدلاق طالب ارب ز هلسیم ردسعل وا طاش نالوا

 داشلاسقب رد هننسانعمقماوض هلااوص ی را ود هدشنزو دیک (دیتشلا) از وناوض راو د هلکنا کر ۇت
 لا سهاذا لج زاداش لاج ردنا قلا هلالسه و .دینشلاب العلم انا ادن كاي طفاشطا
 لوم یا .دیشم رصق و ئاخ لاش روند هاش شغاوصلبا اوص ناشلوا نک ذ دننژو نین يعش

 البصاو فو ی ر غو هیاوه سب ی وظت مدننزو دیس (دیشلا) رد وعفم مسا قكل بكم وب و دین بمب
 .ردنوجتامج هدشنزو دن ود دیش و نوعا دیخاو هدتنزو ما دتشم لس نه وج روند هان شمل وا

 یرورهلوفق رهوحال وا دج رابش زدیعج كد تشم هکر دهدبنشمنالوات وجا عج ارز رد طاق ینعد

 نامنلوادارباق رل و !لانمو ردبم هلامعتسا یسعد ناوجما عجنو نوجادحاوانناث ردشلبآلقن ندا ک

 ودیعج دیش لال هدیشم نچ یداتناوا از شوت یف ج الغلو ا مچ جو مطتتس هم رک زدی و ی |
 اهلانصو يلعابقل مت ماهی شخ ی زف و تنم ان وسر ر وچ ییا یوانضلا لاق زدن رغ اك غف

 كن هره .هداشالا هعنیق زادا صلا داش نه هدنبتشنم و هزعاش هدنص مبل وتکانهلعاف تتوب

 زدهنسانعم :قعاب كسکو ییاتن داتشا هروکه نات ك ساتسا ردهتسانعم قم رغا خب هلن وص حفر یش و هل نشنک

 یدنل وا لانمعتسا هنسانعم كلیارادمانو زونهشمهباثو حدهانابعینعپ تاسبایلاع یزکدكمدآ ر هد نشب
 رهشنو کد ها هو رکمر نی هکر ررر د جیعلو ابف هلع ذاشاو هلع :ءاشنلاب هعدراذا هرکرذب داشالاتس

 ادنو فیرعد: نهنسن نالوا بت اغ هداشناو یهننا هنرغاح هلبازاوآ دنلب ارد هز وضد و ةلوص داشاو ةا

 هکلها اذا هداشالاش ردهنسانعم كلبا الهو ات مفعاذا هل اضلاب داشا لافت ردلعتسم هتاف دنیا
 هندی واسهامداذا ادا یش دیشدلئالاداش لاق :ردهشنانعم قمرغاسح نمد هود ةض اخ هدننزو باک ناتار
 هدلجګ نبطاا یاش لاقب ود وخ لم دنیا قماوص ناتلوارکد هکر دهنس انعمكمزدببوغوا قق تط

 بطلا دش لاقي ردهتسانعم كمرد بوغوا یبط یکی رک هند دو هدننزو لیعفت دنا هکلداذا

 نشنوک ی هر هخ هتک کا OEE ( ریعصلا) دلبهما داصلا لس وهو: هتکلدادا

 كعوا شسوقی دید نکحوکو هتفرحا ۱داتلانلا تایلا نم ادص سم ا هد لاق رد هناا قاچ ل امد
 هماه تدعص .قرهلوازا ح ی ولهدس اس حاصاذا درصل ادنهص لاش رازدا منت هلکنآر اپزغاکرذ ةا

 منکر دقو رەق (دوفصلا) زد یتنمهنب راکدلىام اتوب رعهلتسا ارخ نسوا ك شويا دايار ذةلتناونغ
 یتا كياوه هلننخف (ننمصلا) مقا اذا ادونعص هيلا دنص لاش رد هنسانعم ماكي دبوتوط ى لوق هنالك
 a وإ” هدننزودودبح (دونصلا) هرح دتشا اذا عبا لا تابلا نما دص راسچهنلا دف لاس ردهنتنان قوا
 دوعصو" "طا ںن دشنوا نادنیصو رو مول لاش رود هنوکی سا كب رددزاب زهد هلبعف تا اضهدننزژ نازک ۱

 داعصو دونمض هراعملافقن هلو ناب اراکت الآ یس هلوقم كنلوکهکر وسنند هیاتیق فو كتبا داك ظو
 ]| ضیهثسع باوا ق كعاعشرڈناتفا | نجنچ کر د هنساننعم عشا نیعهدشنزو نافیص (دعصآا»و هد :

 لجرا دنفما لاقت ردهنسانعم قلو ا لخاد هاوه ی 7 رک ةه .(داتنصالآ) ردفجهلوا قژت یدل ۲

 تحت “کک



 هرم

 ۱ ددا جن 5و وخان تواب هدنزو نرخ (یوزیلآ) لاخلا لادر یتتفاادا نالف دکشا لاقن قیام قار

 اتر [ةااجنلاز ردهتسانعم هام دارا هیچ لاڏ ادرار نود هي هیدقأت هدنو رو تسنخ هلباه. هایرعلا

 HU دهشو لنحت دهش لاتم رد هتان لب يس بولوا علطم هنتمیفح تكهنسدر هدشزو

 نبش هناکشائاه نوا فبقخغ هکزولوا و و ادام اعر ربخ هداروب اهظتربعانا ناو باا ابر

 | رەب لاو دغو وەفا تعم ةدهاشلا عم زونضح هداهشو دونهش هروک ناب هدرناصب ك غلوم ریدلجرا
 | دولهش هددزحعز وضح نکل رونوا لامعتصا هددّرجمزوضخ ا خب و ر دقچ هلو اع هکرولوا با ترص ولی
 هات صفا هلنارمضر ز دمح ها وا كلادهاش هک هذاهشو زدنلوا لابعتسا ی ظفل هداه هدفدهاتلاعم زوضخ و

 ارجا هتتسازح مسق کر کویواز اکو دن رابع نتوقف نالوار داضیاب ندعالط و عنالوا لضاح لس هدقاشم

 توراوک ی رقاب تدا مشو یتهننا دل غنم نسوا در ند نظف هاو اتفلع ایا اشک هنا هلانهشا لوقترونلوا

 هداه قاد :دهش لا فی روئلوا ز زنا قتل رو ى لقتاط هکر هک و مخاهژزواهحو یکیدلب دوخا
 لا تنکو | ها یع یا هم الا یوهالا هلاالهنا | ادهش لافته ققو هدانهشلانم هدنعام یدااذاغبا اراتابلایم

eهداهشوهلناالا هلال نا نیباووعایا هلن لا هلال نا دیهشا نذ وا لوقو ردیمزال یانعمنرمخآنابتعم : 

 || فی ی داذکیدمشا در كجد حز دنا نیک نرابرع و رک ذ یس اکروتشد هفعلوا لتق هللا لیبی رولوا مس
IA۱ زدتلیاشقم تفرغ کر د نما قل وا اخ هجر زو دودف (دوهتسلا) یدنوا رک کد  

 دوش یی هنسانسنعم رتضاح زدلعاف سا ندنآ ا ه ةرضحاذا عنارا بابلا نما دوش نح ا دهش لاش

 | یعجت كوردن اط هدب کز وه اوک دیس راف هکر دلعاف مسا یتندندنداهش دهاشو یکم کرز ولک دهش وزولک

 ]| دنب ینیدروغ وط كردقاتر اب رعکر دندان عمو رولکداعشاو دوهش یا جو یکب خاو حصر ولکدهن
 ۱ راند ةو ءاهسادهاشور زدنا قالتطاةفانلا دوهش هتنامالع و زانآ اسد زد یزرلکدیدشاو ٌلوصو مد نالق

 ۱ قالطا هنن وکهعجو روئلوا قالطا هندطفح ځکه رد رق و رونلوا قالطا هناسلدهاش و مالسلاو هولصلا لغ ۱

 ]| رونلوا"قالطا تاع هرکس دا تلال د هننک کرک أ ب ولو ا سنج كناوررو تتلو قالطا هزدلیورونلوا
 رلصم و رها نیت رخت كاجو زونلواقالطا هبوض ظلغهدنزرطلومسنالبا روھ طهجربارهدنیخ یییدغ وطدا و و

 (تهاشو] کردم مرات دک 5 وکر ردلنزکر دیزانت ت زغم دعها شلاةولضو زولوا رضاح هت روف هکر ونلوا قالطا

 ]| كل دهاتش A "داف ندد دارت (دانهشنسالا) یهتنارزدرسعم هلن رنک شات هزوب رم یل اعم هدنسهب رک (دوهشمو)

 | نالفههششا لاشنرددتداعم ىل وا دیه وة داتهشلاهلساذا هدهتشتسا لافت ردةنساتقم كمسيا سلبا
 | هد غ رتفکلتشهدنوم و زدن اتم هاوکو دنهاش ۰ هدشنزوریما (دنتهشنا) هللا لس ین لثقاذا لوهخاءاسلع

 لیعاف ره یرتسک ك نشو هیلغ و لد نم یا دیهشو قئاساهعم یاعنهل وقدنمو حراشلالاقرددزابز ۱
 مدر مو ا غیاس هدر سكك العقلا ءا نوسلوادماجلرکو فضو ك ركذل واقل فرح ىلع هک زو
 التصا ندیالع ناف دو زوشدهبسکنالوا هق ووفونیما هدنض وصخ تداهش ذیهشو رد نص
 || تیفیال هیت هتل هاو ردیف شما كاالعاو لج اتا ذنالوا تضاحهدنلع ءایشا ع وج بویلوا ئاغ دنن زز
 | کاوبردلعافنععو لوعفمنع#«لبعف روئاوا قالغا لۇ الاوقات ءدعرش یفرغدیهش و ىت هلع نع
 یرزهکتالمو خلع و لج ىح د و خار د نهن راق دل وا صاح تجر کت السلق دوخابةنل نغقالطا ديش

Iداهشتسا هدنتح هغل اس یلاخ ما هدتمایق موبد وخان رد خمهتزاقدلو اد ھانشەىطوضخ یسلوا عن هه ټن  

 تافو کا ا وکدوخاتن وهعلدلواظق اش هرزوا ضزا ۳ اتم یقت هرزواهدهاش دوخان دن وهغلدلواندناوذ نانل وا

 دلدیهش وردیینع هنکیدلناهدهاشم هاشم نیوکلمو كلد لاع ذوخا نوصخودلوا هدنزوٍنضاح « هدنسهلاروضح تويعا

 .یهننما رضهطتنزو هلعافم (هبهاتلا] :روئلوا قالطاهحرا راةلیاه RUA : هدئنزو ءامرکر ولک له :یج

 زود ان وتا حلك ندنابن یزاهدشزو زو نسج تاهتلا] دنناغا ذاهدهاش لاتس ردهتسانعف كىرۆكو روز

 أ ەك هدة يع ەدزات هدننزو لفغ ا اچو ز دق ناکا دادم اما لاش زگنلبايم همنغم

 | تابهلا ارقاذا حلا ده و لاتفتر دع رت عضو کک شا قعوقو اقان نالوالمشم نّداهش

 . تب «دوهشمو ههاشو ) دارعزدنوکه ف رخ دوش ین ؤک ت قایق 5 لوق لغ ىو کد عج ؛دوهنلاآ هءولصلاق
E٠ ندزناج هد هلیعص كنق تانغ لسع روشد الا هدشن زودنهم دهشلار ردقخ هلوا ات  

 | دهشو و اید هزوکه نا كح راش ی نش لولکدانیشیمج ردضخاندنآهلا ههدهش

 ےس

 س ا

 هعازخ



۳۹ 
 تم

 هروکه رعب و یک پلک او باکلپجت# نبش رددش یدرفمضبلا دنعو نعاعج هرنوا یتزو لوفإ یبهیبهلعف |
 هنوکوب س» ربیلکد عومس ندب رع یرالک دّیودش وشا هکو بلاح یبکب وذاوبئذ هلل بوک بلنیشرچش يدیرفم
 یواضیب کيد ېچ زم ردنبم هیت هنیبهمض نش ارهاظ لوفر دز اج هلیعط كنونمهو بوم رد نیم ما قرربقت
 هرو بو هلی نا درشولرقو رم او بس شوا مناو نک ةدش مچوهو هدمايعنا روس هجا هبلع
 يهتا ړه لپا میر هناونمهلفجو .هوف کسو لهکتسا اذا هدن هرکه غلباذا بج هبفایقجا
 بالاو سنا لهجلالبلا ضرغلا نال هدحو هدنسهچ رک مک د شا وخلوتل مر فانی ج اص.طبا بلا دبعو

 ءاضتتبو جو هو ةضفايينم هیفو هدنلوف دحاو امل لسن ملا عوحما ٍظاضل]نیوهو لقملاو قلا لاك |
 لجن هدر مرغ یریشدحتو هداروا نکرد ساب دارا نفت لو ون دن
 هش مکحو یوتو روند هبهنبن ډریسو یناق رد فضو ندن دش هدشنزو ریما (دیپشلار یهنناربعج اپ هنچفلا

 رک یی دص دیدشو رونو!قالطا هنالسراو رونلوا قالطا هسک او لی و رونلوا قالطا هروالدو ردأبمورونرد
 ناک (دا مر ردیدآ رعاشرپ هدیننزو ریز (دیدشر ردندنیدح سبق نیدیدبشو ربندنسیلاوم نیز روا
 | فورجوبوردبماج مالک ك عبط تدجا هکر دنرابع ندفرجزکس (ةدبل فور :ردیدآ لجترربهتنزو
 كمري /یاهیشالاز يد شلو ا صنم هلت بش هلغلوا سنحم امامت نوص يرچ هدنلاج يناکساردیلباق هوخر
 هعم تناک اذا لج زا دشا لار دهّیسانعم قاوا ىح اص اد دید شودنت نعي قلو ا هدیدش ذب اد هلپا هکر هل یسک

 هدرپ ك هی د د مشا هلنیفخت ید ا ذکی اکدقا دشاو هلیسء تش كلادراداذک ناکدقل دییناراب رو دید اد
 مالبیلا هیلعو انبن ىلع نا دص فس وا هلیس هل لیض ةت لعفا (دشار لاردا فیذخت هبینایو پلق هلا دیره هلا
 | قلوا رفنرب نوا هدرسو سافت هلجج مالسلا هیلع فسوپ هوخا هکر د حرابش ربپمسا يراردارب نرل طجا
 نادحر و ردیس هینک ناواهم رب (دشالاوبآ ردها يذخأم موم ردقوب ينالوزاعسم هللا دا ردم هززوا

 هو مییک نبشدارشنلارهل.ص كنیش (دارشلاو) هدننزودومق دو رښلا) رده هلم*نیسوپ لوف لعر دین تیک
 هکید جتمرفناذا لوالا بابلانم ادارو ادارشو ادو رشریعبلا پیش لاق ردونسانعم قجب اف بوکروا راوط
 یعالک ًالفمالسالاهدیفذنمامالاقف ؛لمعبدریشیاما هنع هل ی ةا م السلا هيلع ینلا لاقیانیکلا !نیوهدیفابیا

 هدویلهاج هکر دوب يلیصا ردیًأشنم كند * نییصل تادنملغش ۷ هکر دنراشا هنیسهصقرپ كنیرنمتوح اوج
 تاّوخ نکیل هدنبهارا قفاص بور ونک خا مولط حافر هش رب ندبرع قاوپا نوناخړ ندیزیب هلږېف مون
 | هنلاچو نیبج هیکدروک نوت اخ لوا بولک هرو زم لحم یدینمالوا مالسا فرش رهط هزونه هک ی راب انجر پچ ن
 يدقاب هنییبنشاچ بو ردزوج ترب كمولط بولکه ناپ كنوڼاځ هلپس دوس لب ازسا غا سب یدیهنافوت هلقلعت
 | شلنوج یټ مش يدلوا «دتتروص لاتا هنسي رب تغ بویمکب يد يآ یدردزوج ينرکيد وہی يآ
 | يدليارطو یابطقو ترشابم هنوناځزمینوط بو هنس هبکآ نامه هلغلاقهدنلا ييا ټنوناځ یر رلمولط
 | یدنوب ېچ اب هاوخانوهاوخ یصاحردیک غاب هسرویلا ص یولطهدیاداب يف هکردقوپهسک +دفارطا نوبسپب هن نوتاخ

 | رلیدروب هیاک اک | هلغلوا يوبن ترضح عوعسم هروک ذم ٌببصقو بولوا مالسا باف یش تاوخ نامزدعب |
 یک م داخو مدخ لنت رولک د رش يج الدراش ردتمص نددو رش هدننزوروبص (دوریلاو دراین يا
 ندیضیدلوا هر دانو هرکیو عوبطم كي ءارعشلا نیب دورشو ېک ړ زو رو ز هیت رولکدرش ېچ اډو نو
 ندهفاقهداروب دالبل ایت؛یاس یادورش ةیفأَق لاب رونلوا قالطا هرا ښا نالوارشینم راد رابد یک له پیچ
 یدهیسانعج قمرجأف بودیکروا ی هتاد هدننزو لرعفت (دیرمشنْلا رد نیم هنببهقالع تد جو بیر وشارم
 لامعتسا هسا نعم قعءاطو هدرطاذا هدر لاب یدنلوا لایعتسا هدنسانعم كمرونس بوغوق لی او

 هندباینعم كل لبا ههشنو رمشن هسان نسهصیفنو بیع كمدارو مهعج رف اذا مهلیش دیش لاستب روناوا
 ردهنسا يعم ناک دور طم هل رسک كنورمه | دارشالا) هبویعب سالا ععساذانالفب دبش لاعب نون لابعتسا
 .[(هدمْجلار رد رطب وند س هلسق لس هد بنزو رېما (دبرشلاوتب) ادب رطيا اپ یش هلعچادا هدرا لایق
 بن وکس اکو ید كنپش (یکسلار, ږولواول دوس و ولغا هکر دیدآ تابنرب هلوکس كفافو یرمسک لایپش
 هبيرو ریدس هلبعص كن (دکتلاب مایبطعا اذا لّوالا بابلانم ایکش هاتاهدکشی لایق ردمنیسانعم كتو
 کنءزبه | داکشالار ردنرابع ندکلیاانت يظمتلا هچو لی هکر دهن انعم رکشو هنیمانعه ابیجهو شی روډ
 یک ام داکب او ءاطعااذا هدیکشو هبیکشا لاعب ردهنسانعم كمر و هدرانوب هدننزو لیفت _دیکتنلاو لب نوک"

 سس سس ام و و

.. 



 قاللطاهسک انو لب كب هلبسهش لعافمس  (دیشنلا) دنشلا) ییهتنایدلوا مورخ هزاڪب ندمانقو E لف ۱

 ماش عج رویم ظفلورولوا هدنتم تاشانزوتا هلا ر کس نوا هدناتنا هکر دنقا طو توقف لاک نع تّوقدارم |[
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 میا قرأ اذاعبارلا ب فاسلا بلا نم ادمسلجرا دهس لاس هنسانعم قلوا قنابوا ردزدصضم هلنبتعتف (دپسلا)

 دار هدنشزو لیعفت ی مونلا للقیا دهسلحر لانش ب رونتد همدآ نالوازآ نوش وا هلنبتمض (دٌیسلا)

 عجولاو مهلا هدهنس لاشو دهسا هنلعحاذاادیهست هندپس لوعت ردهنسانعم قماو وا ینعبكسلبا يتنابوا

 شر و ساتن لفط قلقناب وا هلبخف كنبس (ةدهسلا)ردلوعفم منا ندنآ هدننزو طعم (دمسلا)
 دوخا مالک ندهسک ن الف هکردنداسنعموب دظقبیا هدتسوذوه لاش ردیلب اقمتلفغ هکن وسلوا نظا رکو

 لعفو لوف كم كمدا لفاغار , دراربد ةدهسنمتآراهدر كد مدلی هدهاشتلاح ق ج هناوا دا عار هل تهحرخ

 دجا (دهسالا) ردموس رع هلبناونع هيف ةبغرو رل ةهبتیا ةدهسهنم تیارام هدساسا رولوا نهواو شوشفم
 دهساوه لوقترونلوا قالطا همدآ یجاصرنبتو مرخَو زنه تو ترصب تساسعب هلن ا رویم لکا دو

 نسحیادهم دهس و " لاش روند ەنەنىن سوخو لزوک دشزودهم (دهنلا) طظعباوءرحخا یا كننارآر

 زوهج (دوهسلا) ردشفلوا ی وصترو نم یاضعم هوا لزوکندنلفف قلا قلقناب وا ردنوجما هحوازمدهم
 ]| ندروزم یانعم رو شید هبولناقولد دیدشو یوق تساق دلب لوق لع روند هناوج ندک زانو هزات هدشنزو

 هل [یدنفصرب نوتاخ هل مسکن هرهه (داتهسالا) دیدش لب وطوا نكح صغ دوېم الغ لاش دز وضم ۱

 هلبعغف كلادو كنيس ددهس هدحاو هرحز هتدلواذادلولا ةأرملا تسپسا لاتشن رد هننانعم قمروغوطیدلو

 رددیعت نکردم + هنراستعا هعقندوخأب ه هرهص هروکه شاپ كحراشردف رسصنمربغ وب و ردیمسا كتغاطر

 )تل صف نددآهبرفر هدنساضقدروبا هلنتقف (دیس) ردیمنای دج كنانبح ن محو هدننزوربما (دیهنم (دیهنس)

 ۶ سیادودعصت لحرلاش روشد همدآیوخدب هدنښزو روس ز تملا هل ی اح (دونیهشلا ) دیه ) نیما نیشلا

 دادتشا هلدیدشف كلادو یرسک كنبش (هدشلا) ردندآ لجررب هدننزو رفعح هلنا هم یا (دنعش) قلا

 هدکنح هلرصخ كنبش )6 "دشلا) ردیفدآ مع قس هدیسراف رونیذ هنتلاح سو

 هکر بد حزاش میلع لج اذا لوالا بابلا نم ةدشو ملا لع دش لا :روهنسسانعم كليا هاسج هرزوا
 کرد هتسادننعم نموا خف كن تعا )ورع لاا داعم دشوو دون ملا ھا .ولەدح اص
 راتملا شو ادعاذا قاسلاو لوألا باسبلا نم | دشلجرا ؛دنش لانه ردتراسع ندا تادش هدربس
 نالا حراش عفترا اذا رانا سش لاقي ردسفلوا قلش وق اسبق هکر دترالع ندنعافترا ك زدنوک
 زاپنلا دشا انا ساسالاق لاقو ردتنم هلن اونعراسلا هدناهمآ عیچاصقاو ردشللا هت یخ هش

 هدضع دش لاق رده شتا تعم قنملق کتو یوق یی هنسنر دنشو هعاضتراوهو یصطلا شو
 هش لات ردذوخ أم ندنوب اعراس ردول ع وضوم ی انعم لصاردهنسانعم خب مکح نیهنسارو هاّوقیا
 هدش لا ردمتسانفم قنلاقو قلوا مکحوکاغ ۀنسنر هدکنزولاعتفا (دادنشالا) اوف دفع نعد هقثوا اذا

 هدشنلا) ادغاذا سرفلا دتشا لاقت ردکلبا اتم داش هدتعرسو رس رکن دلع ڈا هتساننهم كمتکسو "فتشاق

 ققوط هلکادرسو قلیتاق یشیاربو "دتشااذا رو لابش ردهنسانعم كمل درو ملا هدننزو لغفت |
 ! یصوصخر دو هدنزو هلعام(هداشالا) ةيف دتش دتشاادارمالا نالف دادشف ۶ لاقي ردهتساتنغم كلنا قطتتاقو

 هیلع نیدنا دیلغدارا  هبلغال دعا ندا داني نل ر تيدا طننو ؛ رد هسا تم قعتوطا هلفلاقو هلكل درشم
 ۲ قف را رهف لغو اف جم نانلاذه نا خال تندطالذموهو هتفاطقوف هدابعلا نه هیضن فلک و هموافب نن ئا ۱

 هدهاص ههمعز یدیاراو غ رقو قرر نددنراهحاوخ شکم هدنساا شنا عرواح هد همر کم رب مترع

 لاسعا هنوکه ىقارمو هح ولو دوعق هدف رش تد هاکشس هز زوا شاط قالبح هدف مس عرف راهم کردن

 یهنه هللا لج هنتواخر كرف و هک دتیار جز نده داشم هلا نیقلق ند رمش ت دح و بشا ی دیار دبا بابک هنسهیسفن |
 ىزصضەنىرزذتولوا ر ءا ىق ندشاطقالنج « هدنناز نکزو ردنج یدلنادیدشت قد دشت مک تکی ویلا

 فلاح ٩

 گرد مفآدشالا) لیا د وغم ناک ندید" دشنندفافناو لادن :هرزوا تیئاقخییلاسهکر رونلوا

 رذعقاو هدنسهع رک هال (هدشا غلب ح) وشارو زم طلو رددزناب ز د| تعص كا ەزمھو هلبعع كنشو ىق

 لوق للعرذقوب اث نعد یربظن رات وز دد رقم ر لان زوو شفا هدیسنکنآ هکی کی نملک كنآرددرفم هرزوا
 میس قند یه یر یلعو یک ذانعو لانا زدقو یدرقم ندنظفلردعج یسەکدشا

 ن بسی

 هلعف
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 قلارق ردییلاقو جش ر ظذ عطقندحو ار هسپا ناویحهکز ونید هنص ع كئبشره هلتبسانموب روند هزوهایسر دعا |
 نالوا هدنهیحان لرهش هدلبلا داوسورونلوا قالطا هربثکل ام داوسواصحُم یااداوس تیر لوقتروناوا ربصت

 فیرااو یرقلا نماملوح ام ینعیا یه ارقوهو ةنیدلاداوسیا اوجرخ لاقب ردترابع ندنرلکلتفجودنکی وک
 رشکلآوهویظعالا داوسلاپ مکیلعنیدخا هنمورونلواقالطا هیظعروههجورثکه دعولنیعججندناسناو
 اید لد ناد هدیسرافهکرونید هي هطقن هایسنالوا دکر وب راریدیجد بلقلا هیحهک بلقلاداوسو مهتماعسانلا نم
 هدوساو هئادوسو كيلقداوسقاذهلعج !لاش رو تد یخد بلقلا ءادب وسو بلقلا دوساو بلقلا ءادوساک |

 هلا هرصب هکر دنزابع ندنراارقو تابصق كتهکلوا لواقارهلاداوسوردیدآ لجررداوسو هنبحف یا هاد وسو
 رد هنسانعم كم دلسفهلب رسک كنبس (داوسلا) ردیدآ مضومرهدشب رقءافلبداوسو ردنرابعندنالواهدننیبهفوک
 ینیصقَتو داوس هپ یرپزامدآ ندیایدلسف ردردصم ند هلعافم هروک هوا نکل ردتغل هد هل دیم كنبس
 يکو نوبق هدننزو بارغ (داوسلا )ردعسا هروکه بیانو هنرراسیا | داوس هندوابس لوقت نو رلکدبابی رق
 | هکر دتلعر رولوا شراع هناسنا كلذکدونبموهف لوهجاءانب ىلع منغلادنسلاقب ردضرمرپرولوا ضراعهنمسق
 رونیدهغلب رابص نالوا ضراع هزکب و هغمرارضزکبداوسور دنرابعندنسب رغآر کج هلببس كءقوج كاییامرخ
 ثروم ی هروب رم تلع رولواردصمداوسورولوا ثداح ن دک اوص قاروج هکر وند کالي نالوا ضراع هغنرطو
 || كنبس (دیسلا) رک ذ یسک ة دوسف هام برشاذا اداوس دوسي لجزاداس لاقب هنسانعم كبا یبوص نالوا
 (ءادیوسلا) روند هدروق یخدوب هلی مسک ك نېس (ةنادیسلا) روتید هدروق ندعاسسو رونید هنالسرا هلبسسک
 ]| كارغ ماماردیدآ هبرقرب هد سا ضق ناروح ءا دیوسو ىد نوا ركذ مكه تنردبلقلا ةبح هلبس هی رفصم
 هدننیاسج هلیا صجوهدلب رهدتنیب نا نح هللا دماو عضومرپ هد رق هني دمو ردندا اروا شغدن رماع ندنب ایا
 رینوش (ءادوسلا ةبعا) یدنلوارک ذهکردمادیوس تلقلا ءادوسو ردثوم ندنظف]دوسا (یادوسلا) ردیدآ هیرقرب
 ۱ هدننزو لعفت (دوتلا) رذیدآ تلایارب هدنساضق صج ءادوسو ردعفنا یوراد یرلکدیدقوا روح هکر دیم ا

 (دوسلا) ردیسهنک/ لود هلیس هشیفضم (دیوس ح1 ) ج وّڙتاذا لج راد وست لاقي ردلمعتسم هنسانعمكهملوا
 روند هدوس هیفعطقزب ندنآ وا قلشاصط هرقوزود هکرونبد هنغو روط غا ط لوش هلنوکس كواوو یخ# كنښس

 [(دیوستلا) زونلوا قالطا هلا ج هتم دندروب یس هلق سیقدوسو یدنلوا هی ةباوسن ضعب هلتبسا شو وبا له |
 لاق رد هنسانع للیا لتق تیاداشوءرج اذا لجراادّوس لاش ندهسانعم قلواروسجوریلدهدننزو لیعقت

 لا قب ردفنساصعف قمنموب پوکود نوجا قموقهج رغا كنهودیسالپ یکساو هداسا لتقاذا نالفدّوس
 هدننزو هدفا (هدویبآ) ردیدآونصرب هلي ةف لواوو كنمزمه.(هدوسا] لبالاراب وا هبیوادیل هقداذا یا بلا ملا دوس
 كنب (نادیس) :ردیطب خاقرب(دوسوتب| ردیعما لجزر هلی كنبس (دوس) .رونلوا قالطا هعضاومو لابج هر

 هکر ديما غط نوکر کب هیداب لها هدننزو مظعم (دوسملا) ردن دحم برات ضم نینادینوردیدآ هیتر هلبرسک ||
 ردندنرام اعظقلیقلردیا ناب رب وذنب یزغآ ب ور ذلوظ هلناق نکا هلکل جا دضف ینرمط كن هقان بولآراقسر قی
 یی لیزغآ بیم ها قهر زو ی راول هلذلوا ظفونآ اتوا هدر طاذآدتسالادواس لاق رد اناس و ةا | بوغوق نالسراوهدباک اذا هذواشن لاشن ردهتسانغم كلپارکمودیک ه نشرب یرهدشنزو هلعاقم (ةدوابس)
 هّلفو هربصعل نه نوک مو اههاوفاب هتطاعاذا تابنلآ ل پالا تدون لاق رد هنسانعم كمردش کچ یکی عیچ توا |

 انالقدوا بن لاقب نة ةنسا تعم قلوا بلاغاک ابو دیا ٹچ هدنصوصخ قلها بس دوخاب قلولوا هلی ةسکورو |
 هلبصتف كس: (ناتدوشلا) .ودهيرقرب هدنساضف هفوكه بخت كنبس (قيداوسلا) داونلاوا دوسلا هللاغاذا
 (ةدوسلا) ردیف كتاب و نیو رع هدننزو هدب ز(هدیسا) دص عهلاهروسکم هددشمیاب (دیسا)رنعضوی
 لان هلو ال هنتلع داوس ناسنلوارکذ مدآ نا هکر وسنیدیوصلوش هدنضنزو هلعفم هلن ملواوو تیم
 هکزید حزم ردندنیندح هدوسقا لی نا یعردهنک(بیوسویآ) هش نمی رداوسلا دلع باصب یاهدوسم ءام
 دوطسارچ هکرونلوا کد لاچبالااک ریت ر دند ارغ یا مها یدوسارح نو دیارک ذیدوسا مسد جزا هیلع فنوف
 نوا. سنا همدآ ترطحندتنچ ءادتباردشاط ها یسر خ وضومهدنس هشنوکب وند هنفرط نع كفب رش تیب
 نو ددجتینآ هلغملق همز دو هنتو رد كنا یررارقا لیآولاقهدناطخ کبر تدسلازدب زنكنايشانانلواحازجخا
 | هکتر لوا هلیس هسمللم تیلهاج لهآ ی دبا بان اجره وجر ضر ون لص الا قزاز دبا ادتبامفاوط اس هلعالتیا
 | یکی را ردقلسوقنوادارم هکړدمسابهتسانن هم یلقتابوا هل نوک كناهو یع كنید (دهنلا)ردشموک

ras 



 ارادن هافاک ادا لمعلا لیغدناس لا نرولیعتسم هنسانعم كلا تنافاکمو هفناکو هدنضاغاذااتالفدنانتلابضپ |[

 هدننزو ناس (نادنیلا) دیمما رض فره دلما بی ذدغ لوق لع دیدآ فورعمرهنزبهلتخفوب نیر سک بم
 ناادنسلو رلیذتا موتفمنیس هدنن عمر دبس راو هلپ یسک بس نادتس هرزوا یاب ڭحزاش روید هنسیروا یبرومذ
 نند شو حظنع كالذکرونیدهمدآ نالوا دیدشو یظع هلی رتسک كنم (نادنسلا) ردیسا ىلغؤا كتداج مان اسب
 ندلاسا لوق للعردیفسا هفورعءذالب هدنزودنه«(دنلنل ا) نوت دەك شاى شيد ەل اھ (هنادنیبلا) روتیدهدروقنالوا

 زونید دن هدن درفه یدنلوا هیمسلازانآزوپ ره هکلوا هلرالوا نکا هدرونرم کلو اکر دندا هاب
 نو دزواننج اره ملا ردنوخ اان ینا ماندن ره فورخم لقا دنس کرد زا یکی |
 هدنتلاباهحا هدشزودنف (دنش) ردندآ هیت هد زمو ند.دآ هجان هدنیا دن اور دتجسا زکر ھن رب هد انس تنش

 نالوا دادغب منم هدنتفالخ نووانغو ردنا یسوف كما نده ومآ هلل ننک كن (ئدىلا) > ندەدلبرپ
 رادیذآهبرقربهدنسانضق داد غب و زدیدآو طز مدنسیرخ هثیخم (نیذیتنلا) ردیبقل كن هک ماز كهاش نب |
 ای فیدیاوادنس بودا رییخت نوجما قرف ق اتتسن هیدنس هللا دنس ردنداروا ناو دنسلا ززل دنع ید ن ذذ ا
 هنر یر ییناضعا لوق لیعرونید هبهقانالوا دنلب نیک و | نالسرا و او یسکو که لیس ین لعاف منا (ةدناسلاالا

 یزمنکنبس (نویدنسزوناچ هبنت الوا ناسقطوولکن وند تۈيلو الوش ود یتاضعاو كیاوس عي هنالو اداس ىف
 ددوسل و) دص كنپس (دوسلا) ردعقأوهدهیقرمشیوکیدو هدنچلقا وف یز رده رق کیا هدرنْم هلبحتف كلادو
 نام هر وکهنناس كاۋا بش زد هانعم تدا بس هدف زو ذ منقاره دوو او) هلبق كلا دو ىع كنب
 ردهتسانغ»قلواردقلا ظعوژلوا هدنننب وق مدار ردٌژرذصم تدایسو ددوسو دوساریزردٌشابا شیوشت
 قلولواژادنسا هد زو زفنق ددوسوژدنراببع ندقلوا وتم ین زوما هرشکتعاتجج هکر ددوخ ام ندداوسوب و
 ردنفصنذنآ دننزو دیچ دیس ججا ةداسیسوا ددوو دوس دوس لپ ل چرا داسلاقپ هنسانجن كلدزکر سو
 دیسو دیسو یک بابت و عیتزولکدنایسو یدیا بس ىلا هکر ولک هداسییجرو نی د همدآهدرکسسورتهموولوا |

 لوق لعروت سيد هنسواوآ كموق هکر دهشانعمدینهدننزو ناق (ن املا ) زۈدىدەپىڭۇلشاب هو عما هلنيترسک
 تلاذک یک نا-بعا یخ یا داسو دلبل شو تاعالا نیع هدهدلت ری الثبزون دهنالوا ناد د دیس یمهبتز
 بخالص هد هم رک هال (لردص هب قئاسضو)وبشاهکرید ججرتمیک ی اب كي هلیازکسعرسو یک (دنهگو لاو
 دنمرولوا مزالربخ صراع قضا هکر دون نیهجو كلرانبتخا هرزوا قبض یطفل قژاض هدازوب هکیدنافابشک<
 داوجو لیننردیماقم قاض ماضقم هلغلوازدصل ضا مالنسلا يلع مرگ لوس روئلوارصتهبا قاض ندا
 هباجو یاس هشبا ثداحرک اوداوجو دسیا یتا تفصذوخو ةدایسرک | ردهمعرون ید یزادلک

 هداززا یّسانعم تو ذحووولوا یبمهرزوا فصو ها نالوا قم نوا رازقتساو توبن ندنالنره كلذک ونلوارست ||
 هدنس هدام ۳ هو لفانو لیفت هدنس هدامتلقثو نشاشو نتس> ةدْنس» دام نخ الات هرونلقانب هرژوا لغافهدقذنلوا

 هل رك ك اه رمه (ةداسالا) .ةبدغشلا ةيشاس ایناذکروتنید نماسبتو نیعم ةدنس هام نمو ج رافو حرف |

 طننالتفمقیاق لیضاح نالغوانوللا دوسا لوق لع قلق لصاح نالغواذيس هسکر هرزوا لا .داوشالاو |[
 فالثخا ریز ردهیفروظنمیب اض نکلدوسآامالغوا!دیسامالغدلواذادوساو ل جرا داسا لات رولو اذض هلغلوا ||

 ینووب رونبداالبب لوبي ویو زو شبد همش نالؤ هام حب فصتم هلی داو ف هذننزو را (دوسالا )دێم هنيلوق
 نایشلا لیلجو ولوا كې كاتعا جج موقلادوساو ردیککرادارم هکروند هنشوق هجرتسو د یب هخذلوا هاسبس
 رکن یساکردهنسافضعم بلقداوس بلقلادوساو مهلجا یا موقلادوشاوه لاسقب رد دتدا سوکر وتد هنالوا

 ندنتباصا ترک لرالاوربتدجذق هک ایوکرونلوا قالطا مکر اب ےس ق ج هناوال فتو ی هو دنک دوالاےھسلا ||
 ندیم هتفیدلوا لمع تسم هسا تغمر ار شکر تضخ او بؤ دیا قالطا د وسا رض خاراب رعدؤڅاب رولوا شمرارق

 ملادوساو تاب راشحلا دوشاو ءاسنلا دوساوأنيعلاذوسا هب نيني را بلاوهودوسالا ههضب نالف ىر لاقت ||
 زد هنا غهم قمرارق هدشزو رازنجا (دادنوسالاوا هدننزورارجنا (دادوسالا) ر دنذآ لج رر ئچ ادوشاو ||
 نادوسالا) رونید هنشوقهحرمس ید ون عف كس (ةن داوسلا) .دوساراصاذا داوساو ۶ جلا دوسا لاقت |

 كموقرهدنشزو لاسعتفا (داینسالا) رونلوا قالطا هب رقع هبا نالی و رونلوا قالطا هب وص هلباامرخ هلبس هیات ||
 ضعبلادنعوهو رتیاواریه دیشاولتقاذا نالفیباوداتسا لاق رد ەنسانتعم كلبا ریسالوف لع لٹقیناتشیذو دیس |[

 هدنشنزو باب (داونسلا) هبل!اویطخ ادا نالفیباوداتسا لاقب زدهنسانعم كاد رب نوجا وزن دموقدبش



 | ددیدآ هعلقرب هدنسهکلوا مور هلیعابشاو مط تلاد ودنعس زدنیبم هلباثآ نالوا هلوف کیر هدیسراف نکلردپا

 | هلیاز هدرخآ (رودنعم) ردبلاغ قلوا یرلکدید هردنمس هدشب رق دارغلب ارغلب نکگر ذی لکدید دارغلب الاح هکر بډ جزاش
 | لجرفس (ددهمسا) روند نالوا كبو یروق هدننزورفهج(دهجسآ ۱)ندیدآ هدلب رب هدنب رق ناتلم هداتسدنه
 - | رددنسا نعم قلوا كوپ یک روا كنهود هدننزو دادععما (دادهعمالآ) رونید ةیمود سج ولهدوک یزیا هدتنزو
 ` | یکراوند بولوایرقوب ندنکتآ كغاضط هلبخت كنونو كنس (دنیسلا) مظعاذا ریعبلامانس نهج لاق

 | تزفسکرو سلا نعیعو كلبافام وغو لبا دنس برق اولزت لای ږونید هني رپ نلک هنسهلباقم لهجوتم
 | رععم شب روت ایطاک | ی دم هکردنداضعموب یالطا دنس هناهرو لیلا روید هنهاشو ًایبم كلذکهن نعم

 | داتسا یج ندیسا غ نع ساخ عولرد اسو ةا یوقوهوهدع یا هد هدنسوه لاعب ردعا ندب وتعمو یخ

 | زدهنسانعم O ندشاک نانلوارکذ هدننزو لیعفت (دینسنلا) ردربارب جو درفم لوق لع روک

 :ردمنساضعم قا بظ بوز و هقرآ هیهنسنرب هدننزو دوعق .(دونسلا) دنسلا سدلاذا ادینست لجرلا دنس لاسقپ

 | داف دنس لاشي ردهنساضعم قنقچ هنسیرقوب كغاطو دن اذا لوالا بابا نم ادونس هیلادنس لابی
 [نوردلاف یغروف هاو اهل ترافاذا نیست لحرا دن لاق ردهنسانعم قعشلقا هر هنسئرو دعصادا

 هرس وهن اسال انا طق برضفرطخاذا ةقانلا ةقانلا بند كس لاش رد هنسانعم قمروا دو هنغاص تانتبرغجم

 لاعتفا داتنسالاو) هدننزو لعافت (دناسنلا)» يدروا هوا یر بوقلأق یرفون یر وف هلیلع یدنک ی نب

 اراب رعرکر دنداتعموب ودتعااذادننساو هيلا دئاتسد لاشه ندهنسانعم قغ ایط بونکی وس هرهنسدرب هدرابوب هدئبزو

 | لهسلیا تم رع هدنتلارقارپ هقشب هقشب راهقرفره بولوا هقرف هقرف هدیرلکدتبا هجوت هیارغو كنجرکسعر
 ا دون هل نسک كنهزمه (دانسالا)رولوا شا دناتش فعاربب رب هقرفره هک بد ندناسنم شنا خجرخ

 ندهند اط نوردنکیوس یندآ زا د یییشربهبهنتسد و دفصاذا لب ای دنسا لاقت ردهتسانغم قعچ

 هنعسا اذا لبا هتدنسا لوقت رد هنسا نعم ق فرق هغاط یمدآرب تالذک بلا اتع هنلعج اذادلاهت دسنسا لوقت
 دانعصاو و هارغاذآ هلن اقیا ثندحملا دنسأ لاب زد ل عتښم ةنسانضح كليا تبسنو ورع ذمدار یزبخو مالکرو

 | هنلئاق هدننزو مرکم (دننملا) نوحبدلوا عوفرمهیالاپردتلمعتسخ هرانعمون یدعفر هک ه ترد وخاف لدنشابعم

 | دناسم ندیعفاش ماماو رولکدنایسم ىچە افیلا عوفرمیادنسمثیدجلاش روند هربخو مالکن انلوا اینا

 مندی هداروب نددت انف یغدو نویه*یدنلوادانس کا یشزهرونلوا قالطاهناعزورهد دنسفور دب ورم یکیدلک

 طخوهواذک نسل باونکم تی ار لوعترونید هبوزاب :عینرب صوصح هنس هل فرج دنشمف ردگید هدازمارخ شعب

 علت ییهدنسف ثیداحا ندب وسلم بلد ع ن هللا دبع دنده لباب یدنسلا)زدیعما كغاطرب ذس رج
 دانا قا هک وا مولعمیدنلوا بيستو بشل ن کن ابا ظن دعم عطف امن سداح اولا شنا
 دانساهیوراپ !ندنآ ثیدح بولوا عقاوهدنآدبم دنس طقس لو ارک اروئلوا طاقسا یو آر صعب هدنس هلل ثیدج

 بره یی نعنابو ن رک ان م عرب نخ لا ضد را ال زخم ثیدحا5ا هنیرونلا
 رلرندلسرم ثیدخ اک ا هسرولوا ندناسک هوا ندنیعبات غب هدنرخآ كدنس طَمسرکاو یکی غیدلوا هدندالنشا
 | مقاوندرخ او دبمرک او یک یکیدلبادارا هدئناونع مالسلا هیلع ئا لات كن رات یمطخ بنسملا نیدیعسالش ۱

 ۱ یهتنف هننعبات منو نیعناترکاو فوقوم هسرولوآیهتنه هشرب ندفارک ذبا فصداتسارکاو ارد مطقنم هسزولوا

 | یپتناردشلبا فی رعت لاش هقلعمو لضعبو لسرم ییظقنمیزابقلا یلعو راریدع وطعمهدنسلواهسیرولوا
 EF نادجربهدننزورب ز (دینس) دینس) ردهسکب سنلاموهتمکر دهنینانعمغد ید دنسمجدوبهدنبزو دین (دینس]
 داسو رونلوا قالطا هبهقانناقن ابطو یوق هدشزوباک .(دانسلا) ردقحهلوا یصیصل ادواد یب نتسح
 تیاورو یذلیا طلغ هدلاش یرهوجردترابع ندقلوا فلاح هب رب یرب ییفدر *لرعشهدنحالطصا نویضورع
 افساتاف كاف #نیعنوبع نه یع ناک#*یراذعلا ىلع نودا با دقف #ر دهعطقوت یکیدلبادا هشنسا نعب
 نع عقاو هدلّوا ثیب هلکلیادییقت هلی هی رغصخ نظفل نی یرهوج ری ز# نیلا لئم هسأر معبصاو #ییابش
 ندیوردلاس ندداتس هلغلوا هدنزونیمآ هداروبهسنآ نطردتلا "دع فلاح ده رسک ك نیغ دنقل

 یر ره تك هیفأق هدروب زم بیغو دروب م یانعمدارمهداز وکر ونید هنکسچ ع اخ نوک د نوجا قغ یبوق یم هربش
 كلبا باکتزادا نس هدنرعشرعاش هدننزو هلعا فم (ةدناسملا) رايةلياقالطا دانس هلغلو ادننسم هب هکر جرب
 ردلزعتسم ةن انعم كلیاترهاظمو تنواعم ةسکرو .دانسلا هرغش ناغناذارعاشلادناس لاش ردات

۱ 

۱ 

 سو سیو



 کد

 وول لاپ نجا انا هنر موم روزو ةاودو عام دززوا ار قلحرانش ازتاذا عبارلاو ین اسا

 ۱ بم رد ی منابع می هبیشید یناویح كکرا مزه دان
 ۵ لای دون ۱ شا یو دیا كلککرا: هنیرپیربرانأوبح هدس هدننشنزولعافت سالاد الع ازا اذازلا لع

 یانچم روب هنششر نیکو ندروم اوت( ضعب ىلع ب ءافساذا ع اعلا دفا

 نوچ بابکيتآهبدنزو لیعفت (دیفسن رد نیم هنک دشلبا یک فاس هببکر دو اد نورویرم
 1 || دوق اف بین اذا كفلوم ءاوتشالل .دوفسلا ناهد انا م بل توت توللتاص

 ۱ | كاب قب ر دلووتسم هنسانعم لغ تولاکندتفرظ ایس هتک( هر (دانغیثس الا )نذعحار همدی تتسم |

 رد هّتسا بهم یاب :بوضاب هریک هک هود هدننزو لعف :میفششلا هل هنکرف نص هفلخ نم هانااذا هرتغب گس |

 | حان خم هد هلی رکو ی نافو !ینرنسک<تلمنرته END هبقرخنازا خلا ةف لات

 ل دلبا تبث هرزو) :قلوا بّوعم ندیم ور نوي وغل رنکءآ كشن نشا تانک نفس ویش هکر جواش
 ۱ دیتا قله راك دك ره ںاقپسآلا اهنسا ارم سزف روند هلآ قتیل وب یغازبو :تهارآت هاهنتزو :فعق هلاغ

 (قدیطلاو) هدشزوهدعع یافت هزعصاذاهدشننو نیرفل ادا لاق قدهنتنسانغم قدردن ار هدننزو لتففت

 ]| «دننزوهرمص رولکدفس یعجج ك هدقص یکه رج روند هشوف لوزف یاب نانلوا رعت ینوق اف هداعشنزو انمج
 ۱ .نادیم /نادنکس)نددآ هدلجهدنلح اس لا زک دن نفت نمل هند هدفا روک ۵ تا.دیقیس لار هدفسفالتو

 ۱ ۱ نیل نی نیعنداهتفردردآ لای اومدن هکعآواناتلیراسطهنتنز( داش ریس یککس زده ا قوت هلاتش صف و زمه كوا

 زا همقان اناوتویوق هدنیزو ةادنیخ (هادذفسل اور هد ترو لح درج هبا هېچغ یان دن (روگصلار ندنداروآ یدککتتاا

 زوتیههیننک نادانو حا: هدننرو بشرف (تتفلسلاو) هدننزو لضخ لياقت (دفلسلازولکدخ الم ییجیرونید

 | نالوا بورمْو لوک ورونیه هلال ینو طو ږونبدهدروق ندعاتسورونپدهفدآ نیغاردو ر روند همد لوو نلاضتو
 :نیرفرونین هنآ شل وب ییغاریو شعارپ هدنشنزو چر زا فاق تقلل ارد هلباه یتومووضد هییشک ن علا دنع
 ی آههنیزو هحرحد (هدعلسلا )لب دنا تینا یب زاباک<تودیا لااا لتغل لها یاس یی دانو منتناتسنعم رجضم

 ۱ یرفو كنورودلاق یشاب شان نادنزکت ه هدننزودوعق (نووسل هرفضاذآ نغ رم ذهلسلاععش زد ساخن قمردنارب

 || لجزادهس لا رونلوا رعت قادوروصو ناتقتزوص دینک نوا روزا رحم قرون هکر د هدسافس قوس
 | بود وي هأمادقاو دحو العافا۶ شل فسا لایق ود هنس انعم نایسک وب واز ا عفراذل لوألا بالا ادرس

 | كعنروب پویا دهنجو یہ هوزوا تعوا دم هفدازب و رمتسلا اثر دعناذا بالا یر اف ردهنمناتستعم کمک
 خب لاق رد هنسابتعع (قمروطظ بولیکی د قا درک ر نمو نارضزوهینبف بآ داقا لالا قدمن لات ردهننبا
 ۱ .ندتنرح كيدولوا هلتېج رورمسو نزح یردافسانشح كىنو وهل هلااغتشا هو اهم ماقاذا لععرا

 | هلتچوبردیسةلوقم قموقواهتسب و دباو قمل اچ زاس یهج رورسنو رولوا لعنشم هلباومل هدوهنت بویر او هشدار یا
 ]| قشیزاق مللوک هدنن نو اباصم (داعملا) یهلاذا لچرلا دن لاسق زاردنا قالسطادماس هپ هدنناوخو هدنزاتتس
 نانلوارک/دهالرتهدنزو عفت (دییسلا) رب فرح کشخ فو را رک ةزاناتنسو هزالرتهکروشید هب ی قشفوه ةر وک
 ريد لقب رد هتسانعم كيا سارت یلفعوجج كا و داملا اق لعحاڈاض ضرالا دین ل ات زدقنساتعم تایکج نر

 || دعا رمل داوزالا فافخ لیلا ذمآوض# و شا ك وزاکهدننزودعاوتت؛دمآوتماهلکهفلح یا هلص اما اذارهشلا
 قاف لوا! ارب زیطلمارسبفت -هلنا هو دنابلوا (فلعهدنرانرافبو دا طلغ ره وخت رپ هاتم سا ماود ر دخقاو

 | ج هنلاعم دجرمسو عاد ةدننزو دع (دعسلآ) ندشلیآ لامها نظا و خورم یوقناو ن دياراغ يلوق داوزالا
 | هللاا ل اذوب و روس داد هک صاخ دکر دعما ئاوت ت :زو داخ (دیمملا) ادارا ادم لوم لّوفت

 قمراسق توشبش یکم ولطاش ندضخهدننزو رازبجا (نآتیعسالاوا ةدننزوراز ج (ادم لار ردفا

 روبنز (دو تل ا)ںدیسلا ن ەچ هدننزو نازی (نادمف) مجرم ف یایسلوت لخرا دتل لا ر دةتقتاتغخ

 لر" دعسا لاشردهتساسنعم قلوا بضفرب هدتشزوراب را ازخشقا(ادععسا/۷) روش هوش نوزؤا كن ههتشزو

 هاذه نی: ۶ دانیال تعروتادا هژدار تر عشا لاتر ۷ لو وضع وا بضغ "التمااذا

 دولنید هعدا ,نوزوآ نالوا دلدشو یوق : نیاسضعاو ناکرا ەد نزار صح فعلا ريت زانغشار ایا

 دفجج لجر لافشقراؤ ناکرالا دندشن لن وطیا دغم لجر لاقتروشد هطعریکتنو ونادر غو جاو
 | لات یخو بره زاير اف ظفلوبو هنس اتم مر ف روند هنآ هلیصتف لیمو كبس ادعا ریگتناذک« قجایا
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 ردسشلوا مهفنم ندنسینآ فص و كنظفل ناد نعس نکا یدلیا مملو فلوتروئ,دهنراشاب
 هنر هدسعاسم هفک هدلع ردننابعندرادقمنال واردق دنک نکس ربد هک اروند هنن راک لزاتلفا "نادعاتسلا)

 رونلواریعت لوق هکرونید هرادقمهکراو هزومایدکس رده شو وردم فاز کز وتتدهیوکلیجز مس رد بم

 هرپن لبوص (دعاوسلا) ندنرابعندندانق یکیا كښ وق ریاطلیدعاس و رادیارصت لوق جد «دهاسزاضهب و

 روند هزار چ كج هدیاناب رج كليا هرلککهدندیو رد هدعاس ید رقم روئید هنر رحم یتیدلوا ب ضو هز د وخان

 . ردکوکی راک دید قلپ وط هدیکرت هکر دیعشا فور عم تیط*ادطشنزو یزابح ۰ یداغلاو هلی كانسم (عتاا]

 ندیجما ۱ كغاطرب و ردیدآ معطومرهدنبرق هسم اعدعسو زدهعفنملا ر شكى ا عتسا هدز هزاب نالوا لکشدیبتوکوا

 انهنصرهد هنیدمردیدآتعاجیرندنس هلبق حر زخ (هدعاسوتب) زددا لح زر وخر دندښس امسا نالسرا دعاس

 ی هر دیعسلا) یدزاراردیا فاوطو چا هک یدیا تب رب هديل هان ذل کف كلم( دیا: ی دنا نل دباؤ دو
 هلنشمف (دعسلا) ردیع امرخ عور هلت (دعتسلا) ردیدآ ساق سنجو ناراش ات نم و رده رف یہ هدم

 عونرهدننزو ناس (نادعسلا) ںددآ ی ] زاس س هد نن اقتمهلا هکمو ردیدآ وص ر ید راج هدننلاشق فالح

 رولوا نیسلاندنآق رو رک !تدنآ اقا او کیفی هننکت وند رد نلاضفا كع داع رح هود هکر دیمسا توا
 ینعی# نادعسلاک الو یعرم ٭ ۳7 3 زد ید هنادجم هل هبشناکآ نکا م هل ذلو ای رانکتهدرخهذیرلع وا
 (دعسنلا) رونلوا برتْهدنعق وم هدافا وسن دب زا:ندهنسناولت رم ر نلوا لیدع هزادعس نکل ردقالت وا شوخآ

 هدننزو ناپ نا دعتس) نادعسل !یاطاذالحر لا دعسنلاقب رد هنساتعم قم ةرآ یروکد منادعس«دننزو لعمت

 هسا یا هنادعسو هنا لاعب هننو ردد مہیا نییهبست یب هلک نا سکو ت رد زدصم حبا ند داتعشا

 (نادعس ن ود عنس) تصاب( ه دعته( (د وعسم) (دیعس) روتیدهجاغا نانوظیب هرکیهذخ جرح ( (هدعالا)ههطا و

 هدننزو هنیمج هدنعسو" هدیعسو هدعسو م: دشنزو تار د داس ردندلاحر ءایما هلم ةه وجب )اان ال

 رالتجب ولنرا ا اج ی راب رد بیولو! ضرامەنمسق هو دکر دینآتاعربهبش هزوبوا (دعبسالا)ردندناوسن اسا

 هکر دنا یاس ن لمدن زو ناک مدامعنبلا) ردندنل ق لافتسوبو رووا ص اخ م رهو تفعض دهیم یهود ندید و

 .ندنطب رندنسهلسق هلطنح ن, كلام هدننزورفعج (مدعین وت ندندآ دی دا هع یکیا هددادخب (ةد وعنا )ریش جم
 ردعض ومر هدنرطهفوکج ایج دعس ماچ: رد سعب مز [دسعس ږد ردماقم وب لح داعل وا وا نازی

 هنتعاج ث رابط ان دعس ون (ةبذتعسلا) ردیدآلزبمر هدننین ءاعرقلا هغ هدنباب هبسداق (دعرند سم )

 دساونیوعضومر هدندروپ هعافر ونبه د هما و عضومرب هدندر وب هدعاشیو زعونو ودیدآ هاکسلو زن رب ص وصخحم

 هکردیدآ هبرقیکنا هدنساضقبلجو ردیدآوصرب هدنزاید ظرف ویو وصوب هدنزابدبالسکوش وی وقر هدند وب

 هلو هبرقر ه دنساضق بلخ هد زو یار کش (یدغسلا).ناونلوا: قالطاىلفس ٌهیدعسو ءابلع هی ذعس
 ۱ درعسا ردنداروا رعاش مان فلخ ردهیرق رب هدنبرقه دهح ر هش هدد رغم ( نیتدعسلا) ردیدآمضومرهد دیزمی

 ردیدازوا اهل تب تیطخ هللاذبهننایلس ندا تز بنی ز ةدنلا ردیدآ هدلن زب هل یسک ك دعو کهنه

 خایرفسدجار دنق رس هلن وکس کت هههم نیغ و یهض كنب جفسلا) ندهب رق رب هدعاش هدننزو ء ءا اره ءابهلتس

 نیسج ن لع و مرکمن لاکن دند و دیعما !نفته زن نک مالتی یافصر راش ا یفعو اشکلد نتاشتو |
 9 ا دنم ر دق هلحرم رکشهنناج ارا نددنق رعسدفس؟یذاووشا هک لوا م ولعمزدنداروا بخاحن جن او

 رانایتس اشکسلدو ردعاو عابو زهیرقیظسو كنيداو ورد لر راز چو هیراج راهناو هکنشم زا شال چ

 راضوحو ناشلدروصقهزجا هاب ون اتسنجج هدنراک را وصراقآ رد عتارمو یعارمیساروو عرازم یناجتیکیا
 ژهب رق تال وا هدراقارا هلسغلوا نابابخ" ها رده اکتهزن ؛هرتسم هل هفاسمردعلوارابشطنا نلهاکتینسشو ۱

 ةطوغیتد رد ناو بش یسهچواهلآیهکبا هر دی رب كعب رازناسم نالواروهشم رلوا ناباسمههیمراو هنیرزوا

 لوهعا ءان ىلع لجز ا دغس لاقي ارد هنسانعم ك مشش دوج و لين وكس كنيغو ىف كبس (دغسلا (دغدلا) ند قصب
 (هدعاصتحلا) رد عابتا ظةلدغم نیل رطءیاد غم دنفس هللاهامر لاش ر ںوننډ هرومعب عالم دفتو مرواذا

 یکی سیزوف انآ یکیا ہلبا اہ ةبٹسا یکی کر کند د وس هلیسهیش ل وعم مسا (ةدف بنلاو) .هدشنزوهدنعابس
 ناس نللانم ءآور یا ة دغ مهو هدغاس لاصفلاش رو شید هنبرلکش وکهود شمروسم تناضب
 ردیدا تاز هدننزو ی راکس «یدابفس) .رد هب رف ر هدنساضق ی راک هدشزو ناعع (ناردنتف دنتفاب)

 | بابلا نمادافس دفسو الال مرک نل دف اش ردهنسانعم لمنلتفچو قم هن یشدلکراهدننزو تا کات قاتل

 ل SE تو سا
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 ]| رولکدوعبس:يبچرولوا فیصو هکرونید هیهنین هدنخرفو لرابمدعسو رک ذیساکر ونبد هنعب ره لننزوربب زدیعس ۱
 || عاذلا دعس ,هیبخالادعس .ملیدعس .ردنوا بک اوکیتیدلوا فاضم كنطفل دسفس عي مولا دوعسو |

 باش نیابدا هدن روح لفربشا كلم هکردندفنابطل هکزرد مجرتمردندرف لزا بم ترذو و نیا ججو |
  ۱هدینعح دعس وبشا بو دبا با طخ هباهش كلم هدقدلوا لخاد بہبط مان نذلا دعس هاک نن کیا رضاج یصوف

 طا مر رک اورولوا دوعسل | دعس هسرونلوت هدرکسلجت دیعسوشایکآ اتالوماب ید باش يديد نس ردە |

 | هسرراو هب هتسخر ندمالسا لها رکو هیبخادعسهسرولواهدنسهیخ نا ترک او رولوا علیدعس سرو تل وب دنشاب |

 مامقلا دعسو, ماپبلادعسو كالا دعسو هرشاندعسو , یهتاردشلوادنسنلد ك هغیطل یکیدیدرولوآ اذدعس |
 کر دیکوکس شیکیآدفسره نددوعښ ناساوارکذ وشاوردلکدندلزا نم قلاون و زدرطمدعسو , عرابیلادعسو |
 یدج ردیدلزابنم هک لوا بکو کت زود هکریدجرتم نو تلو هدهاشمقرادقم ع ارذرب ٹی هرظان یر هنابم |
 هبخا دعسو ردنا عولطيتوکی کب نوا كطاببشو یر نوا كنيلالج هام ذم رادنفسا علبذعسردهدنراچز ول دو |
 نوک ینزوتا كنا نوناکو یجنرکس ینرکب كها منم شا ذدمسو نوک یوا ثارامو کیا قلها دزور |

 لئاسبقو: یهتناردیا عولط ینوکی یی یمرکیلطا یشو یدرد ینرکی كمهامذم ز ادنفسا هفیدوعسلا دعسو
 ونیداو لکی#هکنردندل ایشماو ,يکرکپ دخسو لیذه دعسو سف دعسو میم دعس زدقوج ,ذوعس ندبرع
 | یدلیا لا لنا سبفرخآ ولو نادرکور ندننوق یدنک یدعسل میرن طیضابکر دوب یآتنیررد# دعس
 ةانمندیزندبعس یدارم نیناو قدلبادآربایروب نم مالکو عوجرهبضموق هب بویعکب یراثآ نکل
 ردقفاومانهدرلنآیکی اجر هلبق مهسا مدراوب هلبیق یعنق عی ردبعشنم ندنآیسهلیبقیدنکهکي دي منع
 لگد ردېم ریش ردیمریخ ردیمهورکم رد بیغ وب هدیننزو ربب زرلریددبغی ماد عسا هکردندلابشا غلبو
 نوجا قمارا نود نوک يدياراوولغوا یکی مان دیعسو دعا نی ذیضکر دوبی شنمزوناوآبریشمدعقوم
 مادعسبا هبروک یلارفرب ندوشرق هبضا اد هلغلوا دیدیاندبغس بولک د س ةرکصند قور رابدنک باب
 یلعماماوردینما نصر عوص هتعاجناکلمونب دعسوراپدلواردیا ماش هلکنآبودیاذخاراپ رعیدیاریددیعس
 هدنسم دام عرش یوق# لبالادروت دمی باذکهام 3۴ لش مدح بو دعساهدروا * كنیراّیرضح ههجو هل مرک

 لث هک ترونپدهنوبر ن هچراب رف نوار خن كتخيرلقدروا هنر اقتلوقسابلدننزوریپ ز (دیفسلا دموسرم |
 هسسنمالافب زدهن انعمقهوطولتیفو كلا .دعولروغو ینهنسنرب (داعبنسال) یدنوارک ذ هکر وئیددمس |
 تیک دیلزاقمتو ایم رذهنیسبانعم ق واعلاطبزوخو تعهد نو .ذمارک (هداعسلا) ادعس هدعاذا |

 لوهجنآ اچ دعس و از بابلانمةداعسلجرا دعبملاقبردیلباقم هس وجهو وعن هک هت ردت رابع ندع وا |
 دوعبیبمللذکه بسا عمر هب زونید هخمزیا دیو ښو زد دادا دیعبسو قشدض يانا لعد عضو لوألا لعدم س و |
 د وهج وهف یلاجت ها هد لاق رذهنسانعم قلقولتداعس ید آر هلی رسک فرم (داعسالا) ندندلاځر ءاجسا |
 كلبا قناعاوددمداعساو را رد نوننو موم و بوبج دن هغی نجاو جاو بحا هک تندعیبم لاش ةبالو |

 باس بل بلا ىن ملک يبل تن داعس | دعباداعینا یا (کیدعس )و كیپل) هنع ادا هدعس|لافیرد هنسا نعم |
 یاو ز كښل ټابپلا لوق لعردت النونو رد نل وا یا ضم هفاک ق ر هلو هبنش هک ی هلک ك يبل زٍ هنیمانعم |
 كن رالبف دلل وانتر دص مران ونو زد شهلا وا یذج ی اوز لړ اچسا یه دنس هلک ينعس تالذکر دشملو فذح |
 ناک رد بښل و اذراو هدخدج بشا که زونلوارکدانورقم هن ملک ببل جنا یس هک ك ی دعس و ردم زلم ق ذح |

 ماقهاو م ابف ەد تاعا ةد ارو هلل وا هئسانعمهاع داعش اار زر بک عد مزولوأ مو دمو مزالمهدکتمنخو قم ماودلا نلع نن ||
 دا یبا وهج راسه دکتیدوبع نم دخد وجا مزذیمادقاو مایق ماودلایلع هدکتیدوبع تمذخ یک هسک ندیا |
 د زو یرمشبرد یببیت ومربلیضفت لعفا ندندافس هدننزو دج (دیمسالا) ردکید مردیاتنأعا و |

 رڼا هری رک نالوا هدنسکوک كن هودیکرد هنسانعمرغبلاهرکرکهلیختف نیس (هنادعسلا) زد طب زب دعساوش
 هنس دقه یلآنس صن سوپاپ صوصخ«رابٍرغو زدیعمآ نیت رکوکص وصغر ل وق ىلع هنش ق نيج رکوکو
 نالا نا هعیسو زونبډ هنس هرفضو هنس هراد هایت ار د ټسالاةنا دعو زدیم وکو دكنغابیسهکو ادارم هک رونید
 نهج یاس هک تانادجسو زولیزود نیا وزارت كبارا نونید نب رام وکو د نالوا هد كنب را زوکو زارت
 | ی رلبم ران ون ها دچسو زونلو قلا هرهرهم نالو هی رط قنر ط عب هدنراملآ كنب زر کسی رال روا

aesو ۳  

 تجسم هیت
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 | زولو هدر زوکه مثل ضعب اعقاو هو ازم روک جوبا یروظنم هلغمالوا یروتتدح هکر وناوا قالطا هرازوک هدانک و
 هکر ونلوا قالطاهزوکل شە داس لوق یلعاب وقارمصب صبتال دم یادادسنویعوٌ داننیعلاقیردمداسیدرفم
 هلاق مو رح ندنتدوعیس هراقدعب نمو لطعم ندت ور بولوا لئازیرصب هلغْلوا ضراعقلقآ لافت هللاذاعم
 رونلوا قالنطا هنحاض قفراص كناسناو نوع دلاق E ةالطا هبقان هحوق كي«داسو

 نکل یدلبا مسر هدنناونع ربع نیاناتسب یشان ندنمه و یرهوج ردیعسار ماع نیا ناتسب هلیخف كم حلا

 (دادسالا) ردهدلبر هدلحاس هدننزو نس 0۸ "دس) رداا یعهوت ككعلوم هلکلبا لقن ندی یرهوخ

 ییکحدیکه تجسم هن تون آتقرلل وب هنالق هکردندانعموب رد هنساضع»لئاحوزجاههکردیعجل دس هلرعتف لزءهرهه

 ۱أ هدننزو تاک (داررسلاو) هدشزو درف (درسلآ) رار ددادسالا ضرالا هيلع تب رض هدر كعد یدلوا لعب

 هذرخ ا ذالوالاوینانلا تابلا نما دارس و ادرس دالا درس ل اقب رد هنسانعم ك مکي د هتسن یمن هلوقه نايتس ونی شن
 عردلادرمس لاق ردهنسانعم كمروا هرز نالوا یساب ال كنحو هشنادا ”ىشلا درس لاق زدهشاتنعم كلدو

 ردردصلا ضمن هجا هراهنسن شلروا هقلح هقلحَر اسو هراهرز شلرو اا-فلطم یظفل درنو ةنعسنا ذا
 كلا قوسایظتنمو الصتم هلبا ادا نسح هموظنمرهاوج یالکد رسو ع وردیادرسیهلعواّواجلاق

 ح روا الضعم درسو ردیدآ 1 عضومرب«دندالبدزادرسو هقا سداجااذا ثیدطا درس لاقب ردلمعتسمهن سناتعم

 هدلوا یانعم يکنا هلنادرمس هدینبزو لیعمت (دیرسشلا) هعباتاذاموصلا درسلاش ردلعتسم هنساتعم ی قغفوط

 تابلانمادرس لخرا درس لاقت ردهنسانعم قلوا رت وط جروا نرد ردي مدار هلنرتتف (درسلا) ردفدارم

 تالوا ملدودیدشو كالاحو لالاحو ت تسح هدنطاصموروما هدننزو قنس (یدنیرسلا) هموصدرسب راصاذا مارا

 هدننزو ءادن را (ءادنرسالا) ردا ها شر ندنس هلببق منیدنرسو با هرونیدا دیس هدنوم روئدهمدآ

 (دارمسلا) هادنرغاو هالتعا اذاهادنیسا لاق ردهتسانعم قلوا یلوتسو بلاغو رکرش همدآرب هکردیفدارمو

 رگوشید هیاهرخ لوشو ردهدارس یدرفمهنسانعم بلص لالخ رونیده تیر اقروقامرخ نالوا كد تنزو باس

 قغوط قروق كب یباغا | امرخ هلی مسک ك نە هرهه (دازتسالا) هلو شلوارمضم هنتدوج 4 یداوتتوش یاغا |
 FE هدشزو تخدش هدشزو دفنق (ددرمس) دارساذراصاذا لعلادرسا لاش ردهتسانعم

 ردندنلاحر یبست كمارکراصنا رد مشج ندزبناهدننزوهدراو نر سس

 سم

 ۵ زوک واردندمونش تالکرد هداز4 بر طمو کنج هکر دک دهنیق نادوخا ردکعدهب راحناهدنبزو رنه( درمسمنا
 ناوه سانتسالا لاقردیشان ندنراقدلوا ردیاتا من درس هروک هب ین ندنراقدلوارکید شکید مق هی راج
 حراش یکی شاروند هنلآ ی رلکدتنارعت : رب رایت و اه دنن زورما دما درس روا نمایان ا ایزه ۱

 هکر دی رلکدیدا بند سس الاخنزدیمسا کاور شن ره عرفه (هسنادرس)روسدیجد دار سهو درس هرتنهکر د
 رةعح ( دنرمسلا) رد هي رقر هد تساضقنادبه هلی كس (دوردرس)ردب رق هنسهطا هقسزوق هدنلخ اد هت

 لیوطیادبرسلبل لا رونلوا قالطاهیدهک نوژواو مادیادمرسشبعلاقن ردهنسانعهدی وای ناهدننزو
 بقاعت نامزردهنسانعم تقا هلو یلاوتهکر دذوخ ًامندنظفلدرسدمرس هرزوا لوق یزار ماماهکر ید ججرتم

 بلحدم رسو یهتنا یدنلوا هدایزمیم هغلابم هدعب بوتلوا دیس هلیادرتم تم نوع! رلوا رتسم هلیستخ ءازخا
 رک عض ومو یدنلوارکذ تبع هنس ةداز كىو ەدنسە اخد ر ساشا (ئدنرسلا) رددا | عضومزا ندنلایا

 كلبا هدرورهصنوخ بودبا ا كلفط هد ن زو هجرحد (ةدهرسلا) ی هاه نترتردلحم و |
 مانسلاده سم لاقت ردهنتسانعم كمسک کروا كءودو هءادغنسحا اذا یصلادهرسلاقب زدهتتتنانعم
 زذیدآ لخرردهمسعو نیم یادهرسممانسلاسقن روئیدهگزوازوعهدننز وجرحدع ( ده دهرسلا) تامادا

 لب رسم ناد فر ن ده رسم ید دسمرد هع“ ر وا یتسهلسلس هکر دیبا ی زدن ك ادم ماند دسم ةدننز رو
 REE O رع ا لدن نتن لدن زان لب رطمنلصعرمن لبر غمن

 لوكس كنيعو ىف كنبس (دعسلا) ردشلبا باوج ويد برقعلاهیقراذههدکد لا درس ىروكذ مست هين ؤا

 ثلاشلا بابلا نما دوعشو !دعساننم قلدع-لوفترد هنسانع»یلو لر بو ةد نخر قوولتوقەدننزؤدوغق (دوعسلاو)
 كعاطرب هدزا ور دیدآ عضومرب هدئ رق هندمدعسشوردن راج ثالث تاکرح هدننیعكنس هک ع : نع هثلشم نعادا

 هذللا تلئذفتنورد ونک هت دعس غوردکردهلیقر ضعبلادنع رونلشا هرزهدنا "کر ددآ هدلب راو رَدیعا

 هک زونید هنگ .كنهنچراب لکشلا عب زم نالوا رعت تتشخ یراکدتا عضو هنتلا یرافتلوقكسابل یفب
n۳ - ج  
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 اذ قالظا  الوا هلع ناسنا هلخخفو هنال وا لخ هلم لود لک دز اج هد هلیعصتانبس هدانعمو نوونلواقالطا هّش

 تیغ نبسو نندتمج ویررات ارقا دسوا ی ملا نیو ندسا او ید نیب هادم 2 رکن ارق کو داش رونلوا
 سابقرخنکبآ قلوادودس نالوا سابق زولکء السا ی چپ نوصکیدلبا منم ندملکت ین ویغمر ونلواقالطاهنطیقنو |
 | هلیناونعدا دس وب هدساسا نک ملکتیالفةاف دسیبیعیا دس هبامو بوبعذا یا ة دسالا نم یر وه لاقیزدشلکهززوا

 حض نم بيعه نك ب اولا نع تكف هلو نقیط ید ة سال کات نلخ ال هکر دندانعم نب ودم وس زه

 ةدسوردکعد هلا توکسبول وا لدکتتندباوچ یکرلنلوا یسهصیقن كازسلذو ارغاصیعب هنشنانعممکی وا

 لاس رد هنسانعم قلرخ وط هدننزو لاعتفا ( دادتسالا)نونیذهفرطنانلوارتخن هلتششلر واندف وخر وقروق

 ه2 نیشینو ییععا# ینامرهدعاس دتسا الف بلک نیامد عا# هنموح رانشلا ناماقتسااذا ذ ها ادتسا ۱

 تادسنا ادا هزونطانوبع تادتسا لا رد هنشانعم یمن انقهننشیس هل وممكيلدو كلدکدادتساو ردشلبا تیاور هلبا هلی

 لجرلا دسالاقب ردهنسانعمكلبابلط اوصو تسارذوخ اب قوا شود هباونضو تسارهلب سکه (دادسالا)
 عبارلا تبابلا نم | ددس يلا "دشلاتفب ..ردهنسانعمقلوا ین رخوطمهلنتیفق (ددتنلا) هبلطوا دادس دادسلاباصا زا

 یرلرغآ كەل وقم وب راس نوید هتسانطو هنج اقیط یزغآ تن هشیش هلب سکس (دادسلا) مافتشااذا

 زدذنسانعم * یشلا هب دنناف نونلوا قالطا هطف احعوهرکسعندبادنبزرغآ كنس ەل ۇقمدنبر دو دیک ذکه نغا
 كحهدنا دس :یتسهنخ تر بت کن ده اسسک تل نکن ۳ وق شبع نمادادستنضاو ز زۆع نم دادن قو

 ردا طخو ن یت ل وق لغ زواواح وتنسالبلقهذرانولاو رد هنسانعمجابتح ا ز وغ ژ ىكى مر دسردکعدهنسف
 تارواح هدن ر وضح كز هغبلخ نوخ ام هکر ن زامل ا لیس ن زر ضن هکیدلبا ناس هنوکی ب هدصا وغلا ةد یز رفع
 لا لاق سابع نیا نع “مشا نع دها ت نف مهان دخن و اهدنتاوسن لاوحا هلن نیا لغتش هپ هيدا
 ولی دلباأرقهلیعف كتف نتیدح .زوع نمدا داف ناکا لاجیو اهن دلة رمل ا لج را حوزتاذآمالسناةیلغ ی
 لجرلا جو زتاذا مالسلا هيلع ین لاقلاق بلاسطیبا ن لع نعنتسا نع ليج نف وعاشت دخ نامه ضن
 اوتننسانومامنامه هد کد لبا تارق ردهبرسکتنبسک ةلباونع زوع نخ دادساهفناکاهلاجب و ادل « را

 كلبا نی نومآمنسیدلباناتب ییعیذلوا نلت ك دخ وتفم تضف لكلا انس ندنهخو كتاف هليا ستتکو

 هلفلو اهنا هناذف مشه هکلب یدلواعقاو هد زکفت رش بانج نیت نکن ردلکد مدح اشاحهدکد یدردیچس ان
 هدکه لباةدافا نسانفم بیو هیات هلن د سلبا تکو تمافتسا هفت ویدیدلوارداص ندنآاطخ و |
 رد ك یللا هزضناناطخ هوس ن لنصف نالوا ئر زون ويدل بذ ال نم هل حق هلغل وا لاخفقاو نوتماض

 هدقدبناوافقاو ههضقلضفیدلبالاسرا هلا كنهن سرا تبق رته رنو زیر هرک ت هدششیتلج طا |
 دادس و یپتنایدلوا لث ان همهز دلت نامکمل کز رى هلکلباه والثغ قدندکن یخدرهرد كز ووا 1

 كنبتس / زا ردندحم یعطاذدشرندادسو زونلواقالطا هداوسنالقت ار وق هان کسلد یسهم كن هقان

 ار اطیزباهدنآهکروشلوا قالطا هبفزدلوشو رولک د ودنسیعجب روئلوا قالطاهدولوهاسبس نانوط نن زوباوه هاج

 قالطاهیهک لوک سوسک نبسرواکهددس عج هلو ار ولاقت ليکا ت در ب وارا وو

 ەدنشەكىلوأ نور دنداۆصز انااا ك وکوت هلن در ول نافظخهلسق" دنیونوونم + کیدلیا تسیاعشرونلوا

 دسدا رخ لاقي هنمو رونندهرهنسف ینگدیا دن و * كسروا وا عجن دتظفل "دسا دنننو نوسدهفز د ندیهر د دنس و زدیفسآ نص دنر

 کم دف ذرطحاصتت هد هیانمرکر دعضوم راه د هاش اندانمهنقغف]ز سکس آر خ ینآ دن "تن قفالا ترک یا

 روندهزوستسر دوتسارف]رسکا كتتس/دسلاززولوا "بت هل ماندنی شکر دی هردو دز( انق دس نرو نهم

 ددنیمجج نوه هدلوارولو] دس هتسانعمرا دل ایرونی د هنسوبق كات وق لب کتب دلا کک یا نسم ڈاک ل اب
 هه دن دلکلیا یرلباقن ناوسن هدنکشدا یسونق تاهفوکد سم ی دنا "یقوکلا لیععنا رویش ما هدننزو درسعرولک

 همردوص و یدلنارسفت هلاوتروایک هدنتسواآ كنسونفیا رسیدن یرشخز کرد راشردشلوا تۇن

 هدندنع هیدن هار دنلب ناشی هلبا سو هفص نالوا هدنکو اوف وزع واو رذفحن هلوا یرلکدشناربغت 5 قاضعصو

 دو دننه هدنو رولوا هروک ه رطح لها یزتسفت تانبتفلوم سف رونلوازیتعت اکر داک ن حشاش ةلسوف زد اخ ]

 ییک ى راجا هفصوهر ب دودسدو تار روند هشنب راش ول رک شهلوا ددا کر وتد ەتە ول رکاب وا أ

 ندن ول یامان مدس ءاسطاردیا عنم ندمایمشسا هکر وشد 4تن هضرام قانفتوطرب ضوصخ هورب هو

 و am كسلا a هدش ُنَتناوارکذ دول هدشنزوتارغ )1( ]ران دلیادنخا

 حس سس رم ےک حد

 فاكر

۱ 



 د
 مظعا ند ههبج عضو هنیمز ارز ردند هبعرش تاقالطا دوجس نالوا زامن نکرردلغ وضوم هروب زم یانعم
 لاقي رولوا دض هلغلوا هنسانعم قمروط كيد یکن وتس هرز وا قابا دوجسو یهننا روا تنکسو عوضخ

 یکی لق وباط ردهن سا نعم كل ىکا بو دیا هغاشا یاب هلیرسک ك ن همه كاج سالا بصتنا اذا لجرلا دجسم
 لا ردهنسانعم كلی رظن لصتب هیهنسنرب قاربقین راقاو نحناو هسأر اطأط اذا لج را دجسا| لاق
 ا نا "ضغ نافجا ضارما هدار نافجا ضارما هيلا رظنلامادا اذا هلدجس[
 هدنلاح هدجس رکرونلوا قالطا دجاسم هنعومجب تندعبس بآراو رونلوا قالطا هبههج هدنن زو دعقم ( دصسلا)

 ردد هد رطم هدعافو رونید تکرمهدیسراف رد اح قح هلیق زام هک دفو رعم ردراح هلضتف كيجو

 لعتم یف كلیع یعمردصتو ناکم ےساو نامز مسا ندنآ هوا فرصتم ندلوا باب هک ل عف ره

 ند رع رد قنره و دز اج یخد یف رابدلبا مالا ینرسک ك نیع هد هلک هصنرالا یک ل خدم رد هرزوا ین زو

 كسنمو ت بنمو قفرمو نکسو رزجوقرفمو طةسمو قرتشمو علطمو دس و شارات آو هدهسیالکد ع وسم
 رولکهلیقف یم” ردصموهلب AE كنيعناکممساونامزر هزرمساندنآ هلواتف رمت ت دینا باک لعقلۈشۈردنزەلك

 EE لحلب رسک ناز نسردمازمم اذهو . هنسانعم لو زن هلیحف لناز نسر د الز ل زتالثم

 (دجسالا )تضفتنا اذا منا زا بابلا نم ادجسهلجر تدخسلاقن رد هنسانعم ك مشيش هل هضر اعر قالاهلنیتخف
 رج نم او بشا ییعیهدنلوق ل رعاش مانرقع؛ند وسا هلرضف نزد یه (داتصسالا ) ردتفص ندنآهدنننزویجا

 دوخاب ردیس هفئاطیراصت دوخابدوهم دارم رد بعقاو هدنتدب# داعجسالا مه اردک اب ناو قطنم نغافطنیذ
 راتسر تب ب و دنا شنو ترضراتروص ارد نموصخع نوکر دانیمالارمازد دوخا ردهنساتعمهبنج

 راپطا کا رانووکب ودیا برض یر اتر وصیدن که کی دبا ی را هکس مت "هرس کا هکر ید حراش زر دا هدم

 ةکیردندانعموب روند دمدآ ندیاهدسودلعافمسا (دجاسلا) یکی زهکسكننرللار قابورواالاحیدار اردباعوصخ

 باح اغاامرخراربدة دج اس ةلخنو ةرتاف یا:دج اسنیعنولوقب را ردبا قالطا هدحاس هزوکا م هتسخو افر لپ نع

 هکر ونلوا ۳ هرج هدیرع ردشماببلبارکدنن وصهدلوا دل وما رهاظنس هدام هداصسقج هلیق زامن فلم
 هدنعبب ونلواقالطا هناشدو رار مقاو هدههج نالوا زاک دهن لضالایف هدام هکىذلاق ردندهیع رشتاقالطا

 سا دوذشيکراجنوهنابدوخای رده یکدنرخآی هلو لاس تس هددعمود هععود دوهعمقج هلو اه دج عض وم

 هفشبهدنساضقحشوب و ردیدا هب رقرهدنب رق ناشاقرهشهلب یمسکك يج (د رت انس ردندنانهلاعف نالواناکم
 یتا هلبنووکس كن هجم ی اخو ی كنس بعسلا) روند هبسکد رادو دیدش هدبنیزو ذفنق (ددنعسلا) ردهیرقرب
 نوندهبوصظ,لغوی راصنافحندننراق انآ لیادل و هلی كس (رعس۱) راح یاد ام لاعب ر وتد هفتن هند

 هضرامرهد ننزو یظعم (دنهسلآ) دی دج یاد ودع لحر اب رروسد همدا ولن "دحو زواب هدننزوروپنز دوننعتلا

 ولزکب یراصو لیفتكنیلوفناو امّزومالیقت انفصمنمفنلا ناحیا ارس نالذ جما لاش و وندهمدآشعنش

 هنبرزوا كنیرب یر هلک مل تبوطر یراقارس كحناغا هدتزو لیفت (رینعسلا) هثلوا رطن هن کدد هک نالوا

 اضعب هضعب بکرویدناذا ل وهلا ءان یف عا دیس ریل قرو دعس لا ق ردهنساتعم قمل اق ب وک

 ادىدستەو راد دسلاش ر یک خل رغوطیارزمیرغ وطدهدآرب رد هنس انعم قم رغوط هنخانوزوا ی هنسرب

 باوصلایادادسلاهقف واذا االفد "دسلام ردهنسانعمكلیا قیفوتهباوصو تىنار العفاالوقیمدآریو هم وفادا

 اباوصيا ادادس هلتلق لوقت رونید هنبشنالوا باوص و تساز هدنننزو بایهس /دادسلا )لل او لوقلانع
 ادیدم راصاذا یناثلا با بلانم اذادس "یا دسلاتش هنسانعمقلوا باوضو تشاو زولوا ر دصم دادس و ۰

 لبد دشت كلاد و حف كنس . دسلا .ردشلبا تباوز ثیدح یعبسلادیعش ندا دس ردنداعمادادسوا_يفتسميا
 اهقنواوا هل صا اذا لوال !بایلا نما سلنا دس لاق رد هنسا بنعم كميازاوتساو مكح بوباب نکیدکك ئش
 نالوا لئاج و زج اجه دنفلارا هنسن یکیاو ردردصل اب دیمس هکرد ذ وخ ا ندبتآ ی انعفر ونلوا قالطا هغاط دسو
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 هدنن زو سلاح (دهسآ) ردنزا بع ندقابا یکیاو زید یکیاو لا یکیاو ههبجرانآو رد هعبس یاضعا نک

 ۱ ی یو /دیعسل ا) هدقدل وا لثامیرغوط هر هلغل واناو انفك وس هو

 | هلا نم مکجارخا یلعارکش لا عن هل نیدجاس وا نیت نینمأطتم یا یواض لا لاق اکر یا ادهسنالا

 ۱ یزوک یزوب شمر ازاصیزکب قرهاوا ضراع تلقثو روتف هنیدوجو و تطظلغ هن رلاوق و غامدیکروم هلیبس

 ۱ هدشازولیعت (دن دتدسنلا) عانیا د وع" بانشلاقىرونيدهناوج TE نانو مرا ر,هبلتنزو رفع> (دونعسا

 و
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 /فورحٍردندنلسن تباث نیدیز :یدیزلا هللادسبع نیدیزو ردراب وسنماک | هل ث ېچ بسن دوخاب بهذم تعا
 رابدلبا بکر بیک ارهدایزندزونازوب ییهروب زم فورح هکرید حراشر دیرافرح هاسنتمویلا نیبف سل ا دنع داب لا

 تیوه امدق تنکدقو# ین تیشفناعسا تیوه#وپشا هدنرلکدنیالاوئنسوبد ر دنه دايز فورح ندینزام هلمازا
 ةف مکتیطعاف اھت ولام هدنرلکدلبا باوچتسا رارکت هلکمالبا مهفراندیالا اوٿس بوډا تأرق تیب #نایمستا

 ناتق لواو ردن وسن هرانآدورب یرلکدید هيدي زت دی دب هلییقرب هکر دناولخ نیا هلبحقف كن (دیزت روایدید هب وجا
 تناداب رلایا كالا ةزشکل با لاسقب .ردهنسسانعم تادایز هلبحت كناز (ارلا) رولوا یلقوبج هلکببا یزمرق
 لک هلتعرسكي هدننزو داعبا (دآسالا) معما نیسلا لنصف ٠ رديعج كهدایز نالوازدصم مماوو
 یعصقد ود یآرنلعو ی دهنساسنعم كمك و روس هبدزو درن هک ن وتهرزوا كمالنا لوز دف هحاصاعطق ل اوقع

 نسب رعتالب هتلیل راتسوا رسلا یف تسغا اذا داسا داسا لاقب سسصوصخم هکمک بون روب ندنوکو هک ن وتب
 ردهنسانغم كمحا هلنیتخف (دآسلا) هدي اهلك هتليلرسلا دشسی تاب ساسالا ق لاق املا عم لتللا لب ال ارس وهوا"
 لاترد هنسانعم كلبا سکتیعجو هلغغزا بونلاوه هرابو برشناذا عبارلا بالا نم اس ءاسلا دشس لاقي

 دن حرج لاقب روتید هیهربندیا سکت بودیزآ هدسنزو فتک (دئسلا) ,سکنیا ضقتنااذا هخرخب دق
 اداه واتس لاسش ردهنسانعم قعو هلنبتغف (دآسلاو) هلن وکس كرمهو ف كس (دآسلا) ضفتنمیا ۱

 هیدیقننالقندنتوقو ندندنشاخ كرجكو تانک هدننزو هدع (مدّوسلا) هقنخاذا ثلافلاا با بلا نم ادأسؤ
 هدننزو بارغ (داوسلا)رونید هنضولط خاب هدننزوربنم (دتسلا ) باشلا نم ةيقیا ةدّوساهت ةأرمل لاقیروشد

 دونم (دوئسلا) رولوا ضراع هنسهلوقم نوبقوهودو هناسسنا هلبببس كا قوج یی وصروش هکر دیدآ تلعرب
 دوت موف لوہا ءانبلیعمنغلاو رعبلاوا نچراادثس لاقب رونید هنالوا التم هنتلعداوس نااوا رک ذهدننزو
 تابلا نغادیس رعشلا دس لاعب ردهنساسنعم كما شارت هلبنوكس كناو ىف كنيس (دبسلا) داوسلا هباصااذا
 یرلکدند قصو هدس قع نعشلا دبسا لاق رد هتساسنعم دیس هل نسک كنهزمه (داتسنالا )هقلحاذا لوالا
 هل دق ه دخ تبناذا یصنلا دبسا لاق ردهنسانعم كم یسزات هدنرکوک یزایکسا كنتوا قجگادغب
 لاقت ردهتس انعم كابا رت یکهروس غابهش ایدییسنو ردفدارم یخدهدانعمینا هلبادآسا هدننزو لیعفت ( دیتا |
 هشبررادباذا خرفلا دیسلاق ردهنیانعءقاسب هکهان وتیسیرواب شوقو هسأرف ناه دالا كلرتاذا لجا دس

 كشابو تار مش ادیاذا لج را دبس لاسقب ردهنساسعم قوطزوب مکعب بوزابق یرالیقكشاب شلوا شارتو
 هسً دن لاقب رد هنسانعم كلا رت هرزوایلاح هملیوا بویمرواو بویمار ط هرکصندقدنالصا بوزوج نجا
 هرگازاب رغوا هسکنالفرونیدهیدیهادو تفآ و رونیدهدروقندعاسهلپ رنک ك نس (دبسلا)هکرت غ هلو هرعش حسا ذا
 قوجزآ كاالف هکر دندان وب زو شبد هلبق هجرا دمر هلنشکف (دنسلا) زریددابسادسوههو كجد رد هیهاد
 زدنناکد تلاش نم یساوقسودو نبقو یک دارم کز رد دسبالو دیس مجید ردقو یمهنسف
 نوجا قماغنالوب وص هدک د لک هکمگاوص راهو دو هلینسانم شاوترونید هفیساق هدننزو درم (دیسلا)ردکعدا

 هرطق یکیا هننرمص هلغلوا قشهوب تیاغب یراب وت هکردیدآ شوق عونر و زودنید هب وآ یزلکدنیا دس یضوح
 ردشلیایاکح ییغیدلوایرب فا طخ دبس ندیعصا بوصموبا هکر دح راش زولوا زدیکب وقآنانههسامطوص
 ردهنکرا ندیرع نزامنمازر ندبسو هنسانعممّوش رود هغل رسروغوادشو ردیدآ مضومر هدشنرق هکدنسو

 دبس ردیعسا باس ءایس عوفر هلیقف كز هرم (دابسالآ) روئید هنعهیق راج شمالثوا هدتنزو فتک دیس
 هدنشنزو یطنبح (یدنبنلا) رونید هن رجوا نادیا روهمظادتنا ءراتوا یرلکدید یضنو هلی رسک كنس زدیدرفه

 هدناسودنابس یجروشد هنالق ندعابسو روند هزاویحو هناسنا نالواملدو یرجو روند هش نوزواكا
 شاوتهدننزو هجرحد (هدربسا )روشید هصتعراکهت تلانطب و وهل بحاص راکیب یدنبین ضهلادنعورولک
 تدربس لاش ردهن سانعم لروشود یرواب كدعلیوت زونه هقانو هعلح ادا هرعش دربس لار دهتساتعم كلبا

 ادیناسنونشد هب هقان نروشود یرواب لدقلیوت هلیسهیب لعافمما (دربسلا )هیلعرهشالاهدلو تقلااذا ةقانلا
 لابطاف ةفاضفا, ناولخ# یرمصف ادیناشفیوسریدف#وبشا هلرعاشمان خ رفم نی زی هکهلیرمسکتبقوفیات
 ردشباقذحییام نوجا ترورضرعاشیدیاام دنتاسیلصاردیعسا كغاطر هدئنارت نیقرافابم ردعقاو هدنتش

 عضاوتو عوضخت هدسنزو دوعق (دوهسلا) یدنلوا ناسبو تث هلغلوامزال هیننت هنلصاو رک ینآ هدارو سپ
 لصالاقادوصم کید حراش عضحادا لوالا بابلانم ادونعس هرس لاق ردهنساتعف قلقورفرس هل اللدتو
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 قرهلوایراعندنرک- دومنردب رادلکب راز هراوز هلبا هلممم ءارلوااریزریشلب د| ییعصا هلکلیارک زی دییظفلهداوز ۱

 | هروبنم * دامویهتنارد لئاوغلا نومأم لقان هلک هلکلیا تیاورندب وقع نالوا یس وار یاسک یرضوج هکر دحراش
 :ردهنسانعمقمرترا خدو هد تنزو لیعفت (دیلا) دازف ارتخ هللاهداز لاقي هنسانعم قمررآرولوایخد یدعتم |[
 :هدساسا رد نمصتم ییهدازرلن وب نکلدادزاف هدینزب هدیزلامردهنسانع هی "را هدنب زولاعتفا (داندزالا ) دا انف هدیزلاتم |

 :لاس رد هسانعمكمسیا یسمرترآ یی هنسنرندهسنکرب هدازتساو زولوا ذوخ أم ندر ندرصقهسرونندتوئلا ترصقتیاو ۱

 نالپ والغاذارعسلادیزتلاقب رد هنس انعمقمقچهیاهبیاغراعساهدننزو لعفت دی لا زلا)ةدازلا هنبلطاذآ الفدا رسا |

 لیعفت دوزتلاو هلی مسک كن هرمه هدازالا ولك دوارم بج هنسا هنسانعم نادهشوت روند هغحراغط قع وق

 ؛تدزا لوقت رد هنصانعم قغوط قزآو یملقزآ هدننزو لعفت (دّوتلا)ردهنسانعم قمردنلقزآ یب هسکرهدننزو
 هلغلوا ندناتنیرمرق دورم یرنک اردسقل كنس هه اط هدننس برع( دوا زما ذوا زل ا تاقرد دو زف هتدّوزو رفاسملا

 یر هثج یپکدوزمولط دوخابنوزوا یرلنویب ید وردوح ابر دل قالط دنا دو واز, لر خد مج هقْاط
 ردنداعسا هدننزوناک (داّوز)زدیدآ نوناخرب ن نده لاهم هد زو هنبهج (هدب وز) هنلوا قالطا ندنراقدلوا ظلغ

 ورع یان رفاسمیرب ید یبل كمدآ حوا (بکر اداوزا رردرا د حح :ییبرملا ظوفحمندآوزو ناولعنداوز

 بویلیا ذاا. قد نطدازاعطف هلفاق.لها هدیراقدلواهدلوب رلنو ردهرغملا نهیماوبایر ودوسالانهعمزیربو

 كرما مان دعس ندنسا رم ارج هلاز . مف (دودوذ)یدیارانلیا ناسحا هرانآیت لوا هدیرلکدتبا :دوفو یسلبف

 دا رو هلنبتعقف م اوز لینوکس كلو و ی ف كزاز (دینلا)یدیار اش لب اربیسنورپ رحت همانرما هیهلاییوم
 یوم یکی ىظفل نام اور ذ اش ونک هد زونادیم .(نادب راو) .قرهلوا,ییمردصم (دب نلاو) هل یسک كاز

 هلبغخ كناز یرهوج لضفویغاذاانادی زو ادب زمو هدا زو ادب زوادیزوادبار «یشلادار لاش ردهنسا بعمقرآ

  كلیا دعرصقم هدنساطع یدار (ةدا تسالا) هندز یاالام تددزا لوقت لاقردتشم ید قرهلوا ی دعتمو

 هزصمت بیا انالقدب مسی نالقهدساساهمصقتسااذا.هدا سا لاقی ردیمو نیامد ای ایم ربی اروا
 ذۈخ أم ندرصعت هسروند نالفتیرصقتساو یدنلوا عاجرا همدآرنعص هدهجرت هلغلوا عفاو هلبرابع ه وکن دیو

 ندشب وروب یرلکدد قنعیعص هنادو بذک اذاهثیدحیفدنزتلاق رد هنسانعمقغاق نالپهن زوس نعي كلیوس

 یژکا هکرونیدهغلوا ناوریکوصارهنشو درب بودازوانترنویب هت چوون انعم ك روپهج هدایز
 هدزهنسنٌیاسو مالکو قنعلا قوف تراساذا هقانلا تدنزتلاقب رار ولآ لزبم بوب.روب هیوا یم ق هود هدزا هک
 ` یانعم هلیادنزتهدننزو لنعافت (دیارتلا) هيف هدا لا فلکناذا هربضو همالک فد لاتنام كلیاهداز هلفلکت

 .ردیرقرب هدنساضق دا دادعب (هت دی رلا) ردهب رقرب هدهماع : (یدیزرلا)ردییدقمبا كس رهشناوریُم ( ات

 رونلوا قالطاهراهنسن دن ازنایلواندنسه "دامكنالآپزارب نعي تاعمزنالوا هدنسورک الان او ارولوا شخلواقالطا قالطا |

 | نادیزوبا ردیدا ا عضومربهدهفوکو ك شوكر هدنع و ردهدلب هدنتلابازاوها هدنبزو ناب (نادب زر ردیدآ هیجان |

 شیکک بولیکیدندی رد کیالوق یلعهنسانعم هب و اروند هنمولطو هڼک تم وص هلې ف كيپم (ةدارما)ردفدارمهدربخا
 حراش ر ولکد بازم یس هيو د ازم یسنج عج روند همولطو هکشمیرلکدتیاهدانزومض ځد یردر هنخلارآ نوجا قلوا

 ءانهنغی دلواندنس هلج د از ځد وص ردن ااضتقا قلو | یواوهروکه ل و اار ن ردن ونصا دام یاضتقمر رخالوقهکرد

 ال ًافتهنسلو هدابز هلغلو اتایح*# 1 دام هد هیداباصوصخ بولو ارعاهنا ذنوصدوخاببمهبدموقر ۳ هدا ز هروک هپ فاو

 ردسقل كناذدرب لصالا ییهج نداععاو نوهعیدلوا یذواز ندهراس عاسرونلوا ق نالطا هالسرا ا اشاورلاوف)

 ابینمو)اکدیزو) لاه (هدایزو)(هدایزو) هدننز هدننزو دادش (ماتزو) هلب ریسک كناز كناز (دانزو) هدنزورب ژ رور رز دیزو دز

 ندنلاعاهمصب و رهنرهلب مسک كناز (نادان زژردندلاجر ءاجس|یک هیورع هیوودبزو هبودنزو هلال دايز ز ادب زو لیصتف كي

 هدنادررقم نکآر دیکوکیق یاقش هکر دیا ناب هلنابیلصلا دوع تعي هلبااناواف حراش ردیعسا قورعم یاودر

 سوس ةهلبعف واوو كناز (نوادیز)ردکو ,زاردکوک یرلکدید ینا شط یکلت هکرد نیم هلا هلحتتس نادیزوپنسمرم#
 | ددرهنر هدمرصد هدننزو نادیم م (نادی زلا) ردیدآ ھن :رب هدفشمد هلیسهش , عام (دیزپ (دیزب) رده رقرب هدنیباضق

 ردیدآ عضومر (دیز) رد هلت ر هدنرهش ناورق اک ا (هت دا زلا) ردوصر هدندروب یس دلیقررغ یبوپ

 ۱ زا دنا هنهاکرد مالسلاهبلعی نایلس هکر دیعسا سرفر (کزاداز) یبیا رردیا ماعطاو رادار اید نجوم

 هدقدلوا یراعوعسم یر یرلت :درهبنات عن كنسلاها ن هدنراتفالختادم هتعهللا ضر قي دص ترضح ردیشل

 یرلکدید نوبدیز ندن دردبلاطیان لع نا نیسحن لع ندیزردندایسا هرزوا روک منن وؤ
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 یعجزولاوا بیلغت رکذ مکر وند نا دنز عف رغ دناتدنز هنسیکبآو راریدهدنزهالواهدنشل اوز نالوا هدنسو ارارقچ

 روهشم نوطاندنزردندلاحر ءئاساورذندآ كغاطرهدندالب دجشدنزو رقحندارو از یرلکدد خب دنزدوژو ۱

۱ 

 كتا هلتنواعمو یرابهنسیدنکه دضوصخر اب رخو رولک دانزاف هدشنزف یلفارولک دنزاو هل رک زاروا دانز

 هکر دنیم هلب ازار عش هذا دزفمو دیس جاغآو لنکیتز دنزو راز د یدانز كي ترو همدا نالوا تاب هنسلواریذلوصح

 رادنداروا "یدنزرلا مزاغ ننادج ند نذجا ندننثدحم رد هب رفرب هدنساضقاراخگدنزو ردقج لوا یباغاهتفد

 تاکنرب تابا مظانو تان ر اکحرداوت تبحاص همالدول رب رم هکر بد مج زتمردپعسا تكنهمالدونا یعاشو تىدا

 لج ی دنا نداد تو روصتعو حافسندهبسابع یدناتاذزب بیداو فرط ناکعصمو شاطلدروم

 هدنراکی رق تولو ارتضاخ هتتفد هلبال المو ن رح هدکد لباتافو یرمف ین كنهفيلخ روصنم هکر دندنفئاطل
 بودا باطخروصنم هدقدروتوانیب هب هفیلخ بولک همالدوبا هداناوب یدیا رظننم هن دوزو هزانجو دوعق
 هدکد ید مدلرضاح یت ر قیس كتهفيلخ هنالدوبا یدلیا تراشاهربق بوبد اد! رضاح هت ةاروب همالدوبایا
 قمردل وطرولو اردصدنزو ردندنلاحر ناندع ۶ بنت یرلا قارعا نیدنزو یهشایدلوا دل ان: دنخرایتخا یهفیلخ

 هقشب رب هدنناضق یراخ هدشزو هنکنم (هندن هندنزو هالماذا لوا لوالا باس نما ز ءاقسلا دنز لاقي هتتسانغم
 رد هنارخ الاحرد هن زق هدن رق طساو هلبعف واو (درو دنز) رددآ قمرباز هدناپفصا (دوردنز) رد هبزق هنزق

 ۋە كن ەقائ كروت ا در هحرد دنزو ردن دا عضومر هلنیتعتف (دنز)ردهدلبرب هدننهکلوا مور «دنننزو هزجخ (هدنزآ

 ادنزلع زا كنز لاقب هنسانعمقمهضوصرولو اردنضم دنزو یدنلوا ناب هدنسه "دام که قادنوق یواقذقوض

 لحز لاقب ردزاحم هکر وتسد هصذعش سکانو لب تناتغب هدنن زو ملظعم (من دنا شطغاذا عبازلا تاسلانم
 روئید هب و نالوا هج نسناو یعدیادنرموه لاقترونلوا قالطا هصخحش نالوا موهت»یبسنو یقیضلیخت یادنزم
 همدان و بذک اذا لج زادت زلاق ردهتسانحف كلی وسناللبهدننزو لیعفت دین زنلا) رها الیلقیادن نم بولاق
 لایقنزد ةتسانعم قمردلوطو هقحقوف هقاعاذا اناللفدن ز لاقت ر دهتسانعم اک :یلبا کش هدایز ندنفاتعسا

 ندنیناج یکنایحترف « لنهقات درو هدنز یروااذا لح ران ز لاقنرذ هنسانعمقفاح قاچ وق لماذا ءافسلادبز

 هبرمشط یجر نکرروغوط هقان نوب رواد هغمردشواق بویلغب هلی رالی هدعب بویللالخ لبا رللالخ كچ وک
 هلن رسک كن هرمه (دانزالا) كدب :زیامیاهیلعدح اد ز املوقت رد لمع تس هنسانعمللیا هداننفنزتو راردباهدقذقخ
 ةلخ ةحاكدنزباف لوقت 2 ییکدنزترد + باک قلق هدابزو دازاذا *تشلادنزا لابش رد هنتسانعم قلواهداز

 ردنا كا شکتینب غا نعي كمبا عوخ رهن ارذ لا هتي مدا شار و تقافاندند هردو دن زام ئا دن اموا

 هتشهدو لدکس لارا نا کنر قباوخ هکر هد شنزو لعفت (دن لا ) هيلا !مجزاذا دهجو ق لجرادنزالاقب
 تضغاذالج راد رل اش ر دل عتسه همش انعم قم ارادو باوطان قاضاذالج الز زن لاترد ل عت هننماتعم قل وا

 و وسم

 هدنساضقف نام ندنلاعا تازه هدننزو نانخس (نادنز) زد هن رقرب هدنشایهق فشن عف شلناز (اسدنژ

 هصرحو هوزحخاذا ذا ثلاثا بابا تمادهز "ینلادهز لاشردهتسانعم كلبا نم ربدقتییهنیسنرب هلن وککس ك ؛تناهو ۱

 روتشد هيهزد قجهراطولک الالیلق یادیهز لخزلاتش روندفهذآلکاالا لیلقو قلا قضیا دیهز لحر 1

 لے وکس كناهو یعكناز (دهراا) رد هیحاترپ هدساضق هصیصنو زد هب رقزب هدنساتضقورمورد هی رقزب

 فلانا تابلانم هداهزوادهزده زوده زز هیفدهزلاش رد ەتنانغم یلو رتشخو ەپ ەنتسنربفادننز و هداغت (هداهنزاو

 ۱ ضعف ایاز (دهنلا) رذصوصح هربهرپ نالوا هدشدرنادهزواند هداهز ضعبلادنعو بعر داخ اوب ازلاو

 تاکز لنت ( ده :دهرآ) هدهزییعم هده زا ل اه زد هثسانعم كنلبا نیمّو ربدقنید وب بم کا كننزمه (داهزالا زا ا)

 لاتشیروتید هیسکبرعّسه كنو لتلفنا دنهز ۶ش لاقت رود هیدنسنزآ هنتزو رضا (دینهرا) نونلواقالطا دام

 قلخ کد دیهزو ردکعد ردکعدراک : زهر هکر دعا مسا ندنظفلدهز زف دنن و" دناع (دها دهار) قیضیا دنهزداولاقن

 هدو لانتفا (داهدزالا)ردرلخ د یصولا دهاتزاوباو هللادىغ نادهاززدندلانشر » شاۋ زوثد هندآ را

 هی هنسنربیتهسکرب هدتنزو لیعفت (دیهلا)"البلق هدعاذا ۶ شلا دنهدزا :لاقیرد هتنانعع قیسزآ ی هتسنوت

 ییهنکروهیغر ر "دضهنعو هیفاناللفدهز لاقب لاق .ردهتسانعمتمردتا مه رند هللا فرض یلر یس قلقز نظا

 ندفرظرهیدآرب هدننزولعافت (دها :دها رلا) هلاذانالف ده زل اقا رذدنسانعم كليا تمن هلع كوخ قون هلع
 دورا شنان هش وت رود هفبزآ هد بنزو داع فازا) هورفتخااذا انالفاودهازت لاق راد هنسانسع كليا راقتخماا
 یا درزا وزرا دارای ااذاادوزدوژ لزاذاز لاف رد هنسانعه یةوطقزآ لب وک اوز ف كنار |

 س
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 یسرف كن ەسک مند ارفوح «دننزو فتک (دب ز)ردیس هینکی رماعلا رابملا نب دمع هلیعط كاز (دب ز وبا )ردرهشا |[
 دبع پز )ردندحهدبز نیدج ن نخور دیس هرشمه كنیفاحرمشپ هکر د نرالا تنبهدننزوهدع هد زز دیس |[

 | ردیزخد كروصنم نب رفعج هکر دیس هجو ز دېشرنو راههدننزو هنیهج (هدیز)ردندح هکر دنانس نا هدننزو
 هد دادغبو هپرقرب هدنساضق طساوو هبرقرب هدلابج دالب وردیدآ هکربرب پب رقه هم هدهکمقب رط (یدیزا)
 ندرهاوج ینعیردیمسا فو رعمرهوجب هدننزو لجرفس (دج رینا)ردیدآ هلع هقنب رب هددجعابشآندنآو هل
 نسحكي تباننب ناضح نب سبقرد ولمهول نانلوا بیعت یتسف بولوا كنر قچآ نکل یکد رمز ر دشاط لشي رب
 ادرز ةمقللادر ز لاقب زد هنسانعمقغوب هدننزو درف (درزلا) یدیشلوابقلم هلبادج رز هلغلوایحاصلاجو
 هرژو هقنخاذا لوالا.بابلا نمادرز هدرز لاقب رد هنساضعم قعوب بوقیص یزاغوو اهعلباذا عبارلا بابلانم

 هدننزولاعتفا (داردزالا) ردیدآ هب رقرب هدنساضق نیارفساد رزواهدرسا ذا عردلادرزلاقب ردهنمانعمكمروا

 یدیسلنا رفت هلبا اهعلتا فلوم اهدرزنعع ةمعللا دردزا لاقب ردنعضتم نلکن نکرد هنسانعم قو خدو

 دارزلاو) هدننزوربنم (درزملا) نوصغیدلوا در ز لح رونلوا قالطا هزاغوب «دتنزو دقعم (دررملا) يديا بننا
 اقلطهدارزو هیلیا هدولآ ینبک آر بو دبا عفد شوک هک اراراصق یزاغوب ك هود هلکنآ هکر ونید هسیا لوشهدننزو باک
 یردارب كرعاشمان خاس هدننزو تادحم ( درمل ا) هنسانعم همنحم رونید هنسهلوَمم شد رکو بیاقحهخوبيزاغول

 :كياچ ییهمقل هدننزو فتک( درززا) ردیدآ خاطر هدزارشو هعلقرب هدنساضق كنترد هدننزو هرج (هدرز)ردیبعا
 | یراربکر ونید هنجرف ناوسن هتاف (نادرتزا) عالتبالا عی رس یا درز لجر لاقب روند هپ یک نالوا رادوب
 ۱ هزا جناب عس وت قالطارکمزم هلوا فصو هرزوا موع ینانهجو نوعی دغوب یراریک ندنخاراطدوخاپ نوغب دنوپ
 دا دش (دازززا) ردلوعفمینععلعفزونید ههرز شیوا هلنبتحف (درززا) ردفصو یک ناوطقوبارهاظو هوا لوم
 | .دناهفصاو ردخو زادہ ر هدنتلايا ناغرکهدنن زو دنمس (دنرز) هنسانعم دامس زونید هبسک یج روا هرزهدننزو
 | ردیدآ فورعم یاود هلبغف كناز (دنوارزلا) ندعضومرپ هدنب رق هنیدمو ردنداروایوعلا سابعلا نب دمج رد هی رقزر
 | تندمچم نیغویتتف كنآز (دغزا) رلرید جرح دمدنوارز هنعون یشیدو لب وط دنوارز هنعو كکرارولواعون یکیا
 | یولطو | دیذشزدهذا ثلاتلا بابلا نمادخزربعبلا دغز لاقپ رد هنس انعم كمروک ی ب بوي هرکو که ليس دايز هود هلبنوکس
 | فزاغوب كم دار و فیفنم دب لا چرخ یسءرضعاذاهءاقس دغز لاقی زد هنسان عم ق هص نوجا نچ خاب دنر غآ
 | قم رقشق لرهدیا وتسا هرزوامدازب یبهسکر و هقلحمصعاذا انالفدغز لاقب زونلوا لامعتسا هدهتسانخمقیعص
 | ناقح ندنرغآ هدقذلقصمولط هدننزو ربما (دیغراا) هیلعهش رحاذا هیلعمالکلاب هدخزلاغب ردلیعتیص هنسانعم
 هلی رسک ه زمه (داتزالا)ءالاریشکراغ ز یا داغ زرهن ل اقب رونی دهخمریا نیقش اطهدننزودا.دش (داغلا) نونید غاب |

 "دخ م لجر لاقت روند همدآ نیفراد هدننزو عش (بشعرا) هتعضرا اذا هندغزا لای رد غنیسانعم كمررما
 :زونبدهلخاب هرکه حف كلاب و كناز:دبغزلا) دغر شبع یا دخردضز لاف رونیدهکلرید هلنبتختف (تغزلا) نابضغیا
 ا رڌ هنسانعم كم هرکوک لر هیلنا دیدرت هدنسب ا یسوتلروک ۍ مس هود هدننزو هجرحد (هر غار هنسانعم دېز
 ءانالادخز لاقردهنتسانعم قمردلوظ هلبنوکس كنافو یف كناز (دفزلا) هفوچ یاد درمزدها ذارمنلادرغز لاقب

 |دمررا) هيلعرنک اذا اریعش هسرفنالفدفز لاقي ردهنسانعمكامرپو قوچ ىپ زاناو الماذالوالا بالا نمادفز
 ردیلوقوظبنراوب هکر دشلبار سفت ادجر زیذ رمز فلومر لا هججملاذبکر دیچساذ رمز هراز دید تنو نائب
 یعنی راک لام هلشب و یرصم هنالوا تار کرو لوا فاصو لشي یدیانّوکب هدندعم نوتلآدج رب نمدناتنع یر ابو
 رذیانّژکت هدندعم یربغو نوتلآ درمزورریدیدنهر کند هلججنک هب یراضلئامهب یزمرفو یسربقهنکار قتسف
 ردا ضقرو جرمی وکر دنیکسکق وضو فاص هدتباغرولواهیبش ههکنبسلشب قول کر دیبابذیربرولوا مق حاقرب
 دخر ز یفسقوب راضعب ورولوا لشپ ل ئام هضابیرونید ین وباص هنسب رب و نونید قتسف مس ریو ژون دینار ډنسی ر و
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 رذب رموو ردك هرکذ مر مو ثنژملجر هد شنزو للجف هلبعف كيمو نلاز مرزا )ردا دم ندنعوُ
ننهویش كکراو هککرا نالوا هدنتفصتروفیکر دی رعمیتترافدرم بز

 [دروم)رونوا قالطا هتروع نالواهد

 یک كل کروند هرب ینید شوق هلبا لا كنجوا كلوق هدننزو دنق (دنزلا )یسنوتنرم هدنس «تدامتزو هلی كنار

 عوسرکه الوا ندنفرطقمبشابو عوکهنلواندننباج قم هجربسکر درون دنیا ردقجناو
 كز هدازلغا ندرلرجت مانرافعو خر هدنزو یهتنا رونبددغا ت هکلس و روبلوارییعت هک هیارو وری ډنز هنعومچو
 | شن رهرونهب یر دولوایشید یهدنتنآو كکر ایوک ی هدننسوارلو هنادیکیاهکروندغایقچ يراکدزود



 غ 11

 هلکگندنراد نيج رذفرایغتم ها دنوار لاو زرد قالطا دیوار هلیسهداز شلاابطا ردفورفم وراد هدنزو ۱ 1

 كنچرهش د وزااورم یدنژاآ ګند جلا ندمالغاو رادع ضو مر هدنشبخ اوت ناهفصا نواز رد یخ دنواد |[
 ندنفرطربتفاتسط هدننزوتدپز دب زال ) ر دزی زما هع یعسازدندنیفبات هدننزو دا دش دو زنا دندنتلاها ۱

 ةتادب اور هدتنزوا هداج (ةدارلاو) هلباه هد زا) زولکدولرآنعنجج روید هنت رب كسم وتو یولس نافخت تونازوا 1

 ردهدلبزب هدع دىر دور یا هناقنرو هدا هدآ زو هدنز مر ل اتش ردت هدنواو روند هلن نسا عالم ږغ كنار 1

 هدنساضخ نیرتسنق هنو نادي نادر )زکه رفرب ةدنساضق د ن زشنقو هب رق کا هدنسهکاوا توم مضحو

 شاقلکلپهنیشن ځخر وقرب یمدآرب لوکس كنز مهو یه كنار ما آرا جما یازلا للت ضف ندیدآ ن صحرا
 شفروقبویکلب یو تا هدننزو دوعش (دورل هعزرفآاداثل لا بابلانم دهد لاقبزدهنساخم ۳

 رود ردعما" هل" لنمو 4 كاز دارا رع نام ئا دو روهف لوهحا اتش لغ لحزا دز لاس روند همدا |

 كابو كاز (دیلا )اردا هدیسراف رؤنلو اربع هلبا تالب ندنآ هدیکرت دو شاد هب وقروق نالوا راع ندهنسن |:

 نهج رد هب رقر هدننناضق نیزتسنفو رادیدآ عاطز هدنکدب زو نوسلوا كتشراسو تكيوص روئد هکویک هبفف

 نان دزو ردیدآ ر غضوم ه دنسب رع دادن د و ردهب رفرب هدنساضق ضب دوخا زدیم دق مسا كنرهش 4

 رد هناك لكوكب هتک كنەزمه (داتزالا)زدیسا ىدلوک :۱ لنز اب ضح هنغ هللا نضر صافو 1 8

 زدتسلا ادب زا "لاتش ر دلته هنس انعم نزیلکسچ هنا رلکعچ ضا ااو دزاذراصاداركلا دنا لاثست|]
 £ نوبق هکر ونبدا هرک هال دنزو نام (داترلاو هلی كناز (دیزا) املا لع دیزاک ی هیروناذا

 قالطا هدف كاذک"یدنلوا دوخ ام ندنآ نوصعیدلوا هاتم هکویکرونلوا جارخا هلتعناب ندندوش كنه ||
 تاحت هزاسناوآ حارسا ن ندنتنل هودرونلوا ق ةاللطا هاناو جارهسا سا نادر هروکه نان كححاصتمزونلوا

 باتلا نمادی ز هدن زلاش زدهتشانعم تامردن یا هرک هدننزو دنع (دن رلا)ردصخا نددز هاه هد زو روتښنڈ ۱

 دن ز لاتشرونلوا رعت قع کرد هناتنعم قلا نوجا قنقچ فان مولط دوسو دبنلا همعطا اذا لوالا
 روند ةتحاص كنخابهرکر دلهاف ےسا ندلابعتفا (دندب در ) هلام نه هلزعضزاذا یناقلا بالا نم ادیز هلدبز لاش |[ یدنلوا هشت هژنتهح ترک ول تمم هنسانعم كليا شخ هنسن قون هردسکرب و هدنز جزل هضحاذا ءافسلا ۳ :

 عفت دت را ) دنزتاذا هقدق دز لایق ذیل تراکم هک (زدهنناتنهم کمک کد روا + اددنزو لیعفت /دیتلا)
 هدیز كتشرب لوق بعدی یک ما :هکرزتاوا لاسعتسا هنتسانعم قو وردهنتسانعم دیزت هدسننزو
 كلاب تعربسو" باتش هک ادن اوا هتوفص ذخاوا هعلعلا اذا ۶لا دنت لاقت ردهنسانعم قلآ نسهصالخو
 هدننزو ناعتر (اتز اهملا عرسااذانیهلا دز عقاب کوا هغو یکددوبقعاق نامه هکر دل عتسم هنس انعف

 عد ناسلوا یربخ دانزو ردنینه هللا قارت لرکش هدءهزاس تاهم ازدیدآ تابیرب هدننزو یراّوح (یدانزو ||
 ریزی زردیس لحررب هدشنزو ثادحخ (دنزما نود هدوس ناتیمار هشیا هلغلوا نیسعاب بولوا هقف وب

 لندن هلن SG دیز یرتع ندنون هدنلاحر نیهکگ رون دننثدح کرد زاب نا هدشنزو

 بحاصو ءرحن هبو دیلولا نرم ندناسفصا یرهذ ماما ندضوق كب رک ی دعم نور یو نطر ||
 هد ښنزو ما دی زار دندلاجز روب زم نطبردرایوغلهدرنآ هکی ردنزرف یکیاو ۍوغللا نیس | نیم اشنا
 هلص کنان (نادبز)ردنداروا عش ندعو فشو ندو قازاط ی ل.یموم ندید ردهدلُب ون هدنم

 نفی کد خارتصت كسم دیاق کیا فو رغم رطع هدشزو بنات (یاب لا )ردیدآ عنضومرب هدننزو نالعیف

 یرلکدندهروک نم اداربزراپلیاطلغ ه دنفنا عن هل زاعدرونلوا بلح بطن دنا هکر د ھت ادر دابن ناو ولو اھت ۱

 هدنتلا یعرب وق تنسدکز وک ذم بط لواو ردنا كتیط نالوا لصاح نادا, دایزردسب دک نابن دازم کر دید ۱

 ندندوومرکصن دکد لب بر طضم هللا ررض هرس هدیز بوتوطیئآ بارد نعد هح ر یرخوط هند «دنرقلب واو
 کرد مچ زنم را ردناذخا تو ری هلا هرو ام رب دوخاب هلیغوض شماف زارت ندنراعضوم لوا هلکلتا شوت قرط
 رردبا عی نۆرۈتكى لق وقرار اجتەب هکم نوتاوارتغت یسبدکت جاك و رولوا هدنناباسهتخو دنه ید لوا

 هلکب رو رهت آهک دلوقضو ردشلوا مدوهشم زردیا عضو هرجا هعتدا تولآ قلخراقوف یک كس هنیعب

 دولوا یک الهبنسر هسلبالتهنسرپ رکاو رونذن وق نوروسردق هنمامت هشنر) ردیامجندنسیرد آب ودیا انقر غ |[

 ردیلهاجت بعکندابززدنامادا زوردیدآهدلبزب هن رغخ داب زو شعارواوایونعم تقومیاوداک | قی رع وا
 | یا لوقو ردن دحا دب ز نبا لوق لع دابز ندج | ناد و زدن هج وز كکلملا دبع ن دلو سبق ی ماطسب تدان زو
 جم >

 < س

 ردنا



 ! Feaفی هدست درغمیکسآدونیدهدهنجاغانسرمو روند هنجاغادوجو ږده اروا اب وخ ع ۳

 بو اویمرخ«دنزرطلوچ كچ وکر هکر يفرط عوار ص وص هاتسبرعدنرو درس لزج اغا نیز تی نانو
 یصبجج ,ددنرودا زر شاهرخ تک ر واوا موش یهو وتو او یلیبع ایشان روا |

 و هبیر. یږپر اړ ند اروا یډنرلا بېش ن م ھارپا نب رگ دن م دی دید عوض وب زود پب داچ :
 ایم جش مر و ميان هایی نالوا ںی ا دنا بپ طخ ربیدآ نییهچر بن بالو رکا هبل یپا ۱

 كمزا اهن هان کی كا هو ضخ نار ر ده لا .نجند اروا يديزاا دیبیفايعل ایا | نیردچاتالوا ۳۴

 «دینزودام(هدایه داهرا) )اد دیش هتعسازآ لانا اتلان دادب رپ یابد هر لایبرب هنیط اجر

 پیچ (هییهرا ار وتید ەکان  Eروند هب ب هب وبج مکن اوال زانو مدنوهزاتو تیک ل کید وج و
 ةديهر انیعطا لومترونید هشآولدویس نالوا ِندروغلی هدرخ هدیهرو هاب ها هصخرون : اب یا هر هاما اعقب

 هدیننزو لیعفت (دیهزلا) روند هكا همام هلتءالمو قر( هب ةت دوهزا) نیا هيلعبصیو قدیزلاومو
 كشوکو ب تم (دوهرملا) يطعلا ها یتاادا لجرا ډه لات هنس اعم كليا راهلطاپظع تنایحن

  ۱بار دور ا ا) رمایبعب نمزاجالو نینیزامزیغیا نردونهرم مک لوقبو مک لیا ج ڊوهر مروا لایشیبونیدهپهنبن ۱

 هبلطاذا ادا روادور هدور هدار لاشردهنسانعم لا بط هدنښبزو ب 3 (ډا را او) هجن یکم ۱ لو اوو یخ

 :بهذاذالجزلادار لاشاروسلوا رسعت كلبا هطلواو لا دتسدمآ کر ددنبانبم دکر نک تپ ولو ین دورو

 لبق تعلتخ ادا ادار لبالا تدار لام ردنرالبع نییتدنک فو ایر هداچرع كييف هود لبالا دای یو ماچو

 [داورلاو)( ةذوارملا) ) ةبلط اذا ىشلا داترا لاعب ردهنسانعم كم با ا ید هدننزو لاعتفا (داتسترال۱) هزمو

 | دارو دور هزوک هنناب هنا هدراضب كفلۇب ءاشاذا اداورو هدوارب هدوار لا ردونیبانعم تیم كاد داپ لعام |"
 هب ا (دن رلا) ردع رفتم ندا اعمر اس ردعوضوم هانم كلی ددر هلتوهو قبر د هییبلط تهیینرا

 & ءاشاذل * تلا دارا لاپشدهنساینعم كليد هدننزو هداعا (ةدارالا) هنییانعم تیر ډی! هکروښپ رد رد کید | ۰
 هل نزد  Eاأ بودیکه یورپ هوا هنسانعم یی دی رد هاوا ییاص كتم رکب ناتو ق ˆ

 :[(دارتبنلاوز هيف كيم (دارلا) رونل وا يالطا هم دآ یرلکدز نوک هیوراپا نا قتارآ یالنولو نمکی لک

 صا هک هدبنزو هداع (ةدازآ از رونید هعنضوم یرلکدلبا ددرت دل هوډ هدقراتوا ردراناکم ما مدیش عر یښنو جاتسهم
 هلواروشالوط یر اوا درونموفاش اد هکروتید هنوناخ هزوتاخلوش هدننزومدباز (هِارلاو رهدنیزو هما ( هداوراو) ایدء دیار

 اا قوخت ینرلوا اوشو نوناخردردصم رابح (نادوزلا) )اهناراج, توج یف اویا هشاروهداورو ةدار ما لای

 ها ریه اتم (دآرار ايناراچ توب لاک یژاتجالا ترک زاوا اادور ار بیدار لاق ردهنیپیابغمآ هلو

 هفلاواو هدعب ردلعاف ینعملعف هک ښت یدیادور «دنلیصا یبهلک داروب و يدنلوا رک ذ هکر هام یار |
 .ردتلآ قمار ا را همرمس ندنادمرس رونید هنلیمهعرمس هدبنزو ربع ( (دورللا) یاری ادار لچر لای يبلول بلیت

 :نارود هدنرزوا كتآ هکرونید هنکیارومد كنهرکب و ردتچ هوا قولوص هکر وینید هرومدندیا نادود هدنراک تو
 لا درفصمندنیب یسهلکدیور لمم لع یا دور لب شما لابیتپ ردهنیپانعم ین انو: لهم لیک كنا (دورلا )لپ ی

 ر د

 هلی اتو قفریشاز ردر ردصم هک هد نزور دوررلاو.«دنیشنزوب مرکم (دورللو (دورللو) هلبریسک بل دز ̂ (داورالا

 (هیدیورااو) (مادیوراو) (هورلا) قفراذاادورموادورموراداورا ریبلا ف دورا لافي ردهننیابنعم نعول هچنتیمآ |
 عالم یراعدردج رم ندداو را راضءب ویوردنلبا رایصبتفا دارو بفلویندهتنانعم بتلومسو نفر هجران وپ

 نبی ینیهلک دنور سب ردهنسابنعم یت اتو لهم هلباهیومع 2ار هک یسنلکدوت «ززوا روک ٌدمهجو اربن ریلکد

 لایتبورلهمیا اد وږ لامبو قفر ىلع یادت دیورو ءادنوژوا دي :وریمغلا شر کمد هما بو هارد رفتم

Eيعيرولوا,لخیادباطخ فاک هسرواوا هنساننعمما نعی,لعفایم هلکدیو روپشیاو هلسیهمایا  | 
 "]| دولوا رها« لع خا, يرب ردل متسع هرزوا هجو تزدؤټ و دولوا لخاد با طج يفاک هسرولوارما لجفب ےن

hh ۱لاب درو عقاب لاج( تل ادور امساوراس لام رولوا عقاو تیا فا لاها یا  

 ردنمم عیار ردیلهلاج نیدنعب دلوا يج الص هخلوا تفص هلغلوا!لصنپ هب ةر هداروپ اهوز موهلازاس ||
 قو یورو نوک دیودو یا i ور هبطانضصلاو ندب ور ل القبو ةفانضالاب رج دیو لاف دولوا

 قفز پوپهلا دبل یا هارو دور جی ز لقب رود هب نسا عالم ( از او) لینوکس اواوو ی تن دورآ
 :لجع(نیصلا دوری هلو هددنفرجهلبعج كف دم ورجع فهم هنا وب دوور دنن انعم |[
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 هتسنانعم قلوا میفم هد رو دمانااذا هدقرا لامنزدهنسانقم قو وا هلب r هه (ناقرالا)اندفرم ن
 شنتخ هلن (نادقرا) هبماقااذا ناکلاب دقرا لافب ردنوجمآ تروربص یس هریک لنضالاف زوئوا لاتعتسا |
 2 راو هلتعرمس هدننزو دادمرا دادقرالا زوتند هدف وب اقهوا یر ةلنراطَش شا ندطاشنو |

 روند ۹1 نالوا كالاجو تنسج هدناضمو زوم هدننزو قرعه( یدقرلا) عرسااذآ لغترلا فرا لاها

 موحرم لوقتاو ةدارون رد هد زو لعفم ندزوکذ غ دادقزا و و زون | قعر سي ناکاذا 5 اذا ید قرف لر لاقبا

 لتفژ ییا لوق لغ رونلواربخت یاو رس چ هکر وعید هن وک وب ةدننژو نوعام (دوقا زا )رادشمؤاو هي قبا
 زاك ندوهو الخ دوقاز ی دنع لوقتزولواولنزام قي رقوب ةكروتند هتعون نالواوب وسو یر وبس یسبغاشا
 تاهغا یدلیاناس ییلضا نکل یدّیدردنرعم یو قرهوخ کرد خراشراقلاب هلخاد عیسی لفسالالن وطوا

 رود ةشوکذ بتن دوس شلوا الط ی لصا نظودکعد یدولو كل ندهغلاسو ردتشم قر هوا یرغ هد هراس

 كحنوك ر دوقارو رایدلنا لامغتسا هدب دبوکویاتلطم هدعب ردیاالتیم هنوکسو رکسهدقرهّبلا تراش کی دبا ۱
 لصالاق هانوکس كفاقو یف كنار (ةدقرا)ردیدآوضر دن دز ؤا اکو هلن ةشرغصت 0 تادقرا) ردیدا قلا ۱

 اوههدماتالوا ذکا ًاوکی دنلوال ام هدننلژا وا تا كاوه ئر ادق نوک نوا هلتهانوت زدم مات ردضف
 دنجسفراوط ةدننزو لیعفت (ديقرلا) مان SE رخ نم هدقر انتناصا لوقت رو وا مات نو طآ كرف

 دقارو)ه دننزو تارغ (داهر)ردوب وا ییکار هکر دخ وا یتا تخارارهاظ روند هشب ور و هنوکرب صوصخ
 | ادوکر او ءالادکز لاقي زدهنسانعمارآو نکس قمروط هدننزو دوغف (دوکر) ندندیماسا هدشنزو خاف
 قار ملاکر لاشرولو لب ا ثکرحرکر دل ھت تس انا ی لو باز شب یزادفگوزارب ازوتب و نکساذا لول بابلانم
 ماداذا دوکر هقان لاق روئلوا قا یقالطا قاب نالوا یاد تویلسک الصا دونم هدنزو لّوفدوکز ا) یوتسااذا

 ءاددمراو هدننزوباعس ۰(دامزا) ) یالمیا دوکرذنفخ لا زونلوا يالطا هغاحولطت وطو عطقتالوا پنل

 هر لوک هدننزو رج (دمرالا) دن اتهدزنک ًاضزوتید هنلوکش  آهدننزو ءاعل ز املا هل رسکلادو ار

 زا رولوادیک ًاتهنظفل دامردمراو دمزاوهف دامرلانول لی ناکاذآ عن زا بابلا مادر ملا هرلاقنروسدهفشنالوا
 هودیعب هیدما هبدهاعنوردننیوم ادمراهدننزو ءارج ادم زا اردنضو ندا دمر روش دم نیب رغآ ی زوکورگ ذی

 جز (ددمرا)رونلوا قالطا کیسا :یزویس هلن كنار (دنزا) نوتع*بدلوانوللا یدامررونلوا ق قالطا شوق

 یانعم نددامر دوخان رولوادیک ات هتظف)دامریکد دنرا هدخنژو دیدنح (دندمزاو) هدننزو مهرد (ددم دمزاوآ هدنزو

 دامرالا) نكلاهوا اج قیقذرثکیا دیدمرو ددمرو دمرا امر لاتقب رولوا كد كلاه هلغملوا ذخا تیفصو |]
 | هلقلوا راجود هغلتیقو رفتفااذا لج راذمزا لاس ردینکت ارتاوو رد هنشانفم یلواادکو رفق هلب سکه نر

 | یس هم جالا لیف لراوطیشیذو مهیشاوم کله و اولحااذا موقلادمزا لاقب رددتتناخم قنلوا اله یرازاوط
 | ندنادمر کردهسانقع قران تزوکنهنکرو "تم 0 هقانلانادمرا لاشرد ها قلواولدوس

 ۱ جاتلالق یس هم لزاوط یبذو هدئنزو لنعفت عفت (ديمزلا) ءادمزالفح یا هتنعهللادمرا لاش رد دوخ ام

 | شلوار غنم هلقمروط قوج هدشنزو فک نزا (دخرا) تعرشااذا ةفاتلا تمر لاق ردهنسانعم قلوا ی دوس |
 ۱ عنازلا با بلا نادر هنیعتدنر لامتزدهنشانعم قنعرغآزوک هلنبتمف حرا نج ا ی ادمزءامنلاش نوئیدهیوض 1

 | لاق ردغلباوب نکل رد هتسانعم دنژ دز هدشزو رارجا (نادنرالا) هيف ثجاهاذا لجرااذمر لاقتو تحاهاذا ||
 | لثبم هنس رغآزوکءدشنزو نج (تسرلاو)[دمرالاو هدو دفس .دمزآ "ادادمزا ةع تدمزاو لر ا دمرا

 ردزلاطظب يا مادمراوت وا هدنزو دخض (دعراو دعراون رولوا فض هب هآر دو هنن ءادفر نۇ مارو تت بیشک :
 ۱ ناتا هدو ۂداتعس داماو ه دننزو کوز ( را) ندندنس لقلب زدنا "قولبلا ءادخ)ا ناو

 | دو نم تکلخاذا نالا بالا نم أدنمر منفلاتدمر لات رد هنا تع قلوا كاله یعنق یشاومو باودو
 | لا نم لاونالاو نالا هيف تکله هنع ها یضر رج مایا ی ةدام ما هتمورایدلوا یک لوک ازکیتصوا
 ۱ ةدامزا) راج رض اعیاد دنع لجار لاقنزوندهمدآ یراجو ذفایو تلشنا ةدلایاو رّومآهدننزوژ "جم (تشرلاا

 هدلحو رده دنن ةد هرصل لب ادکمو رذندآ عنضومررب هارو نیظسلفو هدنف هدننزو هاهم

 نادابز دلبر هدیه ردنکسا هلبا هفرو هل دوخااب هي رقرب هدرواشن و هيزقرب هدنساشقزلبو هغر ا

 ٩ لاتب روتوآ قالتطا هنبش جات كاءروفوارب«نزو ناف ریسک [ناتخ دمر ردعضومزب هلبقف كاز |
 كونو فاز اراد هنح اخ راف هن و كس 4 :تادنام] ال مهم ى یا ناستح نماز ام |

n 



 ر

 موق لاتقب ؛یکمداخو مدخ رولوا ener دغار هلن دغرو عسناو ادا سو عبار لا بالا نم
 ۳2 ردهنسانع»قغار بیس هدقالتوایب یشاوم هلی مسکن هرمه (داغرالا) دغر شبعووذ یادغر ءابننو دغر

 ]| نادا نوا هافرو بصخ مدآربواهموسو اهوکراذا مییشاوماو دخرا لاقی«زک بوبلنوارببوخ یکی کیدنکب
 | نوا بوداّببف یدوس هکروسد هنجالوب دوس هدنزو هدبفع (ةدیغرا) اوصخااذا موقلادرا لاقت ردهنسانعم

 ۱ هکرونید همدآ نیغراطلوش ردلعاف ےماندنظفلدادیغرا هلیدندشت كلادو ىم” كيم (تاغرلا )رولوا بنرم هلغلاح

 دنشه كزونهیلع هکر وننید هب هتسخ لوشو كمال ناض۶غ یا "داغرموهلاش هلو اممرب و باوج ندنضع

 لاق حراشلا لاق هعضعض هیفو دهج ۸ ناکاذا .داغرم ضي رم لا قب هاو ادیب هلصراص هدندوجو نکل تویلوا
 ]| یک کرک داغزوو هعضعضو ةرفو اس هیفیرت تناف عجولا هبآدب .یزلاوهو دام >رموهفلح را :داغرا لا ضنا
 ۱ دافرم ملا فی ولوا قاب یملقشوبواویسهزایجزونههکرونید هسک شلوارا دن نسکلیاافیئسا سوق وا

 یر هنوکه ن بولوا هرزوا ددرتو كش هدنببدنو یار نوحا صوصخرب هکر ونید هیسک لوشو هارکض قب ملاذا
 هد روشره كلذکه ردصب فیکیردالهیآرق لاش یا داغزم لجر لابقب هلوازعب ینکجهدنارتکر حولرد هنو
 "هد ازو ءادنعر (ءادنغرا) یدنلواد د رک ددآدضرا عرض رود "داغرم هب هّتش نالوا نابشیرب و :طاتحمو

 شاعمتعسوو هافر هلیسهدا زردلالعفا | ندروک ذم دغر هدننزو رارعشقا (هادیخرالا)یدنلوار ؟ذ و رذفدارمو

 ردعسا هلن وکسكنافو ی سسک كنار (دفرلا) ةغلا بم هشبع دغراذا لجررا دلغرا لاقي ردهنسانعم قلو ةززوا,

 هلن وكس كنافو ىح كنار (دقرا) ةلصلاو ءاطعلایادفراا ظعوه لاقبرونید هيعزاجو هلصو مشخص و اطع
 رک هت زرد هدفر بره هدر نت دیدلماتافو نالفوابرعو نیا ها مک کانو ید هبدس اکو لتسوو لوس
 : )یعف لااردفرو رد هراک ندکعد یدلوا یلاخ ندناخند رر د ید هنفج : تکو هباطو.ترفص هدانعموب

 هدافر هنگ یتالاب كراوطذدفرو هاظعا ادا یناشلا الا بابلانم ادقر هدقز لاش هنساتعد كمر و هبطع روا ردصم

 :ردهتسانفم كا مدرات هلبرتسک لا همه (دافرالا) ةدافرا بهفاک ىف لعج اذآذبتادلل دفر لاق رد هنسانعمقموق
 ۱ !لاقنرذ هنسانعم( قمْوَف هدافر هتنالاب راوطو « هاتطعا اداهدفرآ لاه رد رد هنسانم كمر وهنسنو هناغا اداهدفرا لاقت

 E رونیف هش کمک یرلکدید م کا نالوا هدنربا نا. ونک تار (هداورآ (هدافرلا) هدافر اهل لعچاذا دیادلل ذفرا

 شیرقهدنلهاجامزورونی هب هرواگیراقدراصهرا و نوجا نونبر وسی ررر اوطراردبا عضو هل رج

 بس , زولالع هلکنا ب ودنا جارخا لام رااقمرر درر عسولاردقب ندنراس هنسره کروند م هناهراع نالو عفاو + هد

 زوناوا قالطا هر هلبا هلچ د هلیس هی هیننت (نادقارلا) یدیاراردبا ماعطا هدندوروحا> وا يهم نوع حاجواتش

 لاقل ردیزاتسم ی دقر تم تلح زد هند كما راکو بّسیک هدننزو لامتفا , دافترالا رالا نوجرلقدلوا ضعیغلاربث ۱

 هدننزو لعافت (دفارل) هناعتسااذا هدفزسا لا لاس ردهننسانعم كسا مدرا (یافزتسالا) هبسنک ادا لالادفترا | ۱

 ردذنسانعم قلولوایدآربهدتنزو لیعفت (دیفلآ) اونواعتآذآ او دفارت لا بقت رب هنس اعم ی عش عدرا هل ةلبرب یرا

 (دیفارلا۱ ردعما یک نیت رونید,هشیو زوبع ونربهبش هک عب هب هوره .یفرتو_هعظعو مدوسآذا ءدبفر لاش |
 [دوفرا) اهنبل عطقنیال تناکاذا دیفارم ةاش لاق رونلواقالطا هرلنویق نایلوا, مطقنم کره ی دوش لقف کیم |
 دوفر ةقان لات رونلوا قالطا هب هقان نالوا ر رد لوط یغانج وین یدوسر هدعابصرب ردلعافییعع هدننزو روص ۱

 اه دشزو هرج a) دخرآ ارد نیملچیپ ندننس هفتا سج م دبنزو هلفرا (هدفراوئب) هب هدحاو دل ا العیا أ

 زریدتازبیهلا هی هرمبه لآ هک هت هتنرارید ټادیفراا هکر هلی کچ وکر هدتنزوةنيھج (مدیفر) ردوضر هدهبق هد هیقراوس |
 هناشخا ,ناناوا عضو هت يفقس (دخاورلا )ر دندلاجر ياسا اهدننزو طم كقرچو, د زورپ زدیفرودفارال

 ردهساتنعم قموروا هدننزو دوعف (دوقرلا (دوقراو) هام كنار (داقراو نلاو) ها فکرس كقاقو یک كار (دقر دفرا) روند |
 . زا دوفرو دقروردصوصخ هنسوقب وآ هك دافر نکلمانادآ لّوالاباملا نم ادوقرو ادافرو مغز لیچرادقر لا |

 : ادق دق راو)هلیعم كنار (دوق (دوفرا) روتلوا حطق یرلشاطنهرکدندنآ 7 کن دیدار | عراظرب هدرهیداب هدننزو هپعس فرود کا
 *: ه دتنزو روقعد (دوقرملا )ماین یادفرو دوفرموفو لک دقانلجر لاق ردهتسانعم عا :e دبقأر هدنیزو کد

 لوانتو برش کر ونبد وراد مون هدننزو سم (دقرلا)ارکدقرناکاذ وقرب لجر :لاتیرونید هسک جوش وا أ

 زود هک هتسانعف هارهاش زونید هلو قجا قحاو هیراش دقرب ءاود يا ادق رم بتبطلا هلوات لابع رولوا ردووايندبا ۱
 بوتات ردناکم عسا ه دشزو دعقم(دقرلاارولوارو وا ندنیحارسا یار پو دیک ت حار هب اد هلو 2 |

 اب نم انلن واب)یلاعت هلوقهنمو حراشاالاق رد هلتبسانموت قالطا هنیسانعم یی هرب قجر یا |
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 بور وتوا یس هلوقم ناب پد هدنآ کروند اڪ لیفت هلون لوش ° دزو و حا تمار لا) اف اکا اا

 ارا تا دیضر تلا هک انوک ذغلابمردناکم نیو هدبهر دداض ره هکیدب ق هدراضب فلومررد هزوکی تعش

EE SEEیذلاناکلا یا( داصر ابل كیرن الاعب لاقاکرولوا هغلابم داضرفو دندلسقو ځد  

 دیص نالسرا هدشنزو هعرح (:دنصراا) ناوقلاو ناسعطلاک هغلایف هنیص نوکبنآزوخجت و دضرا هيف بقر

 ندشنوگوندخ وتهکروثید هي هقلح نالواهدنغاب فو ةتسانعم هز رونلو|قالطا هروقتج نلیزاق نوا كما

 یدنلوارکذ هک تن ردردصم هلنبتعقف /دصرلا) روند ةرومب یلقناغاصنغاب ندرب ةدننزو هزت (ةدصرا)رولوا
 | دصرو نودضاریا دصر موق لقب ردیبک مداخو مدخو شراخو لرحوبو هنسانعم نودضار و او مج دصرو
 هجرادغمر هدنآ کر ونیذ هرلوش هدشنزو هند (هدصرلا) زولك داصرا یعج رونید هرباح هحزاو رومعیهخزآ

 | ن وخیاکا ةكرونيذ هرب لوش ه دصرف ضعبلادنعو الکی نادصرنم «ساهب ناکاذا هدصرم ضرا لاق هلواریاح ||
 داضو یم كنار (دصر) تنتنالیبرتو ترطم تناکاداْ دصره ضرا لاق هلو لومام كعب ریاج هدنآ هلفغا |[
 فسا هرزوا ی را یر یغاثم هژیئوکس تل لردبچداضو یف كنار [دضرا)ردیدآهیرفر هدنم هل رسک کهددشم 1

 ردغواطمندنآ هدنن زو لاعتفا (داضترالا) هدیراذآ لوالاتابلانم ادضر عالادضز لاعب زذهنساضم كا :

 ەلۈكىك د ۈپشىدەتوض.نالوا غوعسم ن دباب, وكس كنیعو ضف كلآر .(دعرلا) دضنراف هدضر لا |
 ردزوناتهکلباقوس ینا هکردیعسآ هتشرفرپ دعر لوق لع هنسانعف تاصضسلا توضرونلوارببغت یسوتلروک ۱

 یهود هلناسعلو ءادج هتکنرزوس ا لنت غف یداخ هک هتبرذا یف قوس ةرومأم عضوم ییات در هدنروک |

 لوكروتلوا ردصخ دزو رددضحم هيعرش ینانو هییکخو هیغرش لّوا فی رع هک خراش رز روک ب ۇرۇش
 .دیعو فالف ديذراپ عو: تاصاذا لّوالاو تلاثلا باسلا نم ادعر يإل ا دز لاقي هنسانعم كم هدلروک
 پوزه دلارو« دیک ھنن هنس اقم هد دینرازد قلو دب ز هلدعر هدر كد یدلنا ببجو دیدم هلی دید ۱

 یدلوا شیاراز هلو بنز ن نوا نالفو .زوتلوا لامعتسا انراقم.هبس هلکقرب وب و ردراو رعت یدیقاش

 سکر + گه دارك وكيت وقاچ اشیا هنسانعم تنیزتو ثنسخترارید تقر و هنالف تدغر درب لند ۱

 :دعارا تحن فلض هنتو# لث اهو روید هب هاتی هدلروک (هدعارا هدعازلا)رذ یب دنسذةطح الم قلواردا ارظن ِ

 .ربخو ضیف تلخ هلن فلصر دننلاثماوپ و ردّشلیارک٩ذ هلناونع يلصبر هذن دام فلص یو فلوم ]

 تتلو دولوا برش هدنعخب لی ناتبلوا يغفنمورحد ربخالصا نکل پولوا نزفال كي شم رانکم هلو اهنسانعم ۱

 نیدنفرطیبنک یو ی هتک مرتکب (داجرل) زدشلبا نایب ید بربضم یکیآهدرولزم عضوا
 5 دعرا لافت دکمزوشودآ هب وقزوق هدل وا هکر دنسانعم ق روج انا سپنتو رجزو بفنع لوف ییع قعفروف

 ۴ 3 یفوطدم "رند ید ارب بو دغر هیاصااذآلخرادقرا لاق دهن انجم قمار غوا هتنوتاروک اوکو هد دهن و|هدغوااذآ

 یغاثی جاشا نعي مؤفو هدعرا هی دبجااذا .لوهجتا ىلع نالف دعرا لات ر لدوفزوق دوخاب ندقوغوص رد هسا عم :

 داقترلا) لاسهنااذا لوپ ینا یلق بہثکک بكا 1عر| لافیردبهشنم وک كمةرتد ردهنسانعم كلکود بولت رضا
 فيو ,ترتسک نار( دعزرا).ب ااا دالچرادعن را لایشرد هنسانعم : لواب :رطضم هد ةدنئزو لاعتفا |

 نولکوف بول رنفهپناشاهدینزومزکع (دیعر) هل انمهز روشی کم مرتدور وند هخلب رطضم رس ندنآ ِ
 دننلک قروه هلباه(عییدعلاو)هلب یک ك ناز دیدعزا) لاب یادعرم تشک لاق را روني هننغب موق نالوا |
 نام لقب زونلوا.قالطا هبهبوبح كزانوهزانورت یفدبو ناخ یا ددغو دغر لجر لا زونلوا قالطا |

 FERES دام ولافلا ئإ دینعر مطا لوقت رونلوا الا هب هذولا و ةضخر ىا ةديدعرو دید |
 دت دلوا یربد قلاب لقاراشب هکم هرتد :بوشیوا تعانسرد يلا هیییلیا نماکآ :نماکامدآب ر نەک ردیسایلاب غون ورا

 ناو رونتیدهر اد هاکی نالنآ :بونلتریآندیا دغب های بن نفصم وادیعرلا )روش وید هیبنکوکرولزوست ی قوجو
 يلاقي رونید ھل اس خر هل هش :لعاف مسا (هدعرل ردد هقانرب ةدتننزو لرم, مدوعرا. یک ق وعرقو

 جلاب زدی زاوآ [ف لیلص رد هینک ندلاتقو برخ (لیلضلاو بعراتاذ) لاوئسلایف قلع يإ ددعرمرانب
 درو لعمت (دعرملا)زونلوا قالطظا هی هیهادو تف تفآ, مبعاورااتادا .برطایا لیلضلاو دعرآتاذ |
 IE دغزاو) هب وک كب هبجم نیغو یف كبار, (دخزاا) تجوجرتاذا ذيلالاتدعرت لاق ود هنساتعم ||
 هدا ىلتپنجف درو ةبیط عیباو یادخرو دغر هشبع لاش رونیدهکارید نالوا هرزواتعسوو هافرو تلوهس |[

 تم ةدانروا دغر دنرروهشیغ دغر لا هنساننعبقلوا ةرزوآ ,تعسوو هافر تالریدردراردصم هدیشزو هدا
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 رونلوا مت قوا رع هکر و تيد هج اغآ یراقدنازوا یروقرا هنندراجاغآ فرع یبا نالوا هدنکوا كنسهلوقم ۱

 | لاق روند هزکد قوح یسهغلاطو قبشیا درم لجز لاق روند همدآ تسر توهش هلیسهش لعافمسا(ترملا)
 تبرغ لوق ی ع :یکلنکرا نعي تب ورعو نابضفیا رم لجر لاقیرونید هیسک نیغراطو جاوم یادرمرح
 ندقمروتوا هدر شانو هب یغلاواذب و علال ب وطل|یادرم لجر لاقب رون د همدآ شلوا یداقتهدیدماتدمیرفسو
 هع رض تنا دق تناک اذا درم قان لاب رونید هپ هقان نالوا شم رابق بوششیسهعو یب رف هلغلوا اتم

 هلکنګا قوخ كب یب وضو عرضایا درم اش لاةبرو ند هنویق لەم ویو یدنیلع اکو ربل اه ابحو
 أ رولکد ارم ىج لققف ءالا برشنمزک | اذا دره لج لاش روند همود كکرا نالوا شعلرغآ بوشیش
 || لاجر لا قب رونید هرامدآ نیک رج هدننزو قنع (ددرآا) روئید همدآ شمازوا یب رغ دوخاب یت وزع یخدوب (دودرملا)
 باح لا فی روند هدولب شوب شقآ یرومغب هدننزو ریما (د.درآ۱) یکدیدصوددصرددیدر یدرفمحابقیاددز

 هبلظاذا۶رشلا هدزتسالاق رد هنسانعم كمسیا یسملوا در ورک ك نهتسدرب ند هسکر ما دتسالا وام قب زه یا دیدر |[

 | هتبسن اکآ هیج ره ہدغب ردیمسا *لداتسا قی راص قةج قیریق عی رر هدشنزو ناک مادر )هدر لاسو ||
 لوب ئرځوط هد شزو داسف (داشراو) هلئبتفف (دشراو) هلیعط كنار (دشرزاا) ردشهلوا قالطا یدادتر

 بابلا نماداشرو ادشنرو ادشر دشرو لج  ادشرلاقب نوسلو|یونعم رکو یسح كرکرد هنسانعم كلبا ولس بولو |[
 ردنتمج یونعم هکر دهنسانعم قلوا مقتسم هلیتهج تبثتو بلصت هدقح قب رطدشرو یدنهااذا عبازاولوالا ||
 ||داشزسالا) هيف باصتعم قطا قي رط ىلع ةفاقتسالا یاد شرا ىلع نالف لاشب ردندهیعرش تاقالطا ||

 تیادهودشرداشساو ردهتسانعمیتالت لاعفتسا هدارویدشرنعع لحجز دشرتسالاس ردهتسانعم داشرودشر ||

 هلو ذاشرو دشرردعسا هدننزو ینرجج (یدشرآآ) دشرا بلطاذا لجر ادشمسا لاق ردهنسانعم كليا بلط
 [(دیشزا) هاد یا یلاعت هللاهدشرا لاق زدهنسانعم كمروتسوکل وب یرغوطهلب رسک ك نءرمه( داشرالا) رونید |[
 | ردعنلا نسح هدنسهر دعه روماو ىداهةلۆن یرغوط هکز هذگتننانخم دّشرم ردندهیهلا تافض ءامسا هدو راما :

 لیعف هلغلوا هنسا نغم دشرم هداروب ر دقاهق هریدقننسح یذلاو طارطلا ءاوسیا:یداهلا دیشزا هلو ردکعد ||
 ردفورعم ماعطرب هلتسن یاب (هت دیشرا)ردیتسا لجرر و رذیدآ هبضقر هدنبرف ةردننکسا دیشرو ردلعفمیعع ||

 زدی رلکدید یساولخ ناک الاح هکر دقح هوا یساولح هتشرهکر و نند هتشراک  هدیتسراف زدن وسنم هدیشنر نورانه
 لازم هکردهنساتعم قرط دصاقع هلبختف كم !دشارلا) ردیوسنم هنومأم یلغوا یساولخ هینومآم هكهن ||
 دصاقمیا دشارلایلا یدهیوه لاقت هدننزو دصقمرددشرم یدرقم رد نلاوب یرغوط نالوا لصون هیولطم |

 | دشاروآ ردبن هتک تهزاف (دشار ما )ر دکعد هدا الح هدشر نیا سپ ةینز دض ةدشزا دلو نالفل دلو لاق |
 نام (نادشزو] هدتزو لبج (دشرو) هدتشز رت ز -دیشرو هدننزو ربما (دیشرو) هدتنزو لغق دشرو ||
 اةداشزا) ردندل اجر یاسا هد زوره دشمو هدننزودعقع دشرمو " هدنزو داس (هاشرو) هدننزو ||
 یسنج عج رو ناوارتتحت دلها هکروشد هشاطنریدلوط یتوآو هشنانعم هرخفصروئند هیابق هدننزو هاه |[

 | خلوا هتساتعم نامرخ هدکزو ل قق فرو زدی «ردکر دیعسا فرح هل كنار (داسشزلا بح) ردداشر
 كنار (نادشرونم) ردهیرقرهدنساضق دادغُ (ةبآدشارآ ا یک هزاتفمو ملسراتدلبا قالطا دارا عجاف ||
 یراترتضح مالسلاو ةولصلا هيلع مانارغق هلغلوا یعسهیا نا بغوش اه دقو ديما نتطب هلي رکو کا
 هد ژو تصف [دصرآ] زابدرویپ قالطا ناشرون نوما لوا لک اتو یا هنظطل نایغو ریخت لات

 تاسلا نع ادضروا دصر هدضر لاق ردهتسانعم تاتزوکبودیارظن طح هنر هاتف (دتضزاوا
 راتلعاف سا [دصارلا) هدصز ىع ةدصرت لاقي ردهتشئأتعم دصر هدنننزو لعفت اصرار هبقراذا لوالا ||

 اتنلطم ه دنن زورا (دیضرآ ۱۱ نوصکیدنز روک معاف تبار هرزوا زاکش نونلوآقالطا-هن السرا دصارو

 گرو ند ةبهقان لوتش هدنننزو روص دوصزا ۰ یلم هب هرو م هسقالع نونلوا قالللطا هرون انج یی
 تنا اذا دوصرتقان لاب وارا هدعب بوذ هزوکییسلوا لیکن رانا لا ثکمزدق ذا وص زمو داش
 هنسا تفت قلق هدامآ یهتننرب نوعا هسکرب هلب رسک كن هرمه (هاتقرالا ) یهبرشنل اطر ع برش دصرت
 لکل با و ل دداا اذآ هل هندنصوا لوقت ردنا عضو هقب رطرب نج هلبق بقرتماکآ یبهتسن لو کوکر ووا لابعتسا
 اربخ 4لتدصزا لوفتردندنلیق هروک ذعهقالع یخدوب رونلوا لانعتسا هنننانعم كلبا تافاکمو ضع هلکلک نوا
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 قنالوبو قغالوبرولواردضم دنرو هنعض یااللمحتنوتطباما دنر ءاسلا لعاکرتلومنرویدهسان هتعض هلت |
 وی اتعم قلوا قنالوب نخدوب هلی رسک كن همه (دانرالآ) ردکاذاعبارا بابل نمادنرمالا دنرلاق هنسانعمقلوا |
 هتک. نازاف ییوقو | دنا راصاذاموتلادنرالاقب ردهنسانعمقلوا میقمهدر رب تعاسجیو و برعم ءالادرا لاعب
 روند همد ج رک هدننزو دعقم (دنرلا) یزنلا غلب قادرا تح نالف رفت ا لاقبردهتساتعم تاعتریا هغاربط هلن |
 هدانزو عنع (دنرب) روشمروس تنطلس هنن زوتل هکر دیعما كني رب ندنمب لولمو ردیدآ لجر و و رولید هنالسزاو |
 نوسلوا ندفوخ"لرکو ندقوغوص رکردهنسانعم كم هد هلبتوکس كیجو یجد كنار دجرلا :ردیع-ا یداورپ
 اهجرتدجر لاقب رد هتسنانعم دجر هدننزو لیعفت (دیجرلا) شخترا اذا لوپا هات یلخادجر للادجر لاقب
 | لچزادجرا لاق ردهنسانعم قمنوط همنرتد یدال نسک ن هنربه (دامرالا)دجر نع تانک )وهما ءانب ىلع
 | لاقنئاداجتروه لاقب زونید همذآ نایشاطیدمدنیکآ هنب ر نمرخ هدننزو ناک( داج ا)ذعز|یالوهعما ىلع

 | لچرلا دجز لاقیرد هنسانعم ییشاطهنی رب نمرخ یترادمد نیک | نلیجم هدننزوباک (ناجزلا) ر دیبلا لا لبنسلا
 | بيكن هجم ىاخ هدر هنخضزكأو هلیصفءلواوو كنار ةدوخرلا: رديبلاىلالبنسلا لقناذا والا بابلانماداجر
 | شبع تعسوو هافزو بصخ قللو و قلّزوجاو ردهنسا نعم تموعنو نیل كلرو هزاتو قلتشموب ردطوضم
 | ماظلا نیا یا وخر مالغ لاقب رونیدهبومح زان دب و مرن یرلککولن اجولناهدننزو بدرا. (دوخرلا) ردهنسانعم

 | فولحو لوقعم_دودزااور هلبعقف كارو كم (درلاو)هلبدیدشن تلادو عف كنار (درزا )لب اهردم دوخر یوم نیس |
 | یدیدروادو درموا درموآدرهدز لقب زد هنس انعم كمر دنودوریکهدننزو ینیلخو یبطخ (یدید یاو قلو ار دص میک

 | هکیردنو وزبکر درامما زیآهدننزو بانک (دادزاو)هدننزو باعس (مادزا) ة هجو نع نعی هفرصا ذا لؤالا بابلا نه
 | هیبلب | هثطخت هدنلفذوخ ان هدنلوق ژربدانالف درو هسلیا لوبق ندنآ ییهنسن لوا رد + ول هیلع درراب یعوروتید |

 | گوند هغلنقتوط نالوا هدناسلو یدریا "درعوش لاسقب دردصلا ف طو هکرونلوا قالظا هیشنکووتوک درو
 | ٌدسحیا "دز هاسل لاسقیردیا ملک زی وجو رک قورح کا ا کک بویم هدیاادا هژلتفالطو تسالس . یمالک

 | یسوم نوجخبدنلوا در هنپاص بولیکوب هت اشعم یسوم رار دیا شارت شاپ هکرونلوا قالطا هیمتسا (ةدو درا
 | قالط هدودرمو ردیف رحم کاج قاجو رونلوا قاللبطا هده قاچ سپردشلوادراو هدنناونع هدودرم هلغلوا ثنّوم

 تم تست

 ۱ یدرل |. هقلطع یا ةدودرمةأرخا لاق نوصي دت لوا عاجرا هنتسهلاخ یردب رونلوا قالطا هیوت اخ شلبیو

 ددی داخه ااک | مکرونلو قالطا هنبداع كششرب هلی رسک كنار (دزآروتیدهنوناخ هقلطم يدوب هدننزو یج
 هدروه لاب نوک بذل عقدو در داسعلوا تاداوحو ییضراوع كنسیدنکد وخاب نوکیا در رهط اک
 چ یا هدر ههجنوق لاق ردیزاتسم یدو درد هکر دهنسانعم حق كلنكرج هلیعتف كنار (ةدزا )هدا ع یا
 | دادنزالا یا هدرا لها اولنق لاسقب رک ذ بس اکر وتد هکلدترم هک ردساندنظفل دا در هلي رسک ك نار مدا
 | ندننعخز كنبدوس نیکی امدقماکر وند هثتسلوط هبا دوس یس هم هج دقا ندرمروخوطاراوط درو ندلا نع
 هک ایوکروشید هفلقصا و قلقحاق یرغوط یرعا یی كلو رکن الوا هدککا یعبهدننقذ هدروردنزاسع

 | ادص ندیا:شکعوربک,نباغاسطو سعاسقتیا ةر هنفذ لا ودشلاف بودبا تعجز نکیا قهیازوا
 تب مش لا رونلوا قالطا هنس اوص هدافیترع ینهکیا كودو هادصیا لمطا هدر تعم لوقتروناوقالطا
 دبلیو ز دیر ابهندکیا رارگن غی تر ترکہ کرد هنسا نعم دیدزت هلیصتف كنات(دادرنلا) اللعیا ةر لبالا
 دل ) ردنوهارهکب در ردصمندینالث کی زانزوایعرو قبثحو لاوختو دادرتوشا هدد زیاادادرت هدر لاق

 دادنزالا راب راحیا درم لجر لاقب رونلوا قالطا همدآ شلوا نادزکرسو ناربح هدصوصخرب هدننزو مظعم
 رکد هک هنن ردعسا ندنوب هدر هلی رسک نار عجراذا هرثا لع ترا لاقت رد هنسانعم كمودو بک دننزو لابعتفا

 عوجرهرفکه در یککردهنساسنعم كعودوريکن دنوب کندلکدا دراو هدر هکیدید هدر اضب فلوم یدنلوا

 لا لات و مجراذا هفیرط نع دنرآ لا و هولتقاف درا لهایموه لاير دلم تس قز هوا معا دادنراء
 | یا دار لات رد هنسا نعم كلبا عاجزاو رو ریکهرزوا هنکرب یت هنسنرب هدننزو هاءاسقم (ةدرلآ) هنیدنع
 : هلغلوا عفانكي هک انو کن دلبعتس» هن سان منا ر ذاب صفت لعفا هکهانشعف (رالا) هيلع هک راذا ةارم هیلع

 هلعفنا یا هلمترا موش لاسفب ردفّیصنم ند ویک بح اوبو ر دیاذخا ودیا درو رکی سودنکی رخ ادخن هرم
 ةدالىا ة5مالوعبف ةد ارال لاقي ردلمعتسعهنتسانعم تعفنمو هاف هلیعتف كنارو كيه (ةکرلاو)قدارا)
 دف رطو هب زف هداارو می لا یادت رلاو را ةرثک<هعبض لاش و كعفتالیااذه كيل زام ساسالایف لاق ۱
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 e . مع هی می سست

 لمهلاءاوا لنصف هتبلط لع, هثتعااذا هتنلطا لوقن [کاذهو حر اشلالاق هلهاداذ ىلع هتنعااذا انالف تدا

 قاراطو نسلاف ینرفو ینرت یایدیراذهلوقتهنسانعم برتر ونید هشا دشاب هلن نوکس كنو یز سکت ناردآرلآ)

 یمضو نحف لار (ةدآزلاو دآر )روند هزار لف ناقج ندنبد حاغاوقیضلا یاگرلاف عفولاق ردهنسسانعم
 E ی REA هلا همه لیهست (ةدآراو) ه دننزو ؛روبصءدوراو) دوك كراو

 كيار دورورونبد ۵ هند كنککەکح هدننزو لع بس دارو نسخ دن اش یا ةدأرو ةدورو درو در دورو دار رانش

 ردموسرم هدتس ۰ 13 ام دو زدترابع ندکلیاتکرحو لک هلتلوهسو قفرویی :نهدیشیارب هک داهنشانفم هدّوت هلص

 هدننزو لاعتفا (دأترالاوا هدننزو لعفت (دا اَلا) رد هیانعموب سد دور هلباواو هکه تن هد یا دژرلاب كيلنع لاقت
 دآرتو 7 عن هندي زها اذا دأنراو مالغلا دارت لاس رد هنسانعم تم هرتدردرد یکم ذولاب ندنککزان یاب كىم

 الاعشو انیع تلباح# یا تءرطضا اذا عزا ییدأرت لاقنودهن میانغم كسا ز راج قرات وا هلوص غاضب
 جاغآ هزاتو ةدعر باخ ماقا دا دیزدآرتلامرد هنسانعم قلات لر هر هزتد ندنرب یئان ندفعضدوخاب ندکلوناو

 دارت لاقب ردهنسانعم قلروب نویبو لب و افاذا نصخلا دارت لاقب رده لاق رده انهم کلیک نودیا تالیف غر طراد
 كنتقو قاشوفرددزنابز ید هلیلیهسن كامرمهو هدننزو دعس(یعصل درو هدننزودماع(یعصلا مار) ىونلااذاقثغلا
 هعامتزاتقویاهدا روهدآرویعصلا لیارهتنفل لوقتروللوا رعد قلشوفاق هکر وندهنتقویحافترا یعبهنعافترا

 راهنلا باش اک اوردنرابع نام یا سر یادت لو دنلوا چت لر اهن یفطل ادار هک دید هلاقسا

 تاب لر ضوالا درو ردبلاخقلوا ێقو قلشوق ك« هروکه کی سپ ردذوخ ام ندنسانعم هد ثبراجوبو لری
 (دوب پ را )اه ءالخ یا ضرالاهذهدآر نیما لونتردشغلوا هیبشت هزاتنالوا یوم یاباوکه کر دتسلوا یاشندن 4م

 كلب +! سحو. .نموقيلاو هيماقا اذالوالابابلا نمادو ر ناک اب دب رلاقب ردهنسانعم قلوا ممه هدرب وب هدننزوآ دوعف

 هدننزو رمنم (د رلا) هدننزو دیعردکرک قوا دیر ی ردصم ه دنوب ارهابظ هیسحادا هدنز لاشهرد همان

 هدننزو تلا با هلغملوارانتع| سدح تلاو سباح یسیدنکهکٍوک تلخ قج هتلوا [یمزج هکر دهن انعم جز

 (ةدب را دیتا عضوعرب هدرصب و هنسانعم ن رج رونلوا قالطا هر قج هدیروق بو رس یا رخ دار مو ردشلک
 نارقر دیو باس ولودکک هکر دیکنر لوک قتمارقدارمزونید هکنر قنالوب لئامهزوبةلبنوکس كابو یمن
 قثمارق هدننزو زاربجا (دادیرالاو) هدننزو رارجا (دادیرالا)هریغلا لا نول یا« هدر هب لام رونلؤ ارت زو

 رد هنسانعم قلوا هچالاول هرافولقآو او ة دىر نول ناک اذا دابزاو ءیشلا درا لاقرذ هنیسانعم قلوا یلکتترژوب
 ردراتصوند هدیر هدننزو رجا (دبرالاو) هدنبزو هارج (ادنزا)رکن تساک ا دال ره تاکاذا دابراو روشلا دیزالاف

 ءا دی رو هدير هنو ناکاذادی را عمو ءادیر هاش لا ردشمک هلنراشا فلّومرونید هب هنسفولکنر لو ق قتسارق

 یرزمرق یزمرق بواوا ایس نوا کر وتی دهب یک یشیدلوشو ةرکنم یا ءادب ریه ون قالطاه هرکت شنها
 هبها دردلکد لوصم ی £ هدکنروب زونید دن زا هدنرکذ م سه هرم هطقنمءادوسیاءادب رّزمع لاق هلو "یر اکش

 ردقح هلوا یرلکدید نالسز وب رولوا ثیبخو یذوم تیاغب کروند هنالبعونر دنراورد دوخ امندنو قانو

 | یمیعلا د را .دوخابهدنراو ردرا رعاشهعس ر ن د راو عرش ن دناوتنیاضن دب زا او رونلواقالطا هنالسرا رنو

 یو یزو كوکو ریغناذا هنولدنرت لا رد هنسانعم قلزو ینول لنهنسنرب هدننزولعفت (ت دن لا) ردندنیاز

 لجرا دنرتلافب رد هنسانعم كیشکا یزوب بوک ایس٠ هرهج هسکربو تچغتآذا ءاجسلا تدیرت لاقیرد سام
 هلیتس هس لعافمسا ملا هنسانعم دنرف روند هرهوحنالوا هدنرومد من هدنیژو درص :(نن را ) ساطناذا

 هنب رزوا بولنصاب هرزوافثسا هنس هلوقم یتشذو بوک هدننزو ربمآ (د را )رونلوا قالطا هنالسبرا ییکدی زا
 رونلوا قالطا هقرط رظ یرلکدلبا ظفحتالمم هدنجاهدننزو هنیقس (هدن دن را )روند هتنفصانامرختیرلکدنرتسوط

 هدننزو ےظعم (دن تار نوهخبدلوا لام سباح هنسانعمنزاخ رونلوا قاللطا هرادهثب رخ (دبا (دارا) یکی دنصفد
 هدنب رق هسدم هدننزو مرگاربنع ۱ معنا دب ره)ضای و داوسب علوم یادت رم ن اض لاقي رونی هی هتسن هجا ولر اتو

 تابلا نمادیر عاتلادنر لان ر لاقب ردهنسانعم كلبا فتسایعاتم هلن م هلتوکس تاشایو یخ كنار (دنرآ :را) ردیدآ عضومر

 یرب یو هلنتغف (دنرآودو رلاو) هدننزوربسما بیرا) ضعغب ىلع هضعب عضو عب هدضاذا لوألا
 ییعع عاتلا هاتیزا لاق ردهنسانعم دنر هدنبزو لاعتفا sS هعاتم شوا فتا بولت ازد هرڑوا

 | فراعاتم ۍراقدلوا لمم زونه یرلنآ ای ینع م عاتم نیدیش نیدضات یادعباولمح ام نیدننره منکر لاش هنمو هدنز

 | | دنرلا رونید هتعاښب نالوا قم هدریرب هل و رنسک كنار (دب دنا ) ردکعد مدلکبن وقارب هدلاح یراقدلوا ردیا ضیا
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 هکر د جراشیک یا دواک دعهاو فتا روفک تادعدو زولک دوعد جاوا قزصنعریغو فرضن |[
 هدنیس هر اثم سنج اعوزگو دب رز هدلاجزو ردقربصنم مغ هدههصثرغو فرصت هدا طف تفل سد یس هلک دنه ۱

 دیواتد۱ردلوادتعهداوامف لوقن مارت رک تن ر دلت هد هراتم لوا دجدو دنه یلدا ه دنلوتتلد کی غتدلوآ لمعتسم

 ردیدآ كغاط تلینکو لو ف زص رب جد هدننسنخا ول یرو رربددنوامد هم ۰ اع زدیدآ كعاطب «دنب ارت نرم رک هللعضكلاد

 ةدودلا) یدلناتننغیو ییفن هناروآیب نام ترضح نوهعبدلوا لعغتشم هناجر نو رحم هسک م 5 هکنطاوب"

 ةداسراف ردکسوت هدرخرولوا لصاح هدرا هویفو هدرا هزاد هک رّوتشد هزفجتروق تكجوک هکر دمولعح هلی تلاد ||
 یضف كلاد دودا | ةلب زمسک كلا دروللک نادیدیپساشس عججو رولکر ودی سنج خج هلن رسک تاننسراف هر ۱

 ادود دادن ۾ ماسعطلاداد لا ردهنسانعم عتود "ود دروفو قم روق هنسنر رد هلې لصالا هک هلن وکس لاو |

 دودآ هزرلتو هدتنزو لیففت هلسهقاعم ءاب (دنیدنلاوا (دیودتلاو( هدادالآ اد دودلا هنفراصارا عب ارا بالانس

 ییصلادّود لا لا ردذنسانعم قمانن والا ىل رقى وخ دیو داودادیعع دی دودّودو هامطل ادادا لات ردهنسانعم :

 فارغ اداودوبا ۱ندینردپ هلتسقرب دتسا نی نادودو ردیدآ هردو الی كلاد نادودا یک لاک ادو دلا تخعلاذا 1

 یی وج داو دولاویپسارلاد زیداو دو پاور دفورم لجر داود با نبدا |ۍټماقو ردرعانندنس هیقدااهدننزو 4

 تایوک«هدننزو نات زر (داودنا ) زدند ٌأود نا نی لع نی دمو ردژزعاش عاتزا نب یدعداو دوباو جاج
 ممماهدننزو نولاق (دوآد) روند ةمدا كل الاحو تستحو روند ةر هطرمضو دنسا هتان دودلا راغنصرونید هررغحروت

 هادو 5 تعم“ لوقت زود هسا داد رفو و رغ هژتوکس لو اوو تفك لاد (ةادودلا )ردیمسان اغیددر مخی ر هکر دیمن
 هکوداهسکوندهیلهامم دیزیدبود ردنداعسا هدتنزوریب ز دن ود: هتتانعم هحوجرارونیدهغآ ریقو مهتیلج ئاسانلا

 ونشاهدنلاسیر انضتخلا یدلئا كاردا هدلتفو" یلدلوا روغش ی ەوتغخ تالا نامز یدلوارم«هنسیللا زوين واد

 تراب هتّیفکاذحاو :یترق ناکوا ۴# هتیلناالبره هل ناکول شر < دی ودل ىب مویلا *% یدلباداشنای هزوجزا

 لاذلا لس صدد "دم قراطن دی ودو# هت بضخ مصفمو# ول سح لب رو # هتبیوحخحاصبچم

 لمروسراوط هدتنزو باک (دانذلاو۱ هلن نوک واو یف كلا دواذلا ندیدآ عاطزت ورا هت زو مهرد دورذ] ا

 دوذو هعفذو هد رطاذ اهذاذلاش ردهنساتنعم تلنآورطو عفدوآهاساذ ادای :زوا دوذدودب لبالاداذل اق ردهنسانعم

 هدنتش رفنزوفط هللا یکادوخاب هکزاو ۱۳۵ برا ئاد لعوهشب نوا لوق لغ دف هنواندوود حوا

 هقلواهقان یغوفحاروکز ذه هو رک ییعیرونلوا قاللطاهزاننودناّبها هو رد ودهداسنعم هود ىسەلكەوذا روئدم راهودتالوا

 قذلا لر رعو رد داوذآ ئچ نددرفم دوخ ای ردقو ید رغم ردات لوق لڪ ردربار یوجنو درفمو ردجاتح

 لقد قدنلوا من تین اززز دنا تلال دهفی دلو اه دنعض ون نیا كنس هلک دو ذه دناز دن دلاتا هک :رللوقلبادوذلاا ||

 یرلص صحت هان: هل تخل وا ماع هزار اوروکذ هدر حرقدص لبالا نغدو ذ سنو دانید شل کزیدجراشرولوا عجب

 نوظنم یحدیلالد دلو رم لشو ران دبا تعل لها اس رد عات هدسعولا هدنوب اتفلوغ ردلک دهحوم

 هدقلو | ع هنسنژآ ها هنسنزآر ول رم لثدو ردقلعتهنظفل موعضم 3 ر دعم دوخاب رد هنسانعم عم لا ةدنآار زرد

 دون وذ یتیم ین رال دراطو عفادو یا ردا ف ا شاذلا) زونلوا" ترش هدر كنید رولوا قّوح

 ردنیعسا كنار نادنلینن روبشم سرف یرلکدید نورخ كناذو ی دا رولک هداذو یک دامخرولک داو ذو ېک مکر

 دن اذ نالنلاش رونلوا قالما همدآ ولتتجن نالوا یناخ ققیفحو تفرح طناذو ردیعسا یجکكفاسان تخو
 ]| وشا ردسذل هلزعارش مانرکب نت قلا ها دناذو نونعهلدلوا عقاد یزامو نیشتلاشم هفيقطا اکیا |

 نام ول ایذلبا فلت نو کیدا اغا ملظن تین | ارج 7 یوخ مالغ داند زنع ناولادوا
 ریما مان تحرع ید ندرت لاتقا داوذورد هغلاسم 6روتشد دمدا ۲نالوا TO ام دوب هدف و

 اردو رکذ تحاص هاراسلا نداوذو زدند هلع :نداودوزدرعاشر قارفرلاییا ندا وذو رد بدا یملق

 .دوذلا دی دح وه لاتش ,رونلوا قالسطا ةناسل هدسننزو زنم (دوذلا]ردندشدح هاور رد رن مازا داّوزلا او

 سم رونلواقالطا درو هل رغصروللادوفوزوند هرب یرلکد ندروخآو كلع كح هزو مهراوطو ناسالایا

 "يو وذ اردندا ر عشر نب داناو ردنداتعصا داش نیر نح ردنداعمآ هادهتشنزو تاک (داذ )ردوا كغاطر دوذمو

 ح . ةورفو رد شا كلم نب دنلودب وذ ن هدا دعو ردن داع دی نود نت لععم لب هلا دغر دن داسا هدننزوس زا[
 ۱ قوتسراوط هنسانعم عت علرفروند هغالتوا ردناکب معنا ږلرڪف كوم  (داذلا) ردت دنات عصا دود ی كيسف ی

 ۱ لوقت رد هنشانعم كلنا نايا هدننعص ییاسجت لتاقلعتمو مرحهفدارب ها رمسک نره ( ةدآزالآ)نوصغیدنلوا ۱

 ثددا
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 |تڍجخ لای ردهنیسانعم قلوا نت چا خامی وس یروقكشنآ هدننزودوعف(دوسخاوبزو دج ۳

 دونه بولباب دوجنو دجنو اهرم ًافطب مو ائمہ نکساذا عبارلاو لوالا بابل نم ایوجنوا دجن تدجنو رانلا
 ممه هاک(نو دماخ)نلامت هلوقهنمو ,جیاسلالاق هيلع یعاادا نضییلادج لا ندلعتص هنسانعم قمل وا

 كنزمه (داجنالآ) اهناروف نکساذا یھ. تدمخ لافب ردلمعتسم هنساضعم كمکید یناوخت و تادش, كناجو

 تکا سو نک ًاتسو اپل تنکس یارانلا تدسجخا لوقت رد هنسانعمقمردصب ولع كشت آملیسسک"
 روت . (وومطل) . تکنو نكس اذا لج را دجنا لاق ردنوجا ترو ریص زمه دل تعتسم هنساانعم قلوا
 یکی یا یقاجوازوسنیدهرب یرلکدتانفد نوجا قمالوا قیطنم یروف تولوا یک اس یولع ترش هدشیزو

 ۱ هینعر هبوب ندکرانو مزو هزانورت یکهذولاب وا بةلشوخ بوخ یاد تقلخ لینوکس هلواوو یف كان (دونجا

 راساذالحر اد وخل اقنردهنسانعءكمک بوب رو هلتعرمس هدنن زو یلیعفت (دواا) دندی ل دوخ نی یلع

 رادقمرو لبالای لعفلا لسرااذا لحرا دوخ لاق رد هنسانعم كيرويلاص روغب هنسوروس هو دیشی دو اعز ریس

 (دّوهلا) هن هنماتش لانادا ماعطلا اذهنم لجرلا دوخلام رد ا قلوا لئان هراخذو لرلع یعب همابغط

 رک (دّوخ) لسیا يننناذا نصغلا دوخ .ل اهن رد هنسانعم كما ناله هفرطز یاد هزات كجاغا هدننژو لعبفت

 هداروب نکلرونید هەو کردی بر دنزودم درد مرغی لخ زور شوم

 دجخبودیاریضبو بن رعد یدا یسراف دیوخلصا كویورونلوارسعت لیصق هکر دنیکآ ؟ ۱هزان ل دمرت و ساب نونه ملزم

 ددآد ب مالغلا ددآدلاقن رد هتسانعم كلتا بع)وی بل هدننزو هرز (هددآدلا) هللا لادلال سس یضف یاب دند د

 .ددروکذ ذمیرب ؛ردراو غا جواه دنوبر د هن اندم چلو وهل هلیفیفخت ناو یف كلاد(د دلا تنا !ویچلاذاقادداد
 (دد نمأن ان امیدی اینو هیاهنلاق لافنددو اددودداذه لاعب هلنونو هانتجفرد ندد یر ومدنن :زوامفزداددیربو

 ردیسا نوتاخرب و ردیدآ عضومی ددو لاغشانم یعب یم كلذالو راز یا انا ام ی( ماد ددل االو)

 یاب هللا نا رونلوا هداعاید ٥ لی "دام يددوو :نیحیارهذلا نمد د یضم لاهترونید هرادقمر ندنامزو

 بعاد نماطشان ی طلا لا#مهب لار حال ےن ظ تقرطتساو#وبش ا رعاش مان حأنآرط هک دننزو فدک, دین
 ندنسنجیدنکن وع غی د لوا نکنم هو دلو مامتهلفرح ج و تفص رد هنسانع ب عالو یبهالردعق و هدنتب و
 یخ كنەبنات لاد کر هدو ید تخلر هدنوپ هکر دا :حراش ردعزانقوش یا هلباط انو ردلب عالی هلان لاد
 لیصفت هدلیهسن ج رش ینیمامد ر دتشم ید هدنب اب لتعم هلی اع د لم راطعب و صوقنراضعب ردهلنون هدزرخاو

 غیازا بالا نم ادرد لجرلا درد لای رد هنسانعم مک بول کو درانید هد رغ آ هلنبتستخ دردلا)ندشلپ
 ءادر د كلذك م روند غادرد هدنب ومو در دا هدنتتصردلم ز دم هلترابعاهل وجا تیر و هدحابصموهناسا تمهذادا

 رک مدردو ءادردو یدنلوارک د کرد ردثوم فصو.هدسننزو .ءارجح (ءادربلا) رولوا صو فە

 هکه لوا شلاق یز ارا هدنرلپیدنا مه ب ولیکو د یزلشښیدندقل ەچ بوق ك لوق یلعروښتید هب هن هقانهچ ۇق هلیسهدایژ خو

 یلیصاكنظفل مدرد کود حراش اهردردیاهناتسا تفط وا ةنسمیامدردو ءادرد هفانل ان رولو رب لر هيل هک یک
 ممل تناك هبیتک هلی هیقوقیأتفلوم یهتناردعضتمیدیک ات وب ورلب دید مدردهلبا رسک فیفا دبا هجم یاءا درد

 نینیسحو هلیمص تناخرولک دوخو زولک تادوخ ییمج هعانلا هب اشلا قلا هنسح یادوخ هدنع لاتین ا

 سس

 ا قرهلبا هثلشمیان املاع یوقناو یدنلوا هجرت ; هنوکل وا نیکشید ةنیالآرکییع هتک لکلبادیقهتواع
 "یدردنا )ردیسا یالآرب نعیهصوصخح بکر ب برعلا نی ءادردو رظتیلف ر دش اربن هليا نعي مؤق هلغلوا شاپا |

 ردیف رح "یدرد وطروطو رونواربعت وطروط هکر ونید هنس هتسهج وب و هنلفت نکو وج هثند كی هندو هدننزو یدرک
 هلکنوب و رد رغصم اجره كنس هلکدردا هدننزو ریبز (دیردلا| هلفس ی قییاموهو تب زا یدرد پرشنال لوقت
 ۍلسالا دردح ییاثن هربخ ءادردلا ما یسهجوزو ۍراصنالا كلامنب رع وع ادر دلا وبا )ردا مغل ک صعب
 هرزوالاوقا عما یدلوا یضافرانوبادشا هدنعفكماش ردن دا ا داهتز ءادردلا وبا هکر حزاشردەيب اهکو یا

 مجرم زم راب دید یدلباتدوع هر هر ونه هندمراضعبو یدنلوا نقد هدروغضا باب بو دباتلحر هدنخ راتینازونا

 ۱ قلوا كنادر هد هک ل وا هفشب دوخاب ردلصا ناب ییاکحقلوا یدقرمءادزدلاوا مد :اتسریقز الکسا الاح کید

 | نکاردلکد تباث یسب رغ نا وباوبا ترضح ؟رانآ رونلب وس یدقارم باع ههذاوپمالسا انک تن رک کک
 ! یلاع كبصعت نولوالصاو لاحرهب هسیاهدنفیراجور ردلکت .مئانمیمنادها هاف هلهح" وت راتیناحور كنب ير
 رد یسا نوتاخربو ردیسقل رلک ی رلکدید یراک شعب ںیہحج ماه زوم كنيغو یتف اد تعدو )یدعو
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 كشوق هعشد رب دودفخو یک افخروشد هنشوق هسارب u دننزو ذفنقمدفلاو و هدنزو :زو كوله (دودفلسآا

 | هدقدسلآ یتس هصار رار دبا عضو هن رغ یکیلد هلکموس كبییهصاریو یاغوصرولوا نک انس هدتلارب هدزرف |[

 ۱ نیر sr نوکر كافل الض ا و ردینعل اا رب ندانیغباتدلخو هدنزفاا

 رخصت انعموت نکآ لاماذا هّیلا ذلخا لاتق رد هنسانعم كتا ليم هب هنسنر و هعنلاذاهبحابصد دلخ!لاقن |[

 | یرالوارانلاف دولخ كناصع راردا لامعتساهد هتسانعم ءاق و ما مود هلتسانمو وردینافار زر دلکد نم هنن رابتعا

 | | یک طرق لود هن وک دوب لاف (دلخا )رد نعل لا هک ردلکد ب توسنم ةیاروا یدلخا شعح

 | هتسانعم قانا رونلوا قالطا 4 ةراشاط نانلوا رعت یرلقااحاص قدهلواعمج (دلاونطا) دلخا ععع تاکلاب مینو

 | نذدیلخف هدننزو طعم (دلخنا) زووا قالطا هزشاطو هرلغاطو نوع رلقدلاق هدنرارب « سن سرم وا[

 | انا نون مالوا نور و سهوا نوط رقع یا هب الاتو دلخحم نادلو م هيلع نوفوطن لانعت هلوقهنمو ردلومتممیآ

 | تخلوا شلوا ذوخ ًامتدنآ دیلخت دلکعد زکرالب رو هبهبوکهرزوازوک ذم هنو دلخ ةفاضولا دح نوزو اجالو |[

 هنشوقهود كکراو روسد هناوحو ناسنا عير شو تسح هد زو لليعف (ددیفخا) هبشمق عرسااذا عباراو
 زدیمسایسرف تنهسک مان نارجیدوسالا وبا ددشخو رولک تاددیفخو دیدافخو دد دداشخ یج یکم لظروتید

 ةقالا ندفخا لاقت ر ردەنساسعم كمرۆشو ضقان "سد زوانهقان ل ریسک ك نره (دافحالا) ردیعسا ید

 ترّمطا اذا هقاتلا تدفخا لاقي رد هنسنانعش كمروتسوک هدنتروصهنک ی سیدنکه قان نالوا هکو تحدخااذا

 هدننزو نا طرمس ,(نادفخ) روند هیهقاننالوا رروشود یروابصقانهدننزو ر روم (دوفطا ) ۱ نکن و لماما.

 ادلخ دل لاق ردهتشاتعم لاق یمادو یدآییعد ماودو ءان هدننزو دوعق (دولنخاو)(نلنخا) ردعضومر

 ندنضارعا دافور بغت یسب دولخنوبلخ م هروک هتناس هدزاصب اشا قلو ماداذا لّوالا بانلانم واو

 e اب ئداتسقو ر غت هلتمجوپ ردعوضوم هنسانعم قوا قاب هرزوا ینهیلصا تلاح قزهلوا مل اسو یزربتم
 ءاتش و ماوذهسخو هلیبسح ییکملوط زرد قالطا دلاوخ همان | هلجزا رارذیافصو ةلبادولخراب رع ینهنسن

| 

 هلاانلخدالوقت ردهدنلب و اتدلشاراد دوخاب ردر دصلاب فصو رونلوا قالطاهتنجدلخو ردهلیراتعا کم لوط

 | دۇت ەرۈناج,ڭجوك ر نىتنزوك. لوقىلع هزاصصزسزوکو رود هنشوق راغب وطعونردلخو نبا ۍادلخلا

 یتسکا کل یدلبارکذ هلن ادب درت هحرک ی روناجوب فلومردنعل هد الف كناخ هدنوب و راردنا دنص بوهح

 ۱ غادودتشوا ردفو عمر یا كاد كاد ی رلتردارببعت لیسزسزوکو نا روکو كيسوكهدیکرت روز

 | فلکوهجارصو زو واو کرفو قمو صر زا هسلباالط بوکود هلیغا لکیتغامدومفان ےب ر یاج قیلعت
 ۱ )تین تلخ وترد رخ كن روند ۳ < و وب NE هضم هرشپ نام

 | نددنفوصباشم نکا ردراب وسامر هسکه کن هاروا یدل یدلوادیفم نە ارب یسفیعسندلخیدلوا هلصریربتولوا

 | نوخگراقدلواقاب هلنانسنآءاقبروثید هب هقطان نشنو هنسانعم بلقر وند هلکوکو هثیمانعم لاب رونیذهرطاخ هلنتعف
 | کد ولخو هدننزو برعض دلخو یدنلوا رکو هک تب ودهنساتنعم قلوا ینادیکدلخ هدننزو دوعف (دولخا)
 ۱ تینا هتعاطب انا روپرلا باسلا نم ادولخو ا دلخ لجرا دلخ لاقب رونلوا لامعتسا هننسانعم قمهخوف
 یتلناعم ءاقبلا نوکر ماقااذا هبلا دلخ و ناكات دلخح لاق ردلعتسم هنسانعم قلوا قم هدر ریو نساد نوو

 ردهتسانعم قعهجوق کی خوب هلبرتنک ك هزه /دالخالا) :نکذیساکیدنآهلص هلبفرحیل هلغلوا نیضتم
 ۱ فوم ماقا اذا ءلاو:ناکلاب دلخا لاقت :ردهنناتنعع قلوا خەم هدر و شا هنع ًاسیاازا لجرا دلخا لاش

 | نوکرو لی هلگلباریسفت تر ابعا پف دلتا اظاهبلا نکر س هع رک الا ضرالآلادلخ هنکلو هد الصب
 | ندهتساتتعم كلم ٢ تزال مودال هیهتسنر دالخاو رونل هض ید هلن الا ندتبحوب ندشلبا نیم ییلعف

 ۱ لزا دلخ لاش ردفدازم هدل وا یانعم یکنا هلبادالحا هدننزو لیعفت (دیلنملا) ۱) یدنلوا رک دانا ینیدلواقبم

| 
۱ 

 هدناکه قلروازمن هتمخ هلعلناوح هژانو تور وکی نر تالزب کر هدوخ اب رایلک الی دوخابرلبل هر وک<

 زا دلصو !هدننتو بز .دیلخو هدنلننژو .دعقم (دلو)(هدلاخو) (دلب )(دلیوخو)( دسلاخ) ) ردکعدردرا رارقرب
 نیدلسمو ندندسان یا نسا هه نزو نهج 6و دیلخو) هدننزو هرج خ (دلخو) هدننزو ناک .(دّالخو د الخو) هدئنزو

 رولوادآرعلاضما نسب ندلاخ هلبازشالا نب هلضن نیدلاخ (نآدلانطا )ردندباحصا ردهدشنزو رظعم هک لخت

 احر
e ۷ 

 هح

 ردشلبا ناهد :هذا روازبتفججرنم یدلناتوکس هدنعقوم نکیشغیادا هددجابید نا هلاخیارج فوم هکر دبن رغ ۱
FE, Fear ۳ 

 دما



 و

 اش روت وار یسشربق هکروید ةسس هتسهاو م المو مرت نورقمهنیزاایحو مرشدی رخو زدعجندلعاف ||
 بقئت  تناک اذا + هدب رح ٥ هولوا لام رونلوا قالطا هر وحا دل دهدب رخوءایطارثا هیلعنیلیادب رخ تونض ۱

 ادن رخ تراصاذا عبارا باسلانم ادرخهب رانا تدرخ لاعب ردهنسانعم قلوا دیرخ رق هنیتصتق رخال

ERA :لحرلادرخا لاقب ردهنسانعم قلواسوج یا ندت رامحو لدو هیلالاماذاوهللایادرخا لاق  

 رکی نا ماما ۲ ۳ كونو ضخ كنيمو ا ا و نوجه

> 
 [د دخت دخل رديبفل كن هفوکر هش (ءازذخلا دخ "دخ) ردهيحانر ندتسحاو فناط هدننزو دودح (دودنحا) ردعضوبر

 | صوضحهن دخ كن ءودهدننزو باک( دادن دنلبا) ردیدآوصرهدنبارتر مت وز دعضومر هدندروب میلسونبهدنن زورهز

 5 ة داضلا)ردیداكجو ر هدننزو طبلع (دخ دخو) هدننزو ده ده (دخ دخ) ندیفسا عضومرو ندیدا اهر

 هضراعف هیلعقنخ اذاة اخه داخ لامپ ردهنسانعم كلبا هضر اعم دنع هلیدسج نیکو ظیعهمدآرب هدنب دننزو هلعاعم
 تسذ هننماذ یتعپ شماعلوا "سمالضا هدننزو نوضص (دورطاو ) هلباه (ةدب راو )هدننزو دیرف (دبننا) هلعق

 قزاوآ اومسب ر او تک اسیرنک |هدسلحم هلغلوایدرب وایح لها تیاغب لوق ی عروشیدزبقرکب شنا فوطلاجر
 فر ارتقوا ۶ ماوکبیاادو رخو ةپ رخوا دی رخ تبار لوقت یک هنامز تانب زوندهرقنالواهتسهآو مر

 ما هک ایوک هدننزو کد دولکدٍ دّرخو هلنبتعض زولکدرخو رولکدن ارخ ىج ةرتسْنلا توضلا ةضفاخلا توكسسلا

 هوکس لاطاذا لجر ادرخلاشب ردعرفتندنسانعُ هدب , رخ هکر دهسانعمقلوا شوماخ یداژوانو لو ابر
 درف (درخ) تدرخ عع دبراطا تدر لاب رد هنسانعم قلوا هدیرخ رق یدو هد شزولع ۳ لا

 زدةنسانعم ابا توکسیدازوانوزوا هلی رمسک + هره( دارخالا) رتیبقل تاهسکمانةانمدیز نیدعسهدشنزوب
 قلوالئام هبعلووهلویسا ادامالغلا.درخا لای ردهنسانعم قفانواوالبوط تکساذالحرا درخا لاقب

 لعاف مسا (دمرلا) روند هدرغوب بوق تباغبو ینکا هدننزو طبلع,(دبرطآ) ءایح ال لذنم تکببازآ

 ناروط مساوی اخ ب توکا هر .یتشاباگادورونید هما مزالمهتماقآهدنس ها ااد : هلیس هشن

 نیّرسقمرا یلاد كجاغا هاست وکس كتههجهداضو یخ كناخ (دضخلا )ردیعما تانیزد,یلوصالا کلاس
 ادضخ اسبانوا ابطر دوعلا دضخ لابق نوسلوا یروق لرکو شاب هکر دهنسانعم قمرق نیزہ واو

 دضخو ردهدهنسن مالمو بطر یلاسمتسا رک( هروکه شنا ید اصب كفاومنب موم !A اداییایثلا بابلانم 1

 كکابوصاب یتون بوشار غوا هلا هودرخ از یعق هودو هعطقاذا ۍښلاذضخ لای رده نسا نعم كمك ||
O Eزا كرى انا قران كجاعاوهاشناذارخآ قنع رعبلابدصخ لاس ردلیعتسم  

 یب هلوقم مو اهورا یخ لوق یلغ یا لک اكرەردنلىبس هد یمن وەك ىش عطقاذارجفلا دخ لات 1

 [داضالا)روطاوانقلاک ابطراثشوا ادیدشالک لکا اذا دز دضخ لاقت رد هنښانغم كلبا لک اةن شاو هلروک

 دضحو دضخافدوعلادضخ لاق ردراعواطم نادنلّوا یانغملد ضخ هدننزو لعفت (دضلاو ) هدننزو لامفنآ ||

 كارهرنذنلتس دیدب و بن ك هکرونبد هیس هسک نالوا لک الادیدش هدننرورهتم(ابضعلا) ضوبلل نعرجاءیادوضختو |

 دل تخ د شناذا رال ا تدضخا لاقب رد هنساتعم قلعاط بوتلو راپیسهومسهویمد اضختاواب لب : رینیکتا یا
 تولوا ضراع هان ضغأهکلوس .ددعحوودرد لوش دصحو روند هغلوآ هدرز رب بولوض ا هویم هلنیتوف#

 هانو اب شاسک ن ږرجشو لوا هدهجرد كجهدیا ثاریا تلتسکش ؛دوجو ینعینلوا غلاب هغو رسک نک
 عضو هکلکشوک نالوا ریس ثابندضخو ردندآ تابتر دضخورویند هاب شلرق لوق معاد

دکلکروک نالوا هدهنسیفیسهوقمرایخ هلنمجوو روئید هب ینا وتو
 ا (داضخا )رذرابجوم نک کرو هد

 هخادب شرق ندخناغآ دوب هدننزورروغب (دوضخلا)ردیدآ رچسر و ړوند هرو زم عجو ېک دخ هدننزو
 HR لحرلاه زونلوا قالطاهمدآ هدنامو فو زحاع ندنکرخو مایه (دوضحاو) هدنیزو بک( )رونید

 تنولیک [ هلیسهش لعاف مسا (دضلاو) هدننزو رجا (دضخالا) لک! :دیدشیا دّصخت لچر لایه ردپ|لکا

 هدنترعا ندنغلروطوت و ندنشتج یعسق یاط هلب رسسک كەزى (داضچاالا) یکقوبخ هزات روند هی نلیکوپ

 دورلا بذاجاذا رهلآ دضخ لاقت ردة نسانعف كمردشکح هفرط یکیا تولاح هيهکچت ینغامط كما نالوا
 نش لا زذفتسانعم كع بوروک قل هسلزوا دروب نوجقعشاوپ هپ هود هینیزو لاتقا (مابت لار مو اطات

 ةدکع زو هلناضف نادفنللو هلنبتعف دنفاو) هلنوکس كتافو یتفكنابخ (دْبطا) هبکرو هبطخاذا غلا
 لوالا بآنبلا نمانادفخ وا دفخو ادن دفقخو لحرلا دقخ لا رد هنسنسانعم كرو: سرب عبا كلبا تعزتس

 nn eae e pna ۳ سس = =
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 | هو وتو هموکود نالواهدنزونی وب كنسېک نایب دیخو یدنلوا قالطا نوع دلوا لئام هفرطرندنزایحردردصلاب ناب ورود هیکک هضرورفوو کیا نالوا یرک) اغطمو رونبد ناو افتر فطر یکدان هدنراک | دوجخاپ هنو ک ك غاط لبطا دیجوردی رالحم سعوتودرمم مکی کك کن الو! هدا زنددوجو هدنفارطا كغلوق |
 دنجو رولکدابحاو دونجییجرونید هکسوت خاموط نالوا هدنبهوقم هبتو عاطو زون و اقلطمو رونلوا قاللطا
 رج :(یدیطآ) روند هنتلاح قلواراوشد یب ورخ بوشیلنا هدننراق هدنمد تدالو یسیرروا لنو نوبقو رونیدهماعط هلنبتعف (دیخا) ردیدآ لچررپ نادیحو ,روتندهنراشابط لقج نالوا فرطرندنراقابانکرر وب | ی راول هیون اس لیندا ادب دازپک شا ربع ضم لغو ل دیو هو بنع راک
 هدننزو سیکدیحویدیحو لإ لا هیشمینا یدیح ی لاعب روید هنشل ورول كةس لاتو نیب دوخ هدنزو

 ]| هدننزو لف یربغ ندنظفل یدبحوشاهدنفاصو رک, ذماطاسشن هل نعدیخت نکا ذادجویدهخزا جلب هلو زارف پوباضدف طر وکر وا ندنس هکلوک یدنکن دنشدنجو ترا بطش هکروتید هکشا كکرا لوش |

 دیدشیظاو زد هرزواروکد منزو تیرا هیکیزجو یطذقویرقوو یظلوهکر دحراشردشها لوا داو
 دیک (هدیح) زونید ةزاسج ع!رسسیرججو هبیشک نالوا حاکتلا رنک ی طقو هان وج نویق یرقوو هب ینک فدلا
 1 رونلوا عنرههدنچماردراو هراسفمرپ هدنآ هکر دغانطر هدنک رّوخدیح دوخارّوقدبج دوخا هاب دیدنشت واوو | یعخكنیع (روعدیح) ردندایسا هدننزوهدابعس (هدایح) هدننزودجا (دیحا) هل سکت اح (دیح) هدننزو |

 || ا ءدإح لافڀ دهسانعم یلوا فرطرب ندهنسنرب هل رسک ك ناخ ,(دایطاو) هدننزو"هلجافم (ةدیاا)
 || ةي ارظزألا یلارظناه لوفترونید هكا نظن چک یونس ر هدننزو هدیک (مدیطعا) نبللانم انوا ایشیا | . ادا دراج لای روند هدوس عاصر دوخاب ند هنسا نعم ی هدننزو اسهم (دابی) هیناجاذا ادابو |
 ۱ كعد نیا رت ییالینتناه تلقت لوا عفدبعب ردنا طخ هبدپهادلصالا ینهدننزو مایطق دایجورذررما هر دو دیخ هک یکی لودع هاب لوا فر طربنداروبهدنزو عا یف یعف (داج یدیح) ةدودبخ هیفنعبءوسل ار ظن یا

 || تصوم ظا ذر غلا یدابخا لاب رد هن اعم قلو انتو بلضوولهشچ كيب یک لیف ناویح سو ناشنا | هدنزو هدر (مادنپخ ال )ةجلا ءال | لمف. ادوبح هبفلعجاذا هدیفررشلا دق لاقتدهنسانم : ]| قت یرکوب یرکآ ییهنسنوب هدتنزو لرعفت (دییعلا) نوساوا تنم لرکو رک ذم رک ر دشلوا لم هر
 9 هدننزو هاطنبح ادا هصف غاذا لجرایدنبخا لاب ردهننساسنعم قلوالماکو مانع رک كم ۳ دوو ۱
 ]| نوه ىكى نت زب وق نویق نامزرق یراق نبق لوق لصولهدوکق صولط هينا دوخ ناو رفو ما یرریکس كنس هدوک |

 ۱ نیکرولابلیقنوا هم ةَراوا بصقلا دات یا هادنتخب راجل عن زوتید هوتاخ نالوارم هکج ندنخارغآ ب ولوا

 ||: كم هیلب هو هلبدیدنبت كل دویتف بلابخ (نآ دنا )رولکتادنبخو دناپخ نچ مدننزو یطنبحر دیدنی | | کیک هو شبه یا دخیل وا فصو در یکدو نون یکی عمو ابو
 ْ روند اسخر ېدېسرافو قاکی + رترونید هر ردق هنکک هکچندنبیهناخ ازوکد وج اهل نالوا ف تکو ظبخ || تدلوصو خاص ینو ربدوخناب روند هرارپ ردق هنا پهن ككدروآ ندیراقرب وق رازوکدزون هبمع كناخ (ناتتباو)

 یسپتیفحو دعتاریزردلکد سقم هنیعو نزا ردرک نی دخ نالوا یدرفمر ددم يیرامجرم ءلروکذ م فالتخا
 می را یاب هبهرهچ:یداژوا نوژوا نالوا ةدر و هعایج یا سانلا نم دخ ىق لاش ىكەپجرۆنلو! قالطا نانا تعا ردراعتیم ندروک دمخ هنسانعمقی رطرونلوا قالطا هلو دخو ردز 1 زقاکیکی اردقوب ۱

 رؤلوا هردصم دخوفلپ میبک رانج رولکنا دخو دادخو رولکء بخ ییچجرونلوا قالطا هب زور كن انیخا | لاوصولغابص ینعیوندپ هه كز هغو ج دوهو روناوإ قالطا هلودجو رهن كجوکو روناوا قالطاهکدنخو
 ا( یججدونید کد نخو هغب رات نوذوا نالوا هک ندوب هدننزو بولببا (دودخالا) روند هغی رایو هک جشیزاژوا ]| و وا نالوا هدرب یک دخو هو هلیلق تخلرو شید هغاکی کر دیدرفم كبت دخ نامبلوا رگرذ ملیعض کناح متد ]فالو بابل نماد عيدا دخ لا هنس تعم كليا ودار هه نن شر
 ]| لاقي رولوایدعتم هدانفموب دیدختو, صون لاها اد دو هد دخ لاشن رولوا یکدودخا قربره Sh ]| سام قاب لوز بسی دو« دولت نده هنزو لیفت درب آ رواواراقالتجو یتا || دانو نونوا هکر ونمد نوا تداح هدنس هدوک ك منش نابنلوا برض هلا ی ادپداخاورولکدیداسخا
 لد دشن كلاد:(اةلخ) شاذ ملا د دل اقیر دهتسانعم قشر و تاددختو هضفو هل ها ذا هج سلاد اڅ

 تک

eس و ت  



 ر
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 ندنول یدهدج ناسنلوارکذو فیرصنهدعب بولوا یولقممدنحادعحا کرد حراشردذوخأم ندنورو رم

 ردهیحانو هدهماع هدننزو هماج (هداج لا دیدشیا دی مو لاش ر یدنلؤاعی رقت ید یسانعم بضعو ذ زخا

 هدنسهیحات بازهدهبش رفاوزدەدلر رهددقرب ضرا ندنسحاون هب ردنکساورالهب رقرب هددادفب*یچاوت (دن دعا

 كن هلیسم تلا هدیرفمو ردهلحرب هدنرهشیرو ردهب رقرب هدش رق سنوتو رده3ليوپ هدنتلاا نامرکوردهدلبرت
 وع دمو لوقت ر د هشام كلا ناتماهدنزو لعفت (دمهلا)ردهبرقرهدهما یو ردیسا بسا یس تدم

 ءاشالل دا زكمىا هدج لحر لاق ر روند همدا ندیادج قوح هد زو هزم ره هلرض راح ( ٥ (ةدجلا) نیا

 هدننزو دعسا (دجالا) بضغاذا عیار بالا نمادج لجرلا دج لاقبردهتساننعم قمراظ هلتتیقف ما
 لیصحت نا و تربخو هب جیره هنسنرب یک اربزادجنکایا#دجا دوعلا# لثلاهنمو ردلنضفتلغقا
 نلوقدج اسب رولوارثکد جیدوم هلغلوا قفاومو دو تیاغب عوجراکآ هلهجووب رملوا تدوعاک اهل
 هنن رک او رولوا انئودجرمظم هتبلا هسلبا ناسحاو فطل مدآرب یسانعم دوخابرولوا هدنلیوأت هلدمحمت تسکا
 دغو رهلعاف ی هک هروک هرلمجوتو رولوا یو دوم هاتودجد زا ندیکلوا هسردا تدوع هکلنا ناتسفنا

 هخلوا دومش تیاغب هسردیا تدوعاک ارک او دوج ءادتبا ناسحا ردلوعفم نعع دارو یکی سهلک ت حا ضعیلا
 مانبات ر ند تس هل لهذی ردنلا داربا سباح شاادخ ادا یرو زه لثع رولوا كعد ردقبلاو قحا

 بودا لرت ت دمر قدر و زم هلیرالا ااو در یرداموزدب رق قب هلبرقف هدفدلوابلاط هنجو كنة

 هش زهبوا هلکلیا هج وت هنناج یراهاکمارآ كرهدا رالد دس بویمەد المك هلغلواحو قشع نک

 یت ٭ نتشاف ءافشوا اک كنمانل ٭ یرا ییم باب را یرعش تبلالا هگونشا کی ناسا یکی دلیایظن هدکد لبا بر
 لدوصقم هشادخو ظفحو شوک ی روک ذمرعش ناب رهدمیخنورد بودا رادتبا هیداشنا ردندهلج لوا
 مکالمه هنسهدلاو هرکصن دکد یا لاسرا مدآرب رب هلب رخ لیقبلطو هبطخ ی هب بولکهمردب حاصل! لع یدلوا
 من ندسدآ مغیدلوا دونشخو یضارو مکیدلبا ثب ن نع یضرا نمالا فحااو یوها مال ۱
 شاد خ یردام هدکد ید ل دنا ع وزت هشادخی هسقاهلب ول هنضق سی یدندال یردام هدکدید فحهنلوا |

۱ 

E ۱؟هروس هدر ارش  OE2 هلکنآ زاکیبت یرکدید نیر یر پا ۱  

 روكي لا لوکًم فسمک ون هلالی ادونج نال بو ندهن 5 هنوز دشا

 | ننودجو ردیمسا یرارتخد كموحرم دیشرا نوراه هدننزو هنوتنز (هن ودجر شارد ءودج دوخا دادم |

 هسا هدنزوقنع (دنطآ) رونشید ترس لروماح قنالوب نالق هدند ضوح هدننژو هلسلس (ةدر 4ا3 رییس |

 هغی موق یداززفانوزوا ةد زو ذم (دح (دخا) هدننزو لوق رددونح یدرفم زود هرلنب وق هدرخ نانلوارنعت ۱

 عونر و یک رجح ردارحم قج هلآ سفن بورکا وه هکر وید هنکیلد كزاغون هدننزو روبنز (دوج ۳ا7 زود |
 N فرظ هنوکر هدنلکش تدس تحوکو رار وقرافوفتن ی تزاذوک هی رو اپ ا 3 ۵ نودا ۱

 کیو وا ناسا رەد هلعافم (ةدواحلا) e ارب تعشق نفع قوا ل فتا ۱
 هدننزودک دعا 1ردفضومرب هدننزو د دوه (دوح) ه دهعتیا یا هدواعت نالف لاقت زدهنسانعم قلوا لوتتسم لوتسم |

 هخوهش (ةدودیطآ وهدننزوهدعق (ة ديل او او)هدننزودوعق دون ار هدننزو مصم /دنعناوآ او)هدننزو نالوخ (نادبطاو

 ةديحوادویحو ادیحوانادحو | دیح دخت هنع لج رلا داحل اه ردهنسانغف وا رە دز زو |

 یکراوید هدرظن*یداب هکر وند هلت ر نالوا سمو ت ندننآوج كشر ,رولوا سا هدننزو دیکدیحو لاماذاةدو دیو ۱

 یلفرطیکنا هجم رقوبندنر وچ اغق هد شاب الثم ردفج هلوا یرنالوایزموب رب تابش هدر ولوا صضعشمیبلوا
 كلذکه سناخف نانزتهلا هو دسأر یدیفنوهنأز حل ترمه لوفتیکیر ره تراک ازاد وو ۱

 | قردام هلکعد لای اخقف لالا ءیسلا لاما عع اذا باير دید مل ورب و ةت اکیس هلغلوا لالا لیلق |
 یو ییابر هدکدلبا باطتخا بولک هش را هبوآحاسضلایلع ES وب یداسلنا مالا |
 1 یدلوا لدم فرم وب نم مالک عبنم هلکمد 6 دم زولاو دنر * ًارلاو# دب ادوعل اه شاد هاب

 ۱ "ثللادو كنهددشمممو یعضكناح هبودج هداروردن دند هی دج نبوععب ندم نیدجا ردنداعسا هرزوا

 زا ینح دم نرميهاربا ن نالوادجا ماما دم یؤار ندنیصحا وناهد ننزوهس رع ( هب دج ردندح لیلا أ
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 نیزه ةدیلح نأض لا روند هرانویقول هدوکی ارا هدننزو هطلع ( ؛ةدلطا )رد هدبلخ اج قوم رونید هبهود

 هدینزو دیلاقم (دیلاعلا) یکدلقح رونبد هسکنانارکو یوخدب هدننزو جو زهلفاق (تقلجلا) نادیدرفم دبلح
 | یتفكناح (دْا) ۱) ردروک مان یدرفم اهنابلاتلویا ديلا لبا لا روند هرا هود شمالشب ةکلکچ ی) دوش

 | ندهلتصفلاب ءان دج هروکه ناسی هدراصب كملوم ندلنج ءاتندارفزد هشانعم ساسورگش بوکس لیمو ۱

 رولوا عقاو هدنلباقم دلي هقلخ عب ارو رابتخالا خدمارز رذعا ندرکشو صخا ندحدمردنرابغ
 ۱ هداروب دجوروتلوا حدم خد هدنلباقم قخابصو نسخو یتماق لوط یک ینیدلوا هدنلباقما سو دوج الثم

 | ددضو ضخ هنلباقف ناننخاو تمعن ناسنهرکشو نلوا هدنلباسقم نسح ږؤلوا هدنلباقماضحو دوج نامه

 | قلعتم كنبفرعو قوغلو زدلکد دج حدمرفو رادخدم تج رهو ردلکدرکش دجره بؤلوا دخرکشره شب
 | تافاک بو ضوعو ءازج دجو یتهتناردنوهفمو ,طونسبق هدنیفنصم بشك بد راقرف هلبراتهج درؤمو لولدمو
 | قیمت تنمو قح نلک عزال هنیرزواورونلوا لاستسا هنسانغم قلدونشوخو اضرو رونلوا لاسنختسا هنسانعم
 | كنیم (ةدمحلاو) هدننزو دعقم (دمعلاو) ةدننزو سلع (دمعآ)وونلوا لاتعتسا ىنغان كلباادا

 | دغو دو ادوادخ هدخ لاعب ندراردصم ةنبتانعمدخ ةدرانون هيف كنه ام (ةدمعلاو) هاب رتسک

 | زانم نالو ادب بیک هنسانمم هپ دمکامرولوآیجدزتسا هد کود خراش غبار ابابلانم ةد

 ۱ لوعتو هدیخ امفداصاذا ضرالادج لابقن د زولواهتسانعم قلو ۰ دنسب ینهنسنرلجو ردع لو دماح

 | لب وفات یک ف لو مراضخب غم هلض هل یلا نیت هلادج قو هدروب نممالکه که لو مولعمكلدنع ةركشایا هند كيلادج |
 ليات هليا ها مع كيلاراراضفب و رایدید زدکسمد هللاكجم جا هلفلوا هتساسنعم غم اراض و رابدلبا
 | ردصل اب فصو هسانغم دوخ دجو ینتارایدیدزیکید هللادجن كل یی هیت یا اراقب و یدلنا
 | دون در ظنل عونطقم تتر هدنوزة دوج ىا دنا رمأو دوف یا دب .لزسودخ لجر لاشرولوا
 ۱ نی دیجوا. رد ةلهیاشت هوا هنن هننیانعم لا یقاطاءام هدنونو زدهدنج, یتوم ردل وعفم قع ليع لیعف (دبجلاو
 | وم هدج ی رها تكمدار لب یسک هزبه (داجالآ)ردندلاجر

 ۱ زاراصاذا et لانقب ر دنانعب نلشبا شیا قج هنلواانّتو حدم لوق لعر دنوجا ترو رض زمه
 | ضرالا دجا لاته رد ةنسانعم قلو كب دیس ةرز وا هاو د ېپ هنسنر و دیلع دنګ ام لاعقوا دنیا

 ۱ زد هنسانعم لوا منا ند هابشاو شن نکآ تولوا قطار ب دّبته ذمو لعف كمدارو ةديج اهفداصاذا

 | شبا یکی دلشیا ڭمداربۇ راد هنیسنانعمواواو دارن نانلل + هرشنمو ةبهذمو هلعف یضراذا انالفدجا لاش
 ۱ هلکلبا نلزوک یتشیایغپ اوج د بغ رابصاذاهرجا لحرادجا لاش رددنیسانعم قلوا هد دنن هدندنع یدنک

 | لجن دخ لاعب ندهنبایتعم ئاسان ابو دج ار کم ردوا رشک که دتدنزو لبعفتا (دیمهلا) یدنکب
 | هد اه لافی ندمعل بم واج ةمدعبر نم دج هک السل او ةولصلا هبلة د هتمو یقه لا دجاذا
 هاذا لوقت ندهتناتعم کلا رکشو دج ردلودعم بدر دضم .هدننزو ماطق (داج) دما رکی ا لجورع

 ىزا (یدا چر ندا, فادرآ یتدیرکش بلوم ءلغلوا نمصتم ینوغل ام هلودعم هک لازکشوادج یا
 اذعان یداجیو لعفتنآ ادا لاقي رد نیانمسوتنمو تباغ هدننزوراضفر رىن هروضقمنضلا(داجوادننزو رو

 | یوزر زوم ظابملا لهب نالواهدرانزوون هرزوآ یغیهبلوا طینباموت ون هدنینف دافدادح هک هلوا غولعم یتاغو كتباغیآ

 لوا رابنعا ید لولدم ن هتد ام رهو ةدارا یتفاسنعماهتنمو تبا هال هنر هکر اضقو یرالصق نالوا ||
 و ا نبفاع یضغل هلادادیجسپ ردم ردهفاضألا مزالرانو ورا یردگید 4 ةروصْمم تبقاع هکر داهزوکیو بیند یراصقو

 | ناک مداح | دماج هدیننزو راب زا ببجل هدنیزو ۳ (دچا )دمی ات :هدبرع تالانعتسارانونوردهدنس 4 وه

 ۱ و يرکش (یډچټهدنزو نالس (ناېچجر نر دج نودچ هزت زو همش ایج )هدو زرنا (دیجهدننزو
 هبوواجت هک ر هکر ید حراش زنان جاما ېو النوت لینوکس كابو ىف كواوو تلاد (فیودج) ةدنزو روا!

 | مت بنک )ردنا فلت لب ف لاو یلیوغط كلاد نیت دخت نکا زینرزوا روک مەخ دند ع تقل لهآ ۱

 رک نیل زو یاد نیخا كنردپ ھاز هدسننزو بقت نعي ینیتآ كنظفلعا نعول هدننزو

 همه نلرقاطا جتا ثریا هدنوب رد دما هننجاجتب هلغلوا ینغسا هلع ءلردیکی فی زوتشید دما هدننجج |[
 لک ول شن ۳ ةد ۱ ریثم 0 یدرفره دوخاردذاش نکلیک هنلاهم ید هجوم كعد |[

 یان دم د یی اك هلیس هی لعافمسا د دنا : اهماهنلا نونصیا ست هوم : لوفتوونبد هنس وارو

 اا سست

 : , 9م
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 E رق نعد هنا كمدار ردیعج كدفاح كلذك هر اف تنور عارسالا لع هلجاذا هدفحا لام

 ۱ هنهو نوخراقدلوا ع زوم هدننمدخ روند هني رادامادنعی هن راهضا یار یلعو روننیدهنیدالوا دال دالوا لوف لع

 رونلوا قالطا رانیلشیا یراکشقنو هچال [هدفحو هب الا ةدقحو ی مکجاوژا نممکآ لعجو یلاسعت لوق
 اکاهدیکرت ردشلبا هاسم هدارو فلومروند هندلو دلو كمدآرب یدو هدتنزوربمآ ۰ دنفطا نوح راتعرس

 یکه بروطرولبرب و م هلکنآ هنمسف هاددکردفرظ هنوکر هدنبزو ربنم لوف لع س اح (دفحا) روناوا ریبعد 5 نوروط

 هخالآو رونیدهشدو هنکو کی نعد هنلصا كن ر واهو دهصاخرد هنس اعمداين و لصااتقلطم هد زو سلخدفحو

 هخالا دقیقا یف هکریبد راش کلا مسر هلیترابعبوثلا یوو و و ج هایم

 س ردیدآ هبرقرب هتنس ا نع دفحو رولوا كعد بوث : دجالارکر دهدنلن و أت ىش یشونم بول دوخان رددارم

 هدشزورنم (دّیعا) عطقلا عي رسىادفتحم فیس لاقب :رونلواقالطا هجن نالوا عطقلا عي رم هدننزو دقتعق

 ردکل وا یرلک دید لقنق هروکننابب لحراش رولیطوا هتک هلکن آکر دیسا هات : عونر و رونېد هنجو ا كنو

 ناشوا تعادخ نو که کرد هنتسانعع مود (دوفحما) رد هب رخرب هدنس هدنساضق لوصسهدنع هدننزو دعقم (دن)

 عونرب و هنسانعمرهولا بح رونید هنس هنادرهوج ه دننزو جزز (د pay مودع یا دوفحن لجر لاش ردقدآ
 مایق نسح هن رارزوا رو رونید هنبح اص یشاؤمو باود قعد نام لوشهدننزو لحر خش( هددنفطا) ندید اتات

 لوکس كفافو ضف كزاح (دمطاو) هلی رسک ك باح (دقلا) هلو آردیا ماه لزوکهدنصوصخ یراینودیفت ةع ۱
 ردهنسانعم قفوط که دنو رد نی ڭا ةلاسما « هدننلف نوادع هدننزو هدیقع (ةدیقطاو) نتف دل او)

 هلق و هنوادع كسمااذا عباراو یناثلا باسلا نم هدنقحو ادقحو ادقحو ادقخ هيلع ٍدقحو هبلع دّقخ لاقي

 رولکدومحو دامحا*یعج هنضانجم نیکرولوا ےس | هلب رتتنک كاج دعم وانواع :ازجال اا تصزرفا ضب رو

 عبارلاپابلا نما دقحررطلادقح لاعب زد تا ست توانا طق رو عب هلیتعف دق ح و رولک دنامحبو

 بویلاق هام هدندعمو رطع ماذاءامسل!تدقحلاقب ردا ةن اتع كلغاكاتتسانوتمردغا روب دولب وستخااذا

 E هلم خشو مل ور ومس ك هتادواشبش جر اف عطقنا اذان ثعلا دقخ لاقرذ ةنساحم قوا نمفچ هنر ۱

 توتوط نیکهدننوزد هبسکرهدشزو لب لعفت (دفجلار) امیعشالتماادا قالا تدعح لاق رد هنساتعفلوط

 نالوارادنیکك هدشنزو دوسح/(دوقطا هلع رفح - يعم هبل هیلعدتخ لاق رد هنسانعف كبزوکت صرف هنشآرخیا

 كلا رادنیکهدنفحب زخنآ یهدآرب هل نک هدیه (دانفخنالا) دمطار شک یا دوفح لییر لاقي رود ةف ||
 زدهنسانعم قلوا دیلا فص هلقمالزوب توبازآ هتسن قلعت هزار ةیارلق ندنالفموادقاح هزنظاذا هدقحالافردةنسانعم |

 لست تويعا اعف زونعل ید هدننزو داعتعا a e اتش ندفلآ + نماونلطاذا موقل اهفحا لاقن

 ردهنشانعم دای و لا هکردیفدارمو هدننزو دنحجم متا نت حاد رطلا دقتحما "لات رددنساتغم قوا ۱

 یسهلکق یضدژاصب فوم لیخ قیَضیادلقخ لحر لاقیّوت هدنانو نک او لی هدننزوسلعع لیلا

 نیل وتناو هلکلبا نایب وید رولوادیقم نیهفلابم «دنرلاوق لب قیض الثم هلو لتس هد هناا زس لع | ۱

 نیل الا هد ر دعم عوج هحرکردهنتسف انعم توادعو دقح وخال راکهاکومآدلقع نالواعنفاو ۶ ةد | ءلرعاش مانرتهزو ژونید هبسک لاکو فّیعض دلقحو زدول هتناض» یس هجرت هلا لخت نالواراط قلخ یدلقخ |

 زدش وبشا یدازم ندرهز لوق كفلؤڭو زدطز ملم تاغا قلوازاکم اکو م1 د ندرت ئام نکاردطوبشم. 1 أ
 مسز هرزوا هجو وب هدساخ تاپ یحاص بیل غم هک تت۴ لةحعالو نیر ید هک نينغزکی لیفت ۱

 بلطف ندنهبلع فوط ک٣ لول دلفخالو عداو هدر ول رغ تدن هاتو ار عاغحا هدلحرب رانا وناهدتفو رب دل

 هاش انن عنک یال ین تلقح هدقدنلوا تعختارم د تم ءلدلقح ادعنآ دن یدلبا لاوساکب |

 ودهدنکسهینغ 2 ء سننیوق هينعرنکس مل ارز ز ردفوطءم هه وق رش لوق دلقالو زیپ هلغلوامولعمیفیدلو|

 (دلعطا) ودللعف قو كیوو ردفلاشهلهحو یکا هنلاوقا كوم هدنروض وب یدلبا ماظعتساو كنيس هدکدید

 (دک ا جورا لیقتقلنخا یس ئا دلقح لجز لاقنرونبد هیسک نالوا ناجنارک زت لبقنو قوشدن هدتنزو زنز
 قافلا بالا رم نکس هلص ىلإ ۶ ولا دكح لاقي رد هنساخم كليا. عوخز هنلصا هل وکس,لفاکو یخ تاج
 قمغاقتاذا هبلالج لا دکحآ لای رذهنسانع» قعابط هثتشو تونل ورک لبا سینک تا4 مه (داکجالا) ةیلامخزاذا
 هدنتزو دتح /دلسنا) دکحنا نفع هبلادک اح,لاسقد رد هثسانعع ناکحنا.هدنب :زو هک اسم (ةدكاحلا) هیلاذغءاو
 | ةصق هعابندرنودننزوا کک اا انىياتممايل مزود هرب قاموا ينسب انا لصا هکر دیفدارفو

 ته = .

 سس
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 عدل ناکا زا دشج لبچنر لاپ هوا رب خیز دون ایجعق يیانع ع ئه وقم لاملذپ و نوعو ددمو یس
 اف وسط ریوی هد درو لک ونید هب هرد لوش» لايملاو ةر او دهطبانم هیشنادنع
 ویده هیچ :نایلوا RR 4 نادان لیبی نا ناکآذا دینیح ذاو لاقیردیلاضتقا.ندنکلکی

 ندبه و یاممیلاه نچ ناباوارکد هیس من لعافا(.ینیلجا) اهژامعطقنبال تناك داش نوج للقب
 یار لوق لع هلو دیکب وقت هبیخب رو )هلو اپ يغارمط هکروید هرپ لو هدننزو باع دانا

 قلب الوا زعم ندا نم .لیبنت ټن ادا .دانجب ضرا لامبو نف اهن دعا روم قوح 4 هلغلوا ابو

 ناتار فول اره هدننضۈهخ یراج و ایقو نیبمغاصرابره نا هکر وند دیسک لوس (یساطا) ةغدنغالا

 دید البف كجو کرو لا ا دشاح قرنعلاهب رونلوا قالطا هیلادامرخ شعوط شب قوجو هلوا
 اه هليا لوا ملم, هنیزما قل هکرونلوا قالببطا :همدآ لوش دونی )اپ یداو زر منزو نانکهاننچ
 هيلا نوجا .ودوعز يئ اهه دپ نوف عاب یا دوشج لج یلچرب اب هلو مت بیو دنا پاتشو تعرس هنتمدخ
 انها مس هلو غمر اجو نیک | |هدنیزو تیک داص او هدننزو فاع” اإ حابو) هنزو بمس (دصخ |
 ردهننیانج«تكلواو لايهم طقاذ ل والاو انا بابلآیم اداصحو ادایمجو !دصج تبابنلاو عزان لامب
 :هیهچ یم عراد صحا لات ربهتانعم دج هدو لاتقا :(ماصتا) تامآ ادم لاعب
 رولکاصحو یکدتفرولکدصح جدول ریعتیغاروا کروم دن یک زدلعافسا مصاق مصامتا

 ربا هده رسک اح رونی دهغو مچ کاو یبناوارکد کن روصم هدننزو بای (جاصا) یکدانخم
 ونید هد هنیکآ نلداصخو رولب روغوید بتولکلس کیو ی کو نویف دیدات اینو

 هتنمانچم|للکوت یکم بنیاو, روند هغلنوا شروق ر دب دا تاو ورونیج هییکا شل ی دوب ہہی مکن
 تناینم ئی لوق هرزو باو شد کو هلتف دقش)اذا میر باسیلا نم دخه لیلا دصح لاغب رولوآرف

 ادصا. هټعانص مکهاا :عددلاو ليج اورتولا صج لات ردن امی ابا کیو تولب روا هرزوا)
 هل یرخوطهنیسهخ اش ن دنر ےک نیک | هدیصچو رونو نیک ] شل هدونوپ هه (هدبصح او ههنیزوزیمل
 ae هد.هالتوانیکاو ردقج هلوا یرریک 1 |بیررق هکوترو ووا شب قارا وت لآروآ کز | هک ونيف
 عرزادصح |لاشزدنوچ نون هربه ردهنبانیمقعاچ بواکي قوم ب ككا يلب مک نوزمه داضخپ لا
 هدل وا قانعم هلبا داصجبا (دانطخسالا) هلتفاذا لا دبچچا لرد هنبم اعم هشاکیب یراو ,دصخنا ناعناذا

 سانو بضغادا لجرزادصحخسا لابش ردهنیانهم قلراطو هوجایعج چنا دصخمبا يلاییقعندفدارم
 میله لايت : دذوخ اف نییآیاینعم کرد ون اینعم کر ون دیس

 دضعنارار کج لنق ی کسا اذا لبطادصجتسا لافب رد سام تلاکوب کپیاو اواوفاضتو او

 ۰ نیروی بنا شا گو )کو لوا ااف هډنر مززوا کر کوکی هنیک شو روقرلوش ی
 لا روناوا قالسا ی ارادصع ددا نالوا ن نیتم ی زیب دنو کوا مر با وقالعو لتلدنبشیا دیه

 لعافمسا ديس و] ي دنزو فتک/(دصٍو) هدیزو جا رج (هصجال) هدیدش يايآرابجع لسجو
 تباغن ورا یرزوکو نیص ی راهّقلج هدبننزو ءآیج (ءادص روند هب هی شیلکوب یک« هدرانوب هایش هن
 هچاآ نالوا ناوارف یرلقاربیو دیک قلح قبضا ا ءادصح عرد لاق ایونید ههرز نالوا ناوساونرکحن
 لاج لاج (دضا) یک لک روند مغاروا.ه دیتتزورینم (دضحا) قر ولا رنک یا ءادنصیب ةر لایق ا روند

 قطا ردو راد ی رلکدرد یدنهنالوج هکر اهب ضن هد پنزو درب رج (دضطاوإا هلی ل هیچ داضو
 رو هسا كلبا تیعربس كیا د یل اچ و تسج مچ وک دیشیا هلن اف «نادمطاو) هلن وکس كنافو یت تااح

 ايك اتم دخ همدارو عریساو ملا ی اضخ انا یناثلا باپلا نمانادفجو !دفح لخرلادفج لانفب
 هک کرد دف روئیدهکعر و هود ندشی ور وپ یزنلکدید بېخ نادفجو همدخ اذا االغ دفع لافب ریلتمیج
 مضخاذا نزار زا دنتج |لاقب رد هنبسانعم نا ډټجؤ بد ح> دوب هدشنزو.لاعتفا (داتتحبالآ) )گز تینا رد هنتي

 ایا ءقفح مه لاتب رونیدهتیراصتاوناوعاو مد NS هادفاح نبتعتف دښت 0 عراساو للا یف
 || هحرتویص قیصیمدآ 4 هلتنچربپب دارم هکر روشیدهکم ږوب نالوانود ندب یکن دفخ دفچو هزاوعاو همدخ

 ]| خدوبهبزسیک ك بز [دافح الی" نود نشم اذا انا دفجو ا دخ لچیزادفج لاقبدکع روب قرا هج من
 ۱ فست, نوتکرو دفح نعمل ظا دفحا لاق ردهتنبانعم كم موتا ثم وو نانلوازکذ

a . 
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 هدنزرط رک ینعپ یرکاو رده فشاک تقص لوق منسلا كشفاومرولوا و لکروآ هل فلوا ین ات یتسوا هکروتسد هوا
 یزلکدید یداررح نانلوارک ذ قس هکر وسند هوا یس هلو قم څ وهو قځالآ ل وشورونبد هپ هان س وقع

 لای ود هنسانعم كهردیک یراب وت نالوا هدنرزوا كنوک« دننزو لعفت (5نعتاا) هلوا شاتروا هللا تب ورک
 روند هنیراشوق قلترغب ناسجوا كياح كب هل بعص كلاح (دزفمآ) - رمشلا دره هیلعام نقلا اذا عدالادرص

 نکلاب یبهنسنرب هلپرمسک هرم ( دارحالا) ع ارمسیا درح اطق لا رددت اتصخ هروکد تناك عزا قش
 ردهلسانعم كع روب كاج كاجو هدر فا اذآهدرحا لاقي ردترابعندملف هج هقشب اور آن دنس هرمز هکر د هنس انکم قالق

 هدننزو ءادب وس (ءادرطا) رونید هضم ملو لیخم هليخف لازمه (درحإلا) فغا اذارسلا ف درحا لات |

 ثداح هدنخلبغاټوب و ةدنرب غاب كنغابا كراوط هکردیدآریکسرب ءادب رحورذیدآ یلموقززهدندالب بالکن رکب نبوت
 دار کی هکرونید هبټاد شمارغوا هپ هروب زم تلع هد تزود ار (هادرا) ردنا یفلاض بودشوک یغایا لغو
 كناح ( دیدارطا ) لب نذغافا درحوردبتلع درح ناتاوارکذ بنا رقنع وب هرزوک هاست كح راش رر

 | رفاشمروشد هنیراقدود كەود ف لیم (دراحما )رددرفم دودرح ییکدورخ رون هتنراحوا یراق

 ضقناانا هل درج لاقب ردهنسانعع ی ز دلب هدننزو لاعقنا(دارعالا )دنن زوز شم ر دیدرفم درع هنلناشعم
 هدتنزو نامع(نادرح) ردفنوکه عشب یتقیقح ردیماع رعت نیرتبعآ قغ زدلب وردیادارفنا ند ننتبه رمز هکایوک

 || قوا نا هدنمط لوق لع نفنع لضقم كوو دددشنزو سلم /درعآ) رددیرقرب هدساتشق قمه
 هدنب لحاس هل رسک ك اح ( ةدرطا) ندنبقل ثرامنا نی لشه ی هدشنزو ءارهص (هآدرح) روشی هتیاپ
 هدتفرطا)۰ یکرفعج ردیدرفم دفرح زو شید هرمود هدیره لبلاك كنافو ف كلاح (دفارطا) رده
 دشوو حر ز (بقرظنا) رد ەچ رهول نان زوک هدحراخت هکروشد هموکود نالوا هرحازاغون دارصف كفاقق تناخ

 دمرفبآ) ردیف دارمو هدتشنزو دفاع (دقارطا) هنت اضعم نا تسللالصا روتشید هنکو ک ك لد هدرا
 هدرا )روند هزوماج هايس شل وا ریغتم یو نول هدننز وج رز "(دمرطاو) هدنننزورفعچ
 هاج ا ةرشک یا ةدمرح نبع لانشزوضید هراکی نالوا قوخت یزوناج ءایس دنا هلبس هش لعاف منا
 دوعف (دوس او) هلننتعف (دبطا) نک ذساکرد هتساشعم دص> هلن وکس كن یازو تنه کناخ در
 || دوخاب یتسوالّوصتم هنسودک ی ایضفو قمن كمدآ معتمو صاف رب هدشزو هبات (هداسطاو) ةت تو
 ةداسحو ادوتعتو ادنخ هيلع دتتحو * ىلا هدسح لات زد هنسانعم كلتا نسلوا بولشمو لز ندنآ

 ردندنهجوب ق رفلا ةطبغركر دحز اش انهطسیوا هتایضفو هم هبلا لوت نایتعاذا لوالاو یننلاباشلانم
 قلوارارقر تم لو هدمدآل وا ردکلبا نمت یوا قد هدیدنکی نم كتف یتیدلوا لثان تمدآرب هتفیغاویز
 فاومیح یدبا یاس هدل وا فرع قالطا دتح هب هطغو ررذنا دع ندناروطح هدنوب تعزع لهآ هرزوا

 ۱ ءارجسپ دنا نلغیبقاعیا لدسحا تک اهلا یندسخ لوقتو يهتناردشليارفت هدملادنح یهطیغا
 ردهنسانعمدنرحم یتند وتهدننزو عفت (دیسلا 7ر داس هل اځ هش ءازح که ت زدن و اومدن دنسح

 هدسحو یکی اسفرولکداسحو یکم کر زولک دّتح یی جدل عاق مقا ندنآ (دساطآ) هدنح قع هدسح لات

 هارولکدسخ یهبروندهصع نالوا یسلیج دسح ودفصو هد تنژو رویم (دوسطا) یکدنزولک
 (دشط |) اضعب هضعب دسخاذا اودساح لاق ردتتنانعم كلبادتسح هتنرب یرب هدتنژو لعافت(دشاصقلا)

 هفج اذا لوالاو یناثلاتابلا نم ادشح* لا دشح لا رد هنسانغم كمرادکر دانوکس كەم نشو تفك اخ
 هلع هدنصوضخ"نواعت هز یر سانو هلک تناذا عر زلادشح لاتقت ردهنسانعم كم یسلجج كنيکاو
 كکرب بولک ندفرطره نوجما صوصخرب دوخا كلبا تباجا هلنعرمم هلال رغاح لوق لع كلی تعرتنو
 هقانو دحاو مال اوععجاو| نيعزشم اولاجاف اوعدوا نواعتلای اونخاذا موقلا دشح لاتغيب زد هنقاتعم
 اهعرض ف نللا تلغحاذا هقانلاتدشح لاقب ردهنسانعم قم! تويم ار ار داو بویر و 4ب یزوایدوتن هدنسهک

 هدننزو لامتفا (داننحالاو) هلک کت همه (دانحالا) ردزناج هدهلبصف كننشو رونلوا قالطاهتعاج دشحو
 اوج اذا اودشاقو .اودشتحاو"موقلا دشح |لاقب رد هنسانعم كکرب سان یتندزلنوت دزو لعافت (دشانعلاو
 عرسن تناکاذادوشح ةقان لاشه هلوازردکر مت یدونس ەدنسەگ هکر وند هب هقان لوش هدننزو روض دوش

 دوننح قانت لاب هلافشوب هدنرالضا هلاق هک دکد لک ره هکزونشید هب هقان لوشو ابهعر ف نالا
 نالوا يسهدنهعرد اکروند هدا ولتو "ره لوش هدننزو فتک( دذ ار: لمان اادح اؤ اعرق فلا: تناک نا |

 یه سرو
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 دزدجوبا بلا یا یدبندح لاسفی وند ههنیمن قخج هنلوا بل هک رد هنسانعع بهل كنلاو تحف
 هدننزو ملعف دلبر یکم كني ئ رغ نایلون ر دیسک لالا هل یان رع ن همان ن داع هی ك زارو كاملا

 ادر هدرح لاقپ ر دهنشسانخم تلبا كنهآو دصق هل یکی تنارو یخ كاا( درا. د شحات وا دزاو | ,
 طلقنا بشن ادر لاتبمم زو هنس انجم كليو ذا ذاة درحال اق رد ةنمءانجم كلا منهو دشا ذا ناقلات ابلا نم |

 بالا نم ادزج درخو هل هدرح لامپ دانسان قار اضط دز دو رک نیس اکی کد دی و دزاعزولوفضودرحنو | ۱
 ]| كيناو فنانا ةو لات قند هتسانمم "كلی مس یخدوب هدننزو لیعفت (دیرعلا) تضغادا عباولاو یاسلا |
 | هاتف ےزدا اذا لی د رح لافب رد تسانعم اقلیم رکو هر دن ةونصهرعا ر یز یراجوکوب ات رواو |

 | قاطلا ذغیهکهلهح قعب هج وعاذا فلا درن لاش ود هنسانعم یاقناوقم یکرک نعد كکآ ییهتسفرتوآریمشنم
 | متن خوکل او اب زاد رخ لات ردهنسانعم كلبا تسااو لوز" (یرلکد شارات خوه تنس هنا نیشن مشحو
 | «دننزو فنک درو نرالو دشن زۇ در ف رغا) یدنلوا ناهن ءاخ رددعشاک كف نلوق خشمك قلم
 | 8ر دوحنو "درخ لحتز لاقن زود هدا نالوازنکر اک ن دنا دنن زو دره نرعلاو هنبروزما EE و
 تارغ هکر دعا جی وشعب تللو علامت ادرس یا دد رفت قش لا و هو نالا نع ل رم کا درو
 رولکدارفف ییجج ادبر عنو هلو ارجوک ب ونوف هتباهقشب تویعشراق هرکی د هل تف ینا ن دنرالف دوخ ات ندنزاتخانتو
 گرا نتذا دانا رخو روند هحدآ كات نخ دواحو هدننزو فشکد رخو یکم امّزکو مارکرولک :اذزخو

 درک رو لات هلو ت وزو دن ضب یزاناف صفت هکر وند هند رکل وش درحو ردندنسلاوم صالات ور
 تتعوکت وود ةقشب تونل تلرح ندموف هدننازو دوعف (دورط) ضعت لوطا دوق شنب تاکاذا
 ا ع لو اھم واد رم لاتین درفناو ةموق نع لزفعا اذا اد ورخ "یلناو لج ادر لا ردغسانعم

 س

 ردیدازمو هدمشنزو نانطغ (نادرلا) هلت رسک كناحرددرح یدرفم لو روید هتنراجوآ كلرطنادورحو

 نشانه رب رع روڈ ھت راد لنجنقهودو روند هبهحراب ژب ندنکروا شلسک هود هلن رسک كباح (درطا|
 و دزو هلغافم درا ا7 روند هلا نالواهرومالصتولدیروقدرحو هلباهروتردیتدهدرخ اک او
 | نانو د دراج لبالا تدراع لاش ردهنسانعم قلا زا لوق يلع تلسک یدوس كنمسف هود هب رت تا
 | خوام لقاذاذنسلا وراح لاش ردهندانع,یلوا ها روف هلغلو هزار ومشتلب وتلقو اهن بلا تعطقنا دا

 | ناک دوس باه (ةدراتسلاو) هدشژو برا [ درالاو) هدتنزورومص (دورطآ ًاتهرطم نمد

 |(درعا) هلبلقواردلامظفتمنمدذارطا دنيا هدراسحو دراو دورح ذقانلاقب روش هب هفان شلازآدوخآب
 | زدیک قرروا هر بوکلپسینرلب ینراقاپا نکرروب رولوآ ضراع هنر دوخات هش رقبا كنهو درک دتاعر هاتف
 | دبا طخ بویم صب هر یکیدتسیا ندنعیدلوا فیض هلکلک تسوی هنر کس نالوا هدنغاب كنیرللا لوق لع
 | مر وب نصاب تویلوا رداف هکم رب هرزوا طاسنا هلفصب تورو تلقت هرزنالوا هدننک "همدآ ولهرزدرحو

 صعب كب رکو ی قطاستالا ی لعردمبلفهبلع حردلا لقنذ عبا بالا نمادرخ لجز در لاغیر و هسینعم
 هد زو یدرک (يدرط[)ضعب نم لوطاهاوف صعب ناک اذارتولادرج لات رد هنسانعم قلو انو زواندضعو یراق
 لب هرزواېراوید كایغآ ښار وج ندقلزاس هتک دی راکدتاریجنتیچ ساروا ندقلزاپس لاه دراو

 حصا طاح ىلع دنیا ةریطن دمهابچ فوم هداروک ودب رخرولینرواهلکنآ یرزو|یک فقس کر ونلوا |[,
 | ةنلیصقت كحراشرولوا كد قلزاس نا بلوا دنبهنیرزوا قراوبد لیغآ لر وج ن دش اق هلک با تی ه بترا ع || :

 | کتا ہیر هل راع بصق نترظخ :یدرطا هدر اضن فاوم نکاردهرزوا فلاسهجوزمگیدلیاهجیرهروکأ

 | ثیچاک کردار وید هل ماکجاو لصوانضرعهنبرب رب یشماقرولوا كودلیغآ لر وچ ندقلزاسو ندیشماق
 | هلعلوا موسرم هلناونع بطبن هك فقسلا بین ىلع ىل بصق نمذمارح یدرطا هدحابصموراردبا رحت
 یدجرت یکل وا هک. رولوا كد یانولب ناز بس قرلکدنروا ینرافتس هوا لزا یرلکدتیارببعت غ وهو كلغ
 , لس مرکلآنمتاقاطب ی ولم من تایصقیهو لاف هوره لاف ها ثیللا نعوهدحابضفهنهدعبردبق
 | ردیا تب و رک هر قم هک رن رلکدید تبچشلروآ ندازابی ه هلخلوا موقرم هلناونغ مرکا ناطق الف ||
 | هل هچماو هنرافس خوهو لیغا کرد ورکو قابطراچویناچنالپناب ندقازاس هرزوآزنارجاع ےچف لصا |[
 | یراگدتاویعت عوهلبلوارچوکهدبنزو مظعم (دخما) رد یدارج عج ك نظل یدرحو زردیاراوتحاومضو |
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 دولوا ردصم هاو اهنگ اهدحیااسهتداجتو هراددیدجیراد لوقتدملب ربع هل نیم ات ف وصوم ینا
 )دا "دطا)هعلاخو هاداعاذا هداحلاقب ردهنینانعم تشلاحم و تعصاحتو هضاخاذا ه دا" :داعلاتشف هتسا عهد یه ۱

 عنم ندج ورخ یبویح هنسانعف ناس رونبد هب ىجا دنزو هنیسانفف رگتهآ روند هیچ رومد هدنبزو دادش
 یحدهدنوبهکه نسانعم باّوب رونیدهبیبونقو نوع دشارغواهلبارارروم د د یکنافو و جز دوخا نویهگبدلیا

 هکرد هنبمانعم قعوط هروتسوا هدننز و دادهتسا (دادتسالا) رددآ قمزبار و رونلوا قالطا هانرذو رد راومن

 (دادحال)بضغاذا هيلع بیعتسا لاس زد هنسانعمكلک هبضغو ددل ابقلتحااذالرا دا لات ردهباک

 ندع ن وناشیکدادح و ابه بح یا نیکیلا دج | لاقت ردهنسانعم كليا نیکسک,ییهنینرب لب سک مه

 هدننزو لیعفت (دیدصلا) تادح عع ةارملا ت د حا لاقبیدنل وا رکد هک ردهتبسانعم كلبا بلت یشیارا هرچا
 ورکندنتف و نیک هلقعاب ۾ مکر ومد :واهدحا عع نیکسلاددحلاقیرد هنسا اا نیکسکی دز وب
 كلیا دصق هیهنسنرو رطلآرخ اقل هجو رخرخ اناذاعرزاد دحلافی ردیاعنمنچو رخ هکر دهنیسانمقلاق
 نازلنیکسکه دز زو لاعتفا (دادتحالا ) دصقاذا هلوهیلاد دح لا قیر دیا نیکسک ی نهج وتو مع مکرد هنیسانعم
 بضغاذا لجزا دتحا لاقي ر دلمعتسم هنسانعم كلك هبضغو تّدنحاف نیکسلاتدبح لوقتردهنساشعم
 aA لاش نو دد نیکسک تك يردرهغلابم * هعصهدن او نامر 2F دحلاوإ هدننزو بارغ اجلا

 لدیدجدا دحو هدحاو ءا بحا سب رسکلادادحو ةدحاوءا دح |موق نم دادحو دیدح لجر لاعب ودآ اجو هاذدج
 ردهدنن زو ماطقدادح a) دن دادنخا رولو اهدتع.بطو هدضعو هداکدو ےچفو هدناسل تدحهدارون و ړدیعچ

 نولوقب رونلوا دارباهدنعفوم هارکتسا نترادیدو تعلطكن هسکر ق خر هلو میسکیآ رد هل رخصت دیه دح و
 هکر د رغصم ندمآدح هر ار دحو ردکعدلوا عونم رد رما لعف میسادادح داروي هل طنوهرکب نت دجډادح

 هنالوا م ور ید ند رش كلذک ر ونلوا قالطا هیسکنالوام ورح و ع ون مند رخ (د ودحما ) روند هشوققلیج
 ینعد مور ندنامرحمو تاحابمدو دحت هده راس تاهم ارونیدهنالوام و رګ ند رخ جدو هلیعص كناح (دحا )روند
 هلی كزاخ دحو ردیذض كد ودح هلیخ ردکسعد رقفرقفادارم هک سقم هلال وا هره ي ندمارحو لالج
 دودح لجرو ربط | نع ع ونمو مورحتیا دحو در لا رنک هرهب نن دناحابم هکرد ضخ ا ندد ودحم

 || درتینیزو بز هلام هرکصندنجوز داحو هکر یاةداحذحار لاقي رونید هبشنیکسک (دایطا) سشلانعیا
 تافصرلنو و رد هنساتعم “اجا E ن ند دادحا تاز ندندنب الت هکر وند هیوئاخندبا

 ندنسهتاطهبرورح (دی. دب دا وبا) ردمنیقوت مال 5 دیللدنب لا ت تکرتاذا دحو داح أرما لا لاش ردد هود
 هک لی كناح ( ةد ا)ردعض ومر هلی كناح (دح) ردیسهجوز رعاشمانلدهک( دیه | ما) رده
 هراس داد ا)رولوا عقد هلکنآ لث اسرونید هنس هلوقمدوس ارباب اصر و هیهنسن قاب یا دبصو

 ۳ لرابّرع هرکه دتنزو تام (دادطا) نوعلدلوا ردیاعنمنداضر قالخروالوا قالطا هسهحوز لر تکه دتنزو

 عب راصقیا و لعقتنا لدادح لامن ردلهعتسمهنسانعم دهجوتناغ ردعقاوهدنل وق اذک لعفتناٌلدادح

 هیسکرراب رعکدظافلا یساوقحیراصقو راصقو دادحو یداج و داجو داهجودهخ هک هل وام 0
 زرداد ل عفتناااتخد وخا لاراصقدوخ بل زاصفالث» هدنراکدلبا مادقا یک یک ر کہ دنا نسل شا ها شی

 لدې الثمر دربتعمدامیانعم هدن ر ,رهنکل زرداد ارم تبان دعو ردکعد نسکر رک كعا ایشیا ل ۳ ۱

 رانونو ردكم دروصقملا كتبا غل راصقو دوما كلعفو كتاغ اذکل عفتآ كلاداج ودمج هباغا دکل عفت
 هدنتساسینعمهیاسخل باغ رانون ردددنگبسم «ریغلعفتالنا نعفع وتملا كنناغ كلدادحو ردمدنمتارح لام
 ردهنسانعممنمرد رابي رهصمهدنزو تشم (دتحلاو] عف كاخو كم تا زد رانا ف رع حطو

 هکر دعب رقناهدننزونا دف( نا دح ونار در سف هلیمزال قارا او قا ارف نعد دیخحو دبیا دمو "دم هنع لام لوقت
 نا دح ی نسح ردندیناسا هد تااح (نا اخ ح) زدنداروا یا رس اسو اندار غش زد نطیر نداق مغ

 نا "دحوذو سمن نا "دحوردندنرعباتنآ "دح یذندیعسو سش ن نا دحوذو لح مش یا "دحودزدن دنن دع

SAیدیاژرید:ا "حک هدفلسردعضومر هدنتس هدحهلا هکم هلرعف کات( هام دوس  | 
 | ظساو هدننز رو هدا دن هدا مندا داده رف دهب فر هدننببناغماد ها ماطسب هدنب وها (هدادخا)دیدآ برق برقربهدش .رف ء ءاهصو

 روتردهیسگرودوهدننزو دقدق مح دحل ا)ردعضومر هد هرزعدالبهدننزو هالولخ (مآدودح)ز دهی رقر ۰ دنسناص#

 كلادو كناح (یدبندذا) رثاخیا ددخ نیل لاقب هلوا یکدرغوب هکروتید هدوسوتوق كب هدننزو طلع (دید-)
e 
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 زدیدرفف دنحردغچ دتح هدانمویو رونلوارییعت لیشهزوکلوا رولوا ی دومهنح رقت لر نب ك رک هعمهاکو

 || لازم دن )روتید هم دابورهوجو لصا شرب هلنبتمنحدتحو هدنن زو روبص زادید رقم ذوتح :تلذکهلبقف
 *لنصا یا قدص دتح نم نالی ل اقب دناکت سنا ندنسانعف تماقا هکر د هنتیمانعم داینن :و يلضا هدننزو

 لصلات تففره هفت نو تفتك دلتا -۱ ۰ عیطلایا دتحنا عرکل اش رونلوا قالطا هنعیبطو ت تش سس دنحو | -

 یزهوج و لصا كن هنسن زار نتف دتا لنصالاصلاخیا دتخوهلام رون د نالوا زه وج ؛لاب و لصالا
 هداتن نو لیفت (دیتعلا) ادت ناك اذا ازابانلا نما دت یشلادتح لا تقیرد هنسامنعم قلواهزک او صلاخ

 هصولط هنزتخااذایشلا تادتح لوفت رد هننانع» كلبا رابتخانوصلدلوا لضفاو لصالاصلاخ 1 هتسنرب

 ه رخ آابهدح اک ز ونبدا هڅې شش نالوالئاغو رجاخ هدنتنن : هننسن يکياةلیدب دشنتالادو ین كناح خا هلصف و

 هتسانعممنمم ام لضا روک د نن اسد را ضب كفلوم رونلوارتشق زونس ۹ کرد ولو عناتهغل وائ ادعتم و طانحم

 .اهنناعیا نضرالا تعغاذتهلاتشنوجه*بدل وا زامن دبد ام روت دهنتس اهتنمو تناغكئش زب دخو ردع وضوم

 قیشلا بح هرم لاتش ردیس اهتمت tk یک یزغآ كال زوثد هني نالوا یکسک شب كبش ھو اهاهنتمو
 ندعنامهنطاست ارضك ر دنرابع دشت وقوتدج وسا: كمادا ناسالا دخ ورد ردصملاب هیجان ون و دخو
 كراج یو بارش ایک کیش هنارعاش زدعتام هب رش هکر دت رابع نددنکسل رتنوندنت روش ك هداب بالا دخو
 هعفداذا,ل والا تانسلا نما دحب هنع « ده لات ردنا ناک ر وهتستنانعم لا عنعو عفد لح وردیامفد

 با شزولو عن اسندناکناهربعلب هرناسوندندواعم یسیدنکه تح ابق لوا ید ریسک ن دیا تانجو مر رج وهخنمو ||

 تنذلا نرع ی نا اذا سنا دنع لا ردقمزوا عرش دخ دارم کرد هتشانضح كليا ننمتو شید
 لصعافمنا ابو نلنعد نا دو دحهنفو ز ولاکد و دخ یعج رد رادصا اب دیس رکردآ بسا دح ید تبدوا و
 ۱ شطب و بضغ نالواضراع هناتسناو زرولوا عنام دی دعتوبّرفتو لصافننیب مارح هليا ل الح کیا جا

 5 دخوا دخح هبلع ثادادح لوقترولواردصمزد هدننزو تادش هکت و "دحهدانعموو رونیدهتتلاحكا ریو 1

 رارک با عح یطالتخا کرد هنسانم كلا رنو لصافندهلسن زخ آی بهنسنربو هيلع تنطخادایناشلا:باسسلا نم
 EN هلغل وا هدنردقن رخ زا ؟یشلانع لوق ىشلانعكغلۇمەنع هریماذا ؛یشلانع ىلا "دعلاش

 لاقت روهتشبانعق كلنا نیکسکه لک کی رغآ دوخ ابهلکمزوشهب کلب لیس هلوقم قا وزلو دراویسهشدخ
 تلک نکس ی رار مط ٹنژم ن زهفتفآهزیمش یاةنح تادف دم وا رحم اهعسازا | دخ نیکشلادح

 ا ةلکاناب ,هلتناونع اح تفقر یا نیکسلاتددح هدّیاصب فل ومزولواثنّو ومو کد دمیکردفج ار

 تند ةلدرونل ازا اختسا دکل نکس ییغلا ثب نهاد وخ ایه قلا ثیح نم هلنا رامتعاوب و رولوایم زالیانسنهم

 هدنماکسنهق دغهرکصندتنافویچبو ens ناکدادخو حلو یکن ھذا“ دحو صا ت دحر دشلنا

 .فابلا مادادخوا "دن هر لات لخت :لاقب ردنا منم ند شار ننن هکر دهتشانعم كليا كرت ینیزو بیز توت وطساب

 ندهنسانعملتا متمو عفدلبتف (ددخآ) قوت اهسوزف دع نابنوک لخ ال یا٥ دعللدننززا تکرتاذالوالاو نانا

 هنساتنعف نلراط ددحو دب یادادح هدنع یلاغ ساسالا لاف عنم یاددخ هنع شل ام نود لاق یب کد ح 5

 لاو رونلوا لانرفتسا هلا كف و ةلمام دا هو یون دات املا بالام اذحم هيلع دل اناج

 .ةدحجاريخو :هلطابیاددح وعد لاق هنمو ربا منمندیاکنرایدش ر لانها هکر ونلوا لایغتسا هنس انعم هد وب و

 هزاتسناهدننز رو دش ( «دطا) ردیمسا تكضرا ارتهدنراتد یس هلق بلک و تاغاطرب هدایض زاددعو تداک لطابیا

 ةع تددح ل وقت رووا لاتیمعتسا هنتشانعم قل راطو رونلوا قالطا هنتلاخ ثالذیکسکو كلت نالوا ض زاح
 هح ترا دخ نکلا ندد وترد هنس انعم یل وا نیکسکب ونلین تلا ی سهل وقم قا غو رکذ ٠اک هدخو دخت

 .یر)هلصاف هکر دیو كناکدو ضرا نالوا نواحمو لصشمانبر/یرهکز د هسانعمرونسمهو یش هدئنزو ما 4 دید
 ۳ یرادل ون زّوولوادلل | شم هل هلو (یروتسزكنسکبآ هک نزاخءاض هل وا راشم

 نو هدلا منم ند هنخژ فن رات هج یتالضار ولک تادیدنخو دادن نج روند هروخد دندخ وا کک

 ۹ کد یدحو یدنلو| قالطا نوصغبدلوا ندنناشت هخدوخ اب ن وک کی د لبا عفد و عنعیرتغدوخ اب
 نالوا ول ةا ار نیک هوش وکوناسللاو عطا ادیدجلج رود دح و دیداخ-تأنو ةدنادتخو دیذح اکمل اتش
 ة دالا )ةد ىا ةداخ ار اسمف دجون تاک اذاةرطآةدیادح ةقالاسق رونلوا قال طا: رنا چا هلاویح
 روند هراد و وخان را نالوا رونتسمه هکر د هنس اعم دیدخ ؛ردثن :وم لعاف مسا ندا هلعافم هدننزوه داش
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 هک يخف بل تچجءالبلا | دهج اودهتچاو نیهلا ی اوغلایا مایا دھج هلاپ وعیداو یاس هلوقو بلک ا نم رک ااذآ
 تلاحلوادا رد دراوهدنیدح_ءادعال اهن تو ءاغشلا ردو ءالبلا پچ نم هنابنوعتم الی هیلع نا ناک
 ندنرابع ندلایعترتک« رج هسقافورتف دوخ بیا را بتخ او راک آیتومهسک الو البماک اکر دبد دپ

 عسولالذیو دجاذا مالامف دهن | لاب ةن ردهنتسانعم لب | رودقم ف ززص تولاخ هدننزو یاعتفا (دابتجإلالاا

 اهدهجلباذا هتناددهچآ لای ردهنسانعم قمتارغوا هتفشمو چر هبنرم تب اهن ید وب هی ریسک کنش (داهچا۱)

 ی)اغوح بور وپ كياچربق هلاسصوحاص و هاهتشا ادا ماعلا دا لات د ریل سیم هه انعم ك اھا اه مماعطو ۱

 ضرالاتدهچا لاقي ردهتیانعمقلوارهابظو زراب ریو عسساو زکا ذا پبشلادهجالاق رییلبحتبمهنیباضعم
 يهظادا قلی دهخجا لا ندیم زال ادهج وج هکر دلمعتسم هنس انعبقل وا راکش اونایع چنو تیازیاذا
 طانحا اذامصالاف دهچآ لاقب رد زال دل رکف هغلاپم هکر دهنسانءم كلبا طایتخ او نچ ہدض وضو رومطوو||
 نام هسکرو رغب یعنطلتخ اد * شلادهجا لا یی نب کوھ داحس ی روت رج تا

 هدناتوادعو تم وصحو هقّرفو هانفا اذاهلامدپجج الابقن ردنر مین کډ هنسانس كلبا افاد بو دیغاط
 مولا یلدهنجا لافیردهنسانعم قمل وانيق كبو ةوادعلا یف دجاذا و دهلادهجالاقب ردوا خام عيوب
 ندفتنانعمقلواناسآو نجم وضح پولکهنکاوت شا بنر وی جوب نان حة ون ن وان

 ندهنسانعم قلو اهرزوا تشو قبض ك یئاعم هج و كن هسکر ب هلنبتخف _ دا كننکمایایجالاتلادپج! لا
 لاش رونلوا داربآن وجا دیک اتییظفل دهج (دهافا) دتشاو Kf عیازابابلا نمادهبج هشبع دہ لای
 ةبلصیاداهج ضرا لاقبدیلوا رنا تابنالصا هدنآ هکر ونید هرب کل وش هدنښزو باج" (داهفجا) لاس هاجد
 (ةدهاچاو) هدننزو لاتق (داہا) روید هنشع لنجاغالاوسمداهچو رونلوارببعت روب هدنکت از هوا اهیزتساب ر

 || مالسالا دهاج لاق ردكم با عسو:غا زاهد اف دارم هکر دهنسا م كلبا لاتق د رج هلتپد نم دهدن زو هلتاقم
 مارو دقم فر نصو یسودهج هکردیفدارمو هدیننزو یر یراصف (یدابیلطب) ودعلاعم اولتأقاذااداهچو* هام

 ردەنسا نعم دهجاروصعم هلیسس هینب رغصم (یدیهطا) هلاراصف یا لعمت نا ملا دامج لوفت رود هتیاهن 1

 | یدهج ب : ان نهی یدهج یا رمال ف یا دیهج نفلبال لوقتیک ی دلوا هنیسانعم دهعيدیهعو هلع لی
 یس وم یطد رهو یربغلو یدیهجو مو یدیهعهرزوا یغیدنلوا تاصود هری داو ی میطجی فضا مدار
 یسهلوتمیرامشویراضخرلن و هکلب زدلکد یغصتتادا اب ر عقاوهدنر ارخآ كالا نالوادب راوا روصقمو ارغصم

 | بوبلنوا یّساوم و باود حوت زکرونلوا قالسطا هیاع مهل وش هدننزو دیعس (دیهطا) ریدشنلوا ل وچ هاما
 رو دقه ل دهد دام رب هدننزو لعاعت مهاجم ) لابلاهدهج دق رایصاذا دیه یعرملابقب هوا شم زوتب
 كيج (دیا) یک اوترد هام الت لعام هٍداروب هعس و لات اذانمالاییبهاجت لاق ردهنسانعتتلبا

 قنعل دقمرو شد هنکوا كن د وخاب هر كچ هر < هال هدنوس لوفلع هنسانعقنع نونیدهن وی رنک

 هلن تقع دیبا روندهننابل شیا كح وک ټال ولیکی ب لر انوناخ دیجو رولک دویج و دایجا يج هنیسمانعم

 لاطاذا مارا !باباا نمادیحداجم ملا داج اعز نام قل وانوذو الر ەجناد وخ اب نوزوا یندرکهلنهنکرب
 كيج ز ولکدوج یعج رونید هنادیخو عادنخب هدننقم ردتفصندنآ هدنزوررجا .میجالا) لوط عم ق دواهدنج

 نا فای را دکیوبردبدآ تۇي ر هلیتحف ك زمره (دایچا) ردندنی د هل دبعن دیچاو هلی
 دل دایجا نالوا عج داوجابوک هک د حراشیدنل وا هيمن هر دابج اهل راغا مارآهداروا یرانآنعپ لیخكنم میت
 نادرا غا هکتشان ردلکد دیداسیهبجوت :وكنلوبهلغلوا دایجالدخو دابجیعج ءلداوجتنکآ ردي وام
 هدنناونغدایخ هدفیاهنو یدنلوا هنس هلا راخت هةم روا یاران ویب كيهسنک فن ز زوبندهقلاجم هدازوا ضا ضم

 ثسافاهدننزو ,فوعقەليا هیقوفیات(ب ون ا) هل مهلا ءاچ لس بصف رولوامالماکا یھی وت قلم زا دمو ښزم
 رد د غار دوتحو ماقا اذا نالا بابلانماد ونجح ناکلابدتج لقب ردهنیسانعم كلی

 | یناوصالصا هکر ونی دهزوک ل وش هلن (دتخ |) هلن عف ر دې ډ رف مدن ر درا رب كچ: هرکه یوصو نجهآوصندربن ||
 ! ەداروب ئرهوجاه ۲ چرم و و و مو ریش دارف هک هوا مطقبنم

 دندنور تنی اتبقُفاوم هب قرهاوج هدنیعلاریصتحم یدب زهکزبد چراشردنلنا مهو. هلک الج هداکب تی ۱
 ووه دنراکینل زوک یزنکب کز یبلعرقالسو ردرا زوک, سمارت دا هنلعقالج رونید هب هغلهنخن بج هلن
 | ردقم وا ظبلخ بور ارق یراقابقز وکیرلتم اعرلوا سد هب لا ابد بت ویرون حیا
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Rnروید هیسک نالواردپاوپا ینیابناد هدنزو حاتعم (داوصما) اهایجهاطعا ادادقنلءداجالاقب رد  
 داوترعاش لاق ر رولو اف صو هدەرجاش ندیا ظفر عش نیکنرو نچدو» دبی سوخو دیشیاداوحم عیاصلاسب

 هدجوادا.*ینیلاداس هتبآ لاقي ودهنسانعم ارسل هنن وپا دوا قلوب وبا یندنیجنپ بجا دیجی ا
 پلط داوج سرفوهداجاف هدوچ تلطیا مداعقسا لاقي ردهنسانعم لجسم رکودوح ندمدا, روا دیج هبل طوا
 روند همدآ درعاوجو مر دنن م هدننزو پاس (داوخ) اداوخ هیلطادا صسرهلادایعتسا لام رد وج انعم كلبا

 ںولک د وجو رولکدواجاو اوج |یعج ةي یا اج ٍةًارپاو حیا داوحج لج ر لاقب روناوا قالطا نومو رکن
 رووا قالطاهن | رکو ویوض لزوکی نر ډو ینکشاداوجو لباسه رواک هدوجو یک لاذقو لذق هر كيج |

 لاین ردن انعم كلتا تلد راو چب هلیحص كوچ دو مب دارت دو نیب یاد اوچ سرفلامب رولکداسیج یججج
 E ردن دنل دق لافت یکی شیطع,نانلوا رک درونلوا 9 ملا دوجو م رکناذا ادوج لچرا داجب
 دب وج هکر دحراشا داوجراصاذا سرفلادّوج لاس رد هنسانعم قلوا داوجتآ ةدننزو لیعفت (دپ اومتا)ردیدآ
 ] هی بص ندنراج رخ قرب ره لرافرج فور چدیوجتالنع رو اکدهتسیانعم قاب هجو خو كل لزوک ی هنسنرب
 هدایزند اندا یعینایلو ارو عی هدنقوف لو ىلع هروغنقوج هلیصتف كيج (دوطا) یهنناردنرابمع ندکلیا ادا

 ولو فی صو هباجهدوج کر ولواداکو ؟بجاصو خصر دیعچ كاج دوچ هداروب رونید هززومبنالوازامعا
 هدرلن یب ښا نیدوچ نیت طبانرظم لوعتو ناادونخناترظ» لامی:رونلوا دارد هلیس هشنودوجءاه«تجاه لون

 نوا تداج لاقيزدەنشاپعم كۆد شات قوج كيزوک دننزودوهق دو وچو دوجو زدملب رابتعاتارطق تیعجن
 قشعهمدآرو یقینا براقذادسفنداچل اھت ردهنسانغم قلواهرزوا کمربوناجو امك فانی ا دوج
 بلاع غ هدناپ مرکو دوج هبا رخارب مدار و هیلغو هقاناذ هقاشاذا یوهلا" |:هداج لانس ردهتسابنعم یوا بلاغ تب

 رونیدهرب کاپ روم عفانو وبا هدیننزوهلوعم (ةدوجلا ) دوما هبلغاذا الف داف لا مولا تم

 یهر وغو یررنصو قد ا هرار مت عفانووبا (دب دوا جلا) هدوشیهف تدیچاو ضرالاتدہچ لاق
 مساندنندگ دووچودوچ نانینلوارک ذهدننزو نیم (دیعما) یک پیشاسعتردقوب یدزفمالد واوشاوهیلوا

 ۱ یدند هداعا نالوا هنتسابنعم لعاب ۱ تكلذکر سضاخیا دی فتح لا وب ردهنسانعم هرمضاحثومرددب بنز

 روید هل میوص نالوادیدش كيډوخانهغلز وص زدعسا هب بتزو بارغ (هاوجآ) دج رغاش لاعب ردلعاق مس

 لوقم (دوج) هنا بعم سا نر وند هغغزماو هتدشوا شطعلا یا داوطبا هذخا لاقب یدنلوارکذ تی
 داجلجرادیج لا روتید هناویحو ناسنا ش او فرشنک اه ندقلز وص دوخ اب شهصوض ك هدنښزو

 ةر رف لصوم هدرع نا ةر رح هلسیع كيج( یدو دبا ) رک ناک ك الہلا لع فرشاوا نش طع یادوح وهف
 خدك غانطر های لیجر ماناچاوىدلوازەتممەدازۈا بوشا نياك[ مالسلا هیلچ يون هنیمش«دنافوطرک ردغاطرب

 ردیس هک ربع ننراج نالوا نش ك جاج نتبعشو زدقوزعمریغیمس ساردناذرب ندنبعب (یدوطباوب از ردیجسا
 دوجا یناسهربو لبلد كتسفقرلندا لادجو نڪ هدن دزو لعابشت (دوابعتل ا) زینا نارفعز4 ىدا

 ۰ ةابدوطا) ةجدوحا رب ےہ ااویطناذا موعلادو اب لا زدهنسابنعف كلبا تق دو نط ئررهو مرد لص او

 كز هدحوم یاب (هدوجم)رونلوا رک نب رقنع هلغلوا ینا لب مک ایج( دیا رونید هلک هلبادمو یم كيج
 , || تع یعچ (دات نار ردغض ومر هدنرابد یس هلق ییط هل رعتف لراوح : هدا اوخ وخ رادع ضو مزه دنرامد ع هایت

 | یاداه.ای موقلاعقو لاف ۶ ردن هنغدلوادافتنم مومقموانعم ندناعطعم فورخ هک ی وکرونلواقالطا هلطابو

 متفاطی« هدهجوهدهج غرفآ لاقت ردهنسامنعم متقلب ات هل زوکس تناتسهو یم و يخف كج (دا) لطابف
 ۰ قاتل رل عتسم هنشاتنعم تیاهنو تاغ دّجو .هعشمیآ دمجب, هنم هزاصا لات رذهتسانعم تفشمو خرو

 تاکیدالبب هسلاح پودبا فرص یرودقم تیاغ نمی لیاغملبا یا ادهج د مج الا قب هتموردذوخ امن دنسانغم
 هنسانعم خلاب حرولوا ردصمدهحو رد هلع نا دمی نالوا هنسانعم تباغهر روک تنال ثلحلابطمشلاحردق
 ردهتسانعم ار غوا هتفشمو جز ەبترف تیا یەت ادانيمدآربو "دچادا تلاتلا بابلا نما دهخرمالاقدهح للتش

 هنمااذادیزب دهج لای دل عتسم هنسانعن للیا نایصعا نیوبنکریو اه دج غلباذاهلجت اد دهخ لاقب
 لدوسو هازهاذا انالف ضررلا دهج لاقت رد بلعتسم هنسا نعم قتل لو مو نوناز یل ضرمو
 كليا نشا هما طو هلك هدب ز حرخا اذآ نیل دهنچ لاقي زدلمعتسح هنسانعف كليا ا رخا غاب هلن
 حاغطلا دهج لار دلیعتس* هنا ك هعوح ییاعلحو ۰ هاتشااذا مدنی لی لا ننلرهتسم هنسانعم

agےن  en 



> 
04) 

 هدنزو ناک /داصبا) ردیدآ یداورب هدنتش لازغ ةى هلع ضوم مانا ه د هر دانو زدیندآ غاطرب هدنس صرع هلباعشب ۱

 قمر دکوط لپ رسک نهزمه (داسجالا) غزاص یا داج فیس لاقت زدنا تنعم عطف روتند هلق یت
 ردلمعتسم هنسانعم توجو و موزا یی الث هکه تن ردلعنسم هدنساتعم تناحاو ماززاهلتساتموب ردهنسانعم
 لحر لاشرود هاوس كشمو لیخح كن ةدننزو نسخ ادا ) هتمراو هتتخوایا هبلع وحل ناجا لوست

 روش ددیسک نالوادععمو نیماهدنران موق لوق ىلع نیما دنن و و اّرافو لنعلا ق غلا اعت دادشنف لی ئا تج

 علل اذیت لجر لا رنو قالطا ضخ نالوا تعدو رخ نو روکش وا لخادعیآ یتا |
 اسعاد ه دیسیکیا نونلوا قالطا هی وشموق كشنب' یم هناخ هدننزو نواحم تماس 3د هلاک ندم دع تلق دارو
 كيج (ةدعا) تش ٹن ی راج یا یدماحوه لوقن رولو ازار قرب بولا دمحم رک لوک« دنراوح ئز قو
 هدنانک مات طرح داع نإ نعي ردفیعصت نددانسع ناوي دوخابرولتد هنس هدوکش اط لشکر هدرز هن تاتو

 هش ران اوناوعا كع رو٥ رکمع هلیعض كيج (دنخا (دنطا)ردنعا فرصت نده مع نکل یدلناربفت لکن [یزب
 4 ا هظ لغ ضرا هلنوشتفدنجا هروكە نا هدراضب ثفلومرولکد ونع یلج رادفجب مش گرا نیک بت تحت هکر وتند

 هل ليجرابدلبا قالطا دنج ؛هناوعاو عاتبثاو هركسع ئش هبزاشعا تان هل فخا ندنآهلخاو | عوضوم
 روننلوا قالبطا هفنص هقشع بنی یی هد رم نایت نوتتنلوا قالطال هز هنبدموآرهشا نو یهعنا

 نالوا ندفتضر و هبعوج هکرداهزوکوو یجد؛نظعل تما کاتب اولبقادق دنح ءالوهو لقا دقهکنح اذهآلاتعت

 ناع شکه نع هلا یر یز شا کرد حراش ٭ لاخلا اهنمادونجت ننن ا۴ لدل یو رونلواقاللطا هدخناو لر
 تنافی یرلماش هد هعقو فد تولوا ندنفرظ دنا هللا مرک ضرما Fy نینیلارماو ندناتعصا

 نیک تافو هلکلما حلوات هلن زهز لمع نابهکا یدیشلک هلن هجرت قل رع : راح هارو ق قبضت
 هکر ونیدهراشاط ع ونر و اروند هرب ظبلغ یغارمط هاتف /دنیعا )یدلنا دارا یلتموب هدنفخ یرلنانج هبّواتعم

 ن عو رد نطب رب ندنس هلیبقرفأیعم نارهش ندنحبو رادیدآ داب زب هدیه دنخو رولواهبش وما هدنواشر
 ۱ نان راسنا هدشیزو هد (هدنح) رد د هدلب رب هدنز زوا نور ېن هدنننزو می( دنعج اردن دن دم دن

 | ردي رلعسا مارک اعطا مصنرب هدننزو هما (هداتنخل )ردرلت دم :دانحن ميشو هدنحت ندالخ ردن داتقا هدتنزو

 ناطلسدنحو - ردن دنا ادیج یر داوو:نجزادنع:نیدینح ردندنایقلاو ایسا هد تزور تاز(

 قشمد هلبس هشهبشت (نیداتنخا) و دل کلتن ناتوضح دغ ندید ميسا-فلاول"نالوا هد وک هفئانط

 دود ەش ووا زو نک( نف ومان الوزاوها هکر درخآمطوم نواشیدنج ردع ومر هدسهیحان

 رولک دن ایج و زد عطا عج وب هکر ولک تاداجو دایج یعجج یر دض دیج یش لانش ردیلناتقمرتکو توک

 دنعو هدننزو فد رش ۍ دادن وخ لبصا یاد وب نویسد هز وکه ی هم اتمد زود هدنسراف

 *شلاداج لاشردعنسانعم قلوا وا هتسنرب ةلبعتف كيج (ةدولناو) هایض كيج (ةدولتا) یدیادوبج نیبفوکلا
 یا اذانالفداح لاش ردلماش هلعفو لوق نذهتسانعم لا ن شیاولامدارو ادحراصا داهدوخنو دو دو

 ةدوجو ةدوج سرفلاداجلافب ردهتساتنع»قلوا الصعا ستر کسو شوخ یشنربدو لزوک ی کشا تآو دی

 قلوا فرسشم هک اله ندقل سوص لوظلع قمهصوص هلبقف كيج هدوجو رکن تاک د اوج ناتتنضآذا
 ۱ هنئاس كساسا لرلهلا لع فرشاوا شظغاذا هدوخ لوپهنعلا نم . یع دا لحز ادبح لاس ردهنتسانعم

 داج لاخ ردهتسانعم قععزما هدوحو نیکقالطا هزاقم هب هکلممرد یه 4اف قالطا هدوج "اهن اهن دشنطع هزوک

 ودوان ننس ات شطعریلعتسمهسانعم قلواقاستمو تتح هلناوژراو قوش هب هکر و نی دنا ذا لخت را
 لوقناک اهبلاقاتشدیا ةن الفلا داتا ناو كب افلیلاداجال یناهدساسا قاساوقاتتشایا كیلاذانال "یالوقت

 هدشنزو هدازا (هداجالا) ردیفسا یداورب هدنع هلعص هدوحو ردشلبا تث هززوآ شی وشت فلّوم نیچآطب
 هدوحاو * لا نالفداجا لا ردهنساسنعم كم روکوباوقلبق وبا یشیا راب یی هنشنر هرزوا نصا (داوخالاو

 مرکودوجو دیا یتااذا نالفذلجا لاقي ودهننسانعف قلقادیهنسنوبارباب كلشیا شاو بابو اقبح هلععن اذن
 | لا ردهنسانعم قلوا داوح تای هات | هاطعایا ارد هداحا لا ردهتشانعُم اتم وهتسن هوهسکرت هلی

 دوحاونالفداجا لاقت اا قلوانحاصداوح سرفو اداوجراصاذا لضالالعاداوحا سرفلادوجا

 اه اصا اذا لوپحما لع ضرالا تدیحا لا رد هتسانعم قلوار مظع زوار ارت و لزوکر و داوخاذ رافال |
 كفوو هجا ےازو واو. اداوح هدلواذادل ولت نالفداجا لاق رەنا كليا لاحت لو نس ودار جونو |

 ترسم
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 تفصو دجو باذ * كص سشماخلاو لوالا بالام ادوجوادجدجو لئاس لکو ءاننل ادج لاند دهن ساخ

 نناسحاوریخ کردن مته هتسانعم قلوا لب دوجتو دجو ردردصااب هيم دلم روئید هتشنکو ط هکیولوا

 ةنسانعتقمرذکو طلصالا نر ذل تشه هنود کوک دچجو لذا ذوج وا دجب دجو لا دج لاقم وا یراج
 | زدلبعتسم هنس انج لو ارشتسمو مزالو تجعاووهغطقا ذا یشلا دج لاق ردروصتم ندنسانم عطقیتاب رج ةلغلوا
 دجسو دماج ءام لام رتلعاف ممسا نددوجج (دساسا) تخویا نالف لع نح دج لومتردذ ذوخأم ندنساتعم یقکوط

 | یس هلوقم ناوی کا هک هرز كا قالیطا دماجراریدیحد تماص هک هلام یشهلوفه شوكو نزنلاراب عو

 | دهاز ی دالا دعس نیایدیعسو هقطانو هتماص یا هبناذو لام اذه, دماج كل لاق ولر دیا قاللطا بت اذردلام

 هرازوا قکوطنعد تم هتییا قکوط هناسنزب هدننزو :لیعفت(نیممل |) ندراو ید یتاوراهدندخو ردروهشم

 ۳ مچ ندنظفادعاجو یکم نروناوا قالطا هراق تخف (دنبا) دنا لواحاذا ءالادچچ لقب دهنسانعم قلوا
 | داججا یلجج نو ناوا قالطا هر هیکسکو و زونو ازیلمنزوپ کر ونید هیون شکوط دجنو یکم داخو مدخ روا
 ۱ هبرفرب هدنساضف دادغب دچو ردندنکولعیم هلق هدنک کرد ترکی دعم ن ادجیو هلت دک ك یجرولکد اجو

 | دنا ]هکر وند 4 هدنس قاروقو هلو نشماخفوطر ومبالصا هکر ونلوا قالطاهرب قاروقب هدنیزو ب اچ (داجبا)رییجآ
 هدساسا ردندیف كنسنکمآ نلوق اهنصب  هدنلوفرطم امص مل تنسلاو ضرال كفلوم هلو شمامتایرومغت ال ہصإ

 یکناصحت یا زونلوا قالا هەق لهاکو دنکد اجو ردنوتترمهلناونعر طمال یا ایفایحالداج ضراو داججذنش نو
 هدنوب زدیمما نوت عونرو اف نلالئ) داج هان لاق رونلو اقاللطا هی هقانرمسدوس داج وردلاعف صوب یوم

 (داج) لی یاایفکلآداچ,نالف ناف اردنا قالطا شکل دامی هک لی راب رعودیزآزهد هلپ سک وج
 ابا نماج ر ذرا لعف لودعم ندردضصقو و روسنأوا دابا هدتضارعف ج دقوم ا + لی هدنبزو ماطق
 یداجج) هل داج هضیقنو لا اوب لیلا لع ءاعد هداج حساسالا قلا ن دكه د نوسلوانلاخ ندسقلوا
 .هقزعموبو رد هرخ الائداج یر والا یاب یریراقیآ کیل هکر دننراعما ھن یعروهش هډ زو يواببح
 ندخ رخ یدال ریز هنجخ یداج هی والا یداجخ مالسالا لبق زولک تایداجج یچ ریپ زیر هکردتوبو
 یبنلوا لیدبت ذر هر او لو اة د مالا ف قو بنا رند هتس یداجج هب هزخت تالا يداچچو هلربښښخن .قلوایآیعسب

 نینح والا ىدا ؛هکد تن: یدناراو یزاممآرررب درمشعاتسا روهش هدفلسرذ هل ارابتعا نیعیینأت کید خم

 | انا هد هی دعفد ۍکټ اشصلوو ل خانو ووم زدموسومهدنرال د قرار نیو یدیااههلبا یر هرخآو ||
 هش نوک تنی ره هلو اههوقو نویعدانحا هل ء اجش كامات هدماکنه :لوا رادار یعضو نوه ۱

 هلیبسخ قلوارادّملاع و مظعم هدنارادتعآ رابظعت باسن طواهنا تاب هرکضندنا ازلیپلنا قالطا يداچب
 اب دید ناضنو هادننامز تیز رخ تاشو نابفش به هنعوقو دوع نیآیعشا دوخاب لب انف بجننو رای دید بجر ۱

 یک رایزف هادعقلاوذ هتمت | هبراحغلارفو تیلحلر ارزو لاوش لک یفداصت منتفو جوک د وجاب مقانپانذا لوشو |

 | باب یزپ دوبخای ناولاو هوجو ترفصو ناکوا فعضوا مع هناا ترام رتو د le او هنماکنه میطعم
 ۱ يدابچتو راب ددا ناعیب ر هدنتینشزو عینر هنتفو راس و قص هنفو یراقدب وق اچو رفص یتر را هلت را
 ۱ يوخاهدینابيدمساتعم هرخاتمو همدعتم رولو اتفصتم هلبهزخآ هدیناتو .واهدل وا ردقزیصنم ربع هژشنانو, تبع

 | ناضمر هک هلوا, موم مو رولوا لجسم ینیابتلا.نیعلوا لماش هیمزرحناتفو همهعتم هغو اسانه هدجاو یکیدغډ
 | ناتضمر اولوقتال يدلنا قۋ ر سغېلازه اوج ق اکر اب دلی تن نیممحج ضعب یتخیدلوا نددبها ندوسهلا یانیبح ءامسا |[
 | یاهش.تفاضاسپ نلاعتهلااعبا نه ناضمر ناف ناضا راول وغتال تاجو تلا فو هبل هیس اکهوبسنا نکاو |[

 ندعیبر نالواهنسانعمراهب مزد اكوا واال یاد نیز عیب زو رد نیم 4 ر ب دیکوپیرپیعن ناضیررهشب : ۱

 | دادعب مار هب دناضمر رهشو نابعشو بجنرو عا رزهشو لاو عیب ر زه نقص مرم سپ ددیبم مزابتما |
 ۱ لای ردنا تتش ےڏ ندنننح ت دا ندنبلقةوسف كنسحاط هکر ولوالفصو هزوک شاپ ی داچو یهبتا رونلوا |"

 دوو فصوهدروپزمیانسخدو هی عمدتلهدماجیا یداج بِلا تلطو يداجج 6 سع

 دییکسکی با هلن ونی كج دما (دخإ) بلقلاق وسنق نع باک ع ميلا ل يلق یا نیلا دماج ج لجرو دوچ نیعر لا

 هول ح نالو اه درانی E دماوا) داما هکرډ ؟ زد نان هدننزو دجا(دچ دچا):زونلوا قالطا هضرا
 رندا خفا يدکآدجب ربنداپقسا هدننزو دج (دجج)لد هاچ یدزفروتلوا قالطا هرن هلصافو رونو
 هدنلوب هکم هدننزو نام (نادج)ندیدالبچر هدر دن مدننزو قنع,(دج) زدن د چر هدنن زو باک ها

 تییصح حس یمن

 یک یا ا
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 نترصو كلن یغارمطیندوب هاتف (ةدلب هدننزو هدلب رد ؛ زد هدلجیدرفه هروکه ئناس كحزاش رود هنیرابایلوا

 هر هود نالوا ناوارف یدوس یدو هدنبزو س راح ( ديلاحلا)رونيد 4 هنویق نالوا ءلالهیسی روابایادو هرب رود

 قرفروا هنب رءرهح هلکنآرلب راق راکهخین هکرونید هنسه هنسهحراب یردلوش هدننزوربنم (دلجما)ردیدرفمدالر ونید
 رد هنسانعمقعروا هل رح .تلآ هدننزو هلعاضم ( هدلاعنا) + 97 سابقربع ارهاظرولکد یلاحش یجج راردبا ناغفا
 یارق دیلحو یدنلوا رک | رکذ هکر ونید هردامو تسح هدتنزو رما (دیلطا) اویراضت ادا فویسلا اودلاجلایس

 ی هلب زتسک نه هره (دالحالا) رود میش هدیسراف رواوا طقاس هر هدراوه بطر هکر ونید هتب وطر نانلوارببعت

 اولا لاسی رد هنسا فضعمقلتوطهب یغارقو دیلج ا اهباصااذا ضرالا تدلج لاشرد هنسا نعم قل وا یلیغارق
 هبلا,هدلخا لاقب ردلیعتسم هنسانعم كلبا راحانو رطضم هتشرب یب هسکرب و دیلجلا مماصااذا لوھ ا

 کرد" وکلا یا دم اربع نند یعس ندلادیعسوا ندنث دحم هلیس هیت لعاف مسا (دلاعنا) هحوخاو ءال ااذا

 کرد هتسانعم ب ذکی هرزوا لوهح دلج هداروب ران هرو هلی دلا ناکءدنفح كنا یعفاشماماردندنیمبات عاببنا
 منخاط» تمت دوخاب "نظ نالوا یو رام لرب زعتو برضدوخایردر اتسم ندنسانعمقمروا زدک ید بذکناب یترب
 كب وص نالوا هدباق هدننزو لاعتفا (دالتجالا)ر دموسرم هلبناونع هب نظی یاری دلل نالف هدساسا نحر را متسم
 [نادلجا هلکهپرشاذاءانلافام دلنجا لاب رذکما لبا كارت هلپ نسی رد هک انوکردهنسانعم كما نضوج
 اک ایکن اجو ءا و ءآ دج ردي راما عضومزرابرب هدزا ج یعپرد هنسانعمنادجو ءا دج برک وج ماد (عادلحو ۱

 تر سس

 هدتنزو كع (دلجونم) نا "دح ین رک د اک٭ ءادلجو نادلح تحرص ۴# لثلا هنمو رربد ید ءادلحو نادلجب

 ندنناور سم کام اردندازوا یدواجلا مصاع ن نیضعح رد هبرقربهدسل دناهدننزو لوبق دولج ردتعاجُر

 ین هلیلوق مضلاب لقتالو ينم هنمهو یرهوج رد هيم كېج یروباسبلا یدولجا یسبع ندم ندسجا
 وسایل بک :زو ی دخ (دلملا) زد ی وا شب ۳ اتم ا .زاشردخطا

 كمالو یمط كج (ءادنلجت نونید هناویحو ناسنا نتمو بلصتیاغب هد تنزویدنرفم (یدنلعما) ںوراشالیا
 ۱ هنمهوم :رهوجر ددزناب هد ها هنوضم مال قر هواروصقم فلاردیسا یهاشكنسهکلوا نا دنا هل دمو یف
 | تونربطح ق اسف × اج × یقغ ناجع ین ءادنلجو #ردشعد یشعاکد ر دشا د بقت ليقف كمالو یر رغم 5 كفلا نیم

 | ودندلاجر ءا فسا (دلاحو) هلل نک ك نيج مدلجو) هدننزو رباز (نیلبو)هدننزو NERNEY ۴#: فحمل
 :دشن راونلروک نهورکت آ هدننزو هد زرع هدلطا ردندننت درد هدننزوزما هکد لا اندیش نلادیعو

 لا زونرد همن ظرف تنو لج ضس ( تین )اس هتاوصا یی تمعن لول ون هداکهو
 نوش هیس نات بوناژوا هرزوایسقر ةرآ هدننزو رط بسه هیج یا ( نجلا ) ظیلغیا دملج لج رو۶ رش
 البصاهدننزو یظنبح ( یدل ا) ردهنسانعمقعاب بوتازوا هرزوا هقزآد ادخل جا سپ قلتم یا یر ام

 ۰ ما ۰

 تلخ هّیف فالو رمخال یع .هدنع ءانعال یایدلج ېد لجر لاش اونو دص تمقفنورمنخ ن نیمار شب ار

 ناسسننانالوا دیذشو ځتلض ةد نزور فعج (دعلطا ردیدآ منضو قو هلوا فّعم (دیملطناو) هه نزور
 هح زد( دعللا) ندیدآ عضوم هرب هدندالب سیقو نوید هب یراق هحبوقو وشد هکشا هان ندربو روند هااویحنو

 ی اروا ەريتۇقت ییدنکو و ترهلا ف عزسااذآ ی لحرلادعاجلاسش رذهنسانعم کمک بوحلاق هلتعرمس هدننژو

 9 راز روا هل علاج هرب هدلسز رو رارطشا (دادعلجالا) اعدرص ةد دغو ةتخرتص ىا االف تد علج لوقت ز ههنسانعم

 هنو کر انالوااناوتو زوان هدننزو طالع دعاللا اه رصدتماانالح زا دعاجأ لا ندمتسانعم قفا

 ههللخو ول رظو هطاعهدونهچ نایلواییعفنم هدننزوهدلج هلباف ) ةدفلطا) رغ تاجر ولک "دنغالح نيج روند

 زوانو هنسانفهرصرونید هيایقهدننزو رفعح (دهلشبآ) اف ءانعالیلا ةا نا یا هدشلجالاهقسللاصن روند

 هسششنانعم هزعن روتید هرغتصو تاالش یا هدلجو دلج لحر لاش نوتند ید هدلج لاته وند هملآ دییشو
 [دوملبنآنونید هزویف یر وسر نالوا واجن كس ايۋزب و رو تەو توا موق وغا انب وسهو دولتماصو "

 لتفضلا نآتا هذا زوح رز دخلا ایوشیده«ودیروس رب نالواولشایووفتا :یزباو هباتف ید + ول هذن زو دوقنع

 هدلح ضزا لاقى زوتند هرب قیلشاط هلباه ةدملخآ) روند هب هاق شلهچ لولموت هراوص هحزا. هنجزآ هک دفنسانعم

 هدرا تلمید یدلنا خرظ یتتلعف نالف «ززوا نالفراب رعوروشیدا هزاف زکودعج كدولج تیام درج: یا

 : یکوط هدشزو ذوفک وجا او) هدنب زو دج محملا )زدیدآ نون (دیمالجاتاذ لرد هدیمالجهیلع قلا

 تب سس سس سس

 | قیععتراندبا مسفت هلبازجاع ینوبرو شید هیسک راک نزورحاف هللاد (ددننبآوا هدشزو یطنبح (یدنلبطا

 تا تحت جت ی
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 ۱ ۱ ی

 STEN یاسا دعجو ل لیلفریدیسمیادبیعج هجو لام رولوا فصو هزووب نالوا و ام
 ةداهجو ةدوعج صسلا دعح لاس زدهنسانقم قلوا نحرویق حاص هد زو هداغبش (ةداملاو) هلنتص

 ناصاذا |صشلا دهجت لان زده تسانخم قملعجرویف ماص هدننزو لعفت معضل طبس "ضا بابلانم

 هدمننزو لیعفت (دیعج[) یعیقتاذا لجرااو ئىشلا دعيت لاسقب زدلمتسم هنسانعم یلتروب بوشرونوا دع
 | ودنا ددل تنو مظخم فلل (فصعلآ) ادهج هلعج ادا هرعش دعح لاق :ندهنسانعم كلنا قحرویق خالص

 هدنیزو همام (هداعح داعج ناو (هدعح :دمجی#) ظرلغیادعحسرج لاصن د یک دعج رونلوا قالطا هنسلوغمان زّوخ نالوا
 دننزوهدعو (ةدعجا) ریندرلن یئ دعا ةغیات روه شمر غاش ردنعاچرپ (هدعخجولب  ردیس هک هلدروق ندعابس
 ةنیعل هلیعل كود ةن یروقو طلبو یرابصو دننزو دیداتنص دانغا هللا عف لخرروند هبیژزوف یشد]

 ]| دیمج )ندیاروهطلواهحدقا ندر تچزوغآ نهنندم لراوط شدروخوطزوتهرولواولنواغزو ولت وطر یکریپ
 هنلسانعمتسزونید هنسیرد تناوبحره هلنبتعف (دلخباو) هل مک ك یج لب ):زدندلاجر امسا هدننزو رب زا
 | وااقواتلاصت هلوقرمسف هو هلیمجو کریو قالطا هنلسانت تلآ تاانبسنا دلخو رولکدولجو .دالجا ىح ||

 ]| نا متا دالجاراپ رعو یدنلوارک هک دیعجب كدلجب (دالجالا )جور قل یا الا ایل مدبشل هدولخ |[
EE)1 لامپ ژردناهدارا ییساضعا ځوک عل یعمجو نضع اا :تاسدوختو :یادنآ وب ی  

 ۱ دلا" مک ذتس جز هنیهس ید لدیلخع .دالخ اوډل اوا سا هالخات هدیلاختوا ناالف.داللحا«هشاام

 یی خم میظع لاش دوا شلاق یردرب ةدنرزوانابق بولوآ ل اینا کلا هک قند هکیک لوش هدننزو
 لج هبهتاددوخا هدهفرا یکیروستد کی مپ لج نیغم را دّمعرب مولتعم فرد زرو کوخاب اب نایک دلو دیبا الا هيلع

 رد را دّقع لطرزولا هوزوا ابن كح ز اشر دمولعم هدنرانیب اکرونیهرادقمز ندنونومو لرم ما نیب یعباوودوا

 ۱ برضلا نم .عّرفال ناک اذا هل وشرف لاش وناوآقالطا ها نایاوا نیساورپ و كانا ظفار عض دلو

 یسابلو ردن دص اص خوب ورز هنتسانفع قمرقح بوزو یسیرد كءود:شفازامنون ءدسنازو لیعفت ۳۹
 رد هننانعم قمرو هبا مع هلینوکبكمالویمف كيج دلا مدلج عزناذا روزیلا دلچلاقناردنوجقاتلس ||

 :زدهن السنام قمرواا قرط هنس رد كبد مکرنو طوسلات هبرشاذا والا تاعیلا نع ادله دلخ لایا
 .قالطا هبیجاقدنلآ مماکر رلبدلبا فیرصت دلح ندو هدهب ردوبا نعم لصا هدلخ تیاصااذا هدلجت لا ةب |
 بپا اکو رج | دلت رب دلجو راد لب ا حی رفت نادنوب قسا بعم قمروا هلی 3-۳ هالتفتنایادلبا

 تی ابن كلج لاق سیم هاشم اجلب خام ههرك انا رمالا ىلع دلج لاقن ندلمعتسم ةنساننعم

 "یوفو نواب رولوا فصو هلجو تغدناذا چ هينا هزبلعب لاق ر زړ ل عیش هیر س انعم قفوبصنالنو اننههماجناذ

 .هدغن ن متسانعف للبا باال توغ میر تھا زبرلضم دلج لصا هکزید راش یک هیلخ روید همدا ا دات

 دلج لاف ر دیس همزال كوك لرب هتسانعج كو دهرادلجنو رایدلنا :ا فایصت تدالخاندنآو بوادیافصوةعلام |
 وذ شوا اله دلجو دلار کر دف هلل دلج دانت يلا )ضرالایلآ طقسا ذا لولا ءبیعا
 هلکمرک هل کشا یرؤاب هدنعب !تورنلوط هلیغتخ فرق [یرلک دید مانع یا هکر وخد هنسق زد شلزوا تئس زواب

 ]| دولوا مچ e نینجا HERE هلیلخت لوا یسیرواب یدنکی آی لار دہ! ضرخع هان |
 | نالوا كاله یني رواب لوا پور دک مب یوو اات کار ونید دن ږد لوش منی كنښرواب شلوادرف دل لوفینع
 || داو زو دینرمصو كن عا رطدلجو رولقااک و دیا یتابق سی روا یدنک جم ار دلا صرعة قا

 ۱ لوا یک وکی دراو هوا دولوا لاله ی نب زوق هخ درو غوط ره هکر ون, د هنویقلوشوروئید هضرا نالوا
a Hyاچ توغو دوانو نانی داچو روند هی مودو هل ۍکلو:نویغ نابیلوالنابلاودالواو  |[ 

 ۱ لالچ ضرال تدلج لاب هنس نم یلاوا غار ولواردنصد تلاذکر کنیساکرولوازدطم هدانعموت و رولو امین
PRRهولجاو ) هلتتتقف (دیخاو هايم كيج (ةدولطباو) هدننزو هماوک(عدالقمآ ديلا اهیاصااذا غبا  | 

 | ة لجو ةدالج لخزاا دلج( لاصی رد هنسانع#قلوا ردا وول دو تملخ قر لوا ردصف یک لوقعمو فول
 ۱ ندن!هدتنزو اما (دنیلطاو)هیشنزو نعش يلج 7 هوَفوا تشاد ناك اذا سماحلا باتیلا نما دولتشوا دلو

 )یک ابکد ول دالجو یک مرکولک میلو دولکن الجا ئچ كن ردردصاابهیعسلاردزافصو
 دلا فلکیا اذ! نالف رد لاپمیب رددت الہ تاقروتتسوکتدالخلب 2لت نوکیغ ون یت د الخ هناذق هدننزولعفتا أ
 | .یرللودو رایو کرارا ریو دوس كانو و من ناجا هرخ رکو لص لص هدنیشزو ناک ااا

 حج صج ےس
 نایلوا
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EE عضوم یکی« کیا برک سی | درج اراد) ردیدآوصر «دنرابح یعونب هدیشنزو و بارغ" رجلا. 

 عضومر هدننزو یدارف (یدارح) یدبا مدآ فو رعمر ندنرارادلام دادب هل كيج (هدزجنیآ) ر ردبرعم

 ؛ارذنم ننام هلیسهش لعافمس ۱ (هذرعلا) ردیمسایداورب هدنس نامع هدننزو ناجع (نادرح) رددآ |

 هدننزودراط /دراجو) هشت (دراجا) ردعضومرهدنبا قشمد هدننزو روبص (دورج) ردیعسا یسنجوز
 نلحرا دهرحا لاقت ردهتتساسنعم كما تعرس هدننزو دادعمما ( داده رجالا)ردیراسا غضومررب

 هدتما ادا تلا دهرحا لایق رد هنسانم قمازوا بواوس هنسنر و عرسا ادا ادادهرحا هغو ریسلایف

 رددنسانعم .قلوا نلاح ندنوتا تاسنر ورمسا ادا یثلادهرجا لاقت د ردەتسانعم قلو ا عادورمسعو كاطو

 تادهرخا لامير د هنسا نعم قلو ا هرزوا تب وعصو طعت تناغبلیوتسناهق دجوب ملاذا ضرالا تادهرجا لا

  ۱كليا تعرسكي هنکعروب هدننزو هجرحد (ةدهرلا) طفلا بلع بلغ یا تسضوتتدتشااذا ةنسلا ۱

 هنسېتسدوص ویب هدهرجو رونید ههدنور نالوا رروب هلتعرس دهرح ردردصمهرزوآ یناب كلحراشردهنسانعم

  ۱هدننزو لنس (دهرطاو] هدشزو رفعح (دهرطا) هدششزو هیزرم ردتغل ید «دهرحو هنسانهم هرجروسدآ

 كناسا هلبڪف كنبسو كج (دیبطبا) ردند اعا دلب وخ ن دهرجو روښد هيه دنور كاجو تس ولظاتشن

 هلوقعلا یود ردصخا ندعمجد سچ هروک هنناس هدراصب كفلوم روصید هندی و مسج كنهکت المو "نخو

 قالطا هراس سپ رونلوا قالطا هناداجو ناویح راس هلغلوا لمم یبهللث داعبا مسج نکل ردسضوصب |

 مد هلتمجو رونلوا قالطا هنا يلوا یول یکاوهووص مسجو هنالوا یبحاضص نول دسجو دو دلی هیشد
 ندنایلحیرماس هکزونلواقالطا هنسبغازوب كلی رسان و .رونید هنارفغز دسچو یھت تاراب دلم قالطامن فن و
 .تدانعاک او بولوا تایحرهظم هکر قارمط ینبدلا ندنتلآ یغالینآ كنيراترمضح نیما لیربخ ٺوزود

 ەل ادسج اذ راض ءب رولوالدن بک دنسح ست ,راوخ هلا دس ج العا ما جرخاق .یلاصت حاجا ايدانا |
 لاعب ردهنیسانعم قاب نأ ههتسنز نولوا ردصمو رونلوا قالطا هات شعر وق دسجوزایدلبا لوا

 فتک(دسطا) روتند هلارفعز دوب هدنن زو باک (داتم ا ) هبقضلاذا عبازلا باسلا نم ادسج هب مذلا منج

 | مظعم تو هدنزو مرکم(دسعنا) روند هناق عروق هدرنوب هد شزو رفا تیس اور (دساجاو) هدننزو
 هدننزو مطعم دسحتو نارفعزراب غوبضمیا دسحتو دج بوت لافیرونی هیذتشنا شان وب ها رفعز هست زو |

 تیام هک بوک هلو نش لوا بیکرو شدن هرزوا هنج تامآرتو هقبطل ناخن هکیونوا قالطا ههزاوآلوش

 ا هندن : قالبج هدشزورنم مدا نتو تامغت للعم وقرة ئا درک توص لاتفشردنعلوا دیسک هدیکتر |

 ا || هننطب كناسنا کردیا عجوز هدسننزو تاب تارع( داس ۱ی کرازاو كلموك روند هسات) نالواقصتلمو يقام

 ۱ :عبضومرب هدناذلج نطب هدننزوآ ءارعص ]۶ دملج )رد نقلوا یک دنر لرو هروکه نناب كحزاشرولوا ضراع

 ,یرهوح (دیلخما )زدلوا وا ندناعبص هلن رفعز ی : اش ادتا دف لممح نرمأع هلرصت "یم (دیناجلا اوذ) ندیذآ

 فاضو ىف كيج (دضطا)ندهیلصا یمالردلکد هحتومو دن دن ےس نکل یدلبارکد هدازون رک ی هملکو

 ادب | هداض یمالراب ع یدیاذلخن» للضا رود همدآ و داهبو تسع هکر دهنساسنعم دلج هل وک كردم
 لوق ىلع ردیلب اعم طیسرونید هلافصو هخاص قحروبق هدننزو دعر(دعلآ )هلخ یا دضح نحر لاش اولودا

 فصو هبینک یلجاص قجروبق ذعوهتم رهصقلاوا طلا فالخ وه دعخ رعش لاعب روند هالوا هضق

 ؛قالطا ةغارط لا نم ذعحو ةدوعح هرغشیق ناک اذا ةدعح تار مو دمح لحر لاقب زونید هدععن هدیننْوت وولوا

 خالو و اروج نالوا ذغبلغو ییوقكنو دنیا دعج یرت لاقي رد بس هظح اله قلوا کارم بشم علل روْلوا
 .نولوا برم هلطلخ یکنکوغایوییامرخ لسبحو ظیلغیا دعب شبح لا بفیوتلوآ قالطاهفانط ین لوم
 راب رع هروک هننابب كساسا مکا دعح لح لا روناوا قفا دمدآ ترمن مک مجوز .ماعطر

 :رونلوا قالطا هدهسصخع لی نیدبلا د جو دعحنو راو دیا اک «ندنتنرعهاشلوا فوصوم هلیاعش تدوخ
 افقلادسعج هیسک نالوا بسلا ملو هیامورفو لبخکیا نادیلادلعجو دبع لرو مرک د عح لخبر لاعش
 ۱ هنالواصق یرلقمر و بسلا ےئل یا افعلادعح نالف لات ر نوچ ەتو ازارفز قب هذمراکم نادیمروتلوا قالطا

 4 نلیسارضیا دعح دخ لامن رولوافصو هغاکی وهز ون نالو ارو د ویلو اوب وسدمجو ولو قالطا با صالآ غیب

 شله كوك ت اقتاف هدنزغاورب ولا مشکی ا دنحرمغب لاق رونلوا (قالطا همون نالواقوح كف وتد ت خیو
 ۍرکد یک یرزوب بخو ل وغمو دبزلا مک اتم یا مابغللا دمجلعب لاقروتلوا"قالطا مافللا دج هود
 رس



 و

 چ

 كيج: (نادرخاو) هدننزوریظعم (درصلا) :یدبا ینوایکتین دارم مانرذتم نی ناهن لوق عی دیار رولو هدنکم ۱

 | مات هبمغباز هاذ تروج اور ناطت ناب بن EET ںی وز

 ۱ فید اچ انو وص ما لیاډد ناب و يک تنی
 | لای رونوا لانقتسا هلضما نه قوس سما لب تن هنس نالنبفو هرعت م یل نمایید
 ۱ ای افل نم تج رخ اذا ةللنسلاتد رج لاق لدل عي هلن اعم ىل ەچ ندنرافو چت هلبتسومنا بلغ نکا ذارهضخلا
 ۳ قایسریهلو تونم وص نوا تفاخ هکر ولو لا هی فتا تنم اهلی مادقاو ی فس هش یلیا ی
 | لا هلبنب هايتس مق وص نو مارح رد وتاج هنپ اتم البا هشت هجا جو دیف داچا ذا ہرا دزد رج لاسقب

 | مفا پاور زجت منع هل یضرزع اب نلایراش هنرجویان بل مامایی دن بڙ
 ی داف ای زشت لاق رادهنسانعل ق یض د وب هدننزو لاتان (تا رجالا باب اوت یا اومر

 کیر دلکد عوابطمدا: را هک دیدیا نکلردرهاظ نول وان طم,ندنلشم غ كلم ەز کک رح واتش

 رولوارلەمت ەلبا قغ قمه ەر قالۇا هسأرب و قلن وص هدقدلوا عوالهلش نوبەل ام یت? نع وماء ڈھل
 ككا روبوخالوت و دج قع س هد لاسفب رد هستم اقلوا یو هتفوب و قفوا تآدارعفاو
 اذارفيلا هندرخما لاا نلوصع دلوا درك نا نکا ووخ اتو تصهربزب زال عت هنا ی و ادت ن وا زوا

 ول رخ نالا نطو ای امیر قاب هباسس مقوی د لیبنل اهدا رویکرد حر اش ادم
 . || لاحد یجوا لقفل از جاو هدننزو لظعما (درعلاو) فليم كيج قدرا سیسوم هلتراثع
 || ىنا دنع ةت ضب یا دربه او درم اوة درا ةاضب ةأر عا لات قيود هد نعا طعم قلتو ق ومص نالوا زدتتطااب
 هشارواواروسلکم رکو دارم لصاخ نرکلردر دصم هلدغخ یازاز سوک د رخو مناوودک را كاب | یلنوقتوض
 نلوسلو!یزوف كرو نناهلوکر وتنند ةنلادام رخ نالوا نوزوا هدننزو هدیعنس (ةدیرچآارونوا هدر هیج ندا

 ۱ هپ کرن دی سنج مچی رج رد درم وب و ندلنالوا شابک نيام: كف رود هنفغل وا ھازا یراقار لوق قاع

 [قاللبطا نيالا راز نالوا. هداب البطا نهنراجما هدب رور دذوخ أم نەلو كنك د نالو این دن چ
 مساع .لعاکو "مات نأمز نیک عبدی ی زوناواقالطا هندی هیفبلامو نوکهیدلوا ننه نونلوا

 نی وهشوانیموبذمیا تاد وذا هتآرامو مان یادیررج عوب لاقب نوضعل دلوادّرحم نادناتصفنرونلو|"لاعتسا

 وونلواقالطا هنکولب یراوسنایلواهداب هدنرحا ید و هلی كيج ورا ردیزوخ نا د نرجو هایم دارو

 للیلح و بشن هللادبعو زدیدآ نوناخرب هدننزو هیانشکس (ةدارقلا) اف لاجترال یا E كاغشب

 یسرف كانغ نہر ماو ردیدآ یرلسزف لردك هسیک مانذوشالا نیا نازانم نیدمالسو باک نیا هناتشوپاو
 وا رایج لوق: یلعردیجنا سرفروهشیرب (رایعلا هدارح) ردشلآ تللاع نب حرمس هرکضنادیدیک ۱
 بولتروق هلتجزرارهندنکد ک نشود هدکد لیا تردابم هکیا لک ات YE دیوان امیر

 1 هکیدیالنوت وتاخ یکن یکیا(ناتدارلطآ )یدلو| لشهدنفح كنالو | لطالخ ن دتضمرب هلبن رقتربزایعل اهدا هل خماق ۱

 || كتل نادرو ردلنانش هاناویخ عیجب لوق ىلج رونلوا الا یی زکد تناوبح لیقنرطنوتب"یکد رجلا هلیعط
 قالطا همدا نیا هتف فوخ وخآ نشانو نربو لقضوالح هرلناق حول هدننزود اللحن 5 ادا رنا )زولك نب دارج اجب

 ]| هلاةدذشح لادو نیتربسک (درجالا) ندي رعا یرتسفتهلیا هر قت ربحت لاعهنس ۈ رتب رمىدالانوناقرۋلۋا

 تاچ (دارطا) رونلوا لالاتس ارات هلکاناذک ندیم تابنرب رب رددزنابز یزهدن و دعا هل فضا تضعب :قهدنشنزو "یک

 | دەبم نعار ید رک ندنا-بت ی وب هلو رونلواقالطا هننومورکذ مر دف ورعم کروند دییکر کخ هد شنزو
 ]| ظفل قسهدنزکن مسد ندنانتکی یرک ن دیو ٹا یکه رق ورقن رد هدارج یدرفمرد شنجمحماوب کرد حراشش

 خاطر و مضومرادازجو یون ردراو سه هک اسا ازز ەل وا نیشلع هلو تم داجناو هکر دتقلوا ندرختآ
 اب قرخوا هب 4 تهد "یساشنلا یا قا هزاغدارحب "یا: یرداام لاقت زوو لامضتساذیم هثناتعم ناندارجورددآ ۱

 هک کع ( و را ناز زنکی اة دوزخ وا لای رونبدهزب قوچ یدک کج (ةدورجلآ لابد لنا هیس هذارج
 دازلنا لک ایغ هنط یکشاذا لوپعل انا لع لج زا درج لاقب وتشد ةمدآ نالوا لاتعحو یراق ندکع
 سی ورو را هیانبهااذا ج درب لاقي ز بل جو ا دورو



0. 
 سو ا : <

 لربك طبر ندنس هلببق سرفلا هه ارد لسا نبل دج ننآ دجو ردع ض ومر هلی كيج (ناّدج) ردعضوم
 ردیجما هنیصح هعلقر هدنرق نیک ن صحارفصم ( ددا ) رد هب رق یکبا هدرصم هلیقف كمج دردن ) ردیردب
 ردنطیرقرالاح هکر دمد زا ر وبزم عضو مکر دطاغ دجنارهاظ ردیدآ عضوم رب ول هاب ولغابه دن دالب دجنو
 نرالا نو رع ن هلادبع (نی داو ذا .ودعضومربهدهراب هبخف ك هزم دادجا  ردیدآاوصرب هدم وامس هديدجو
 هدننزو بز (دیدج ) ردهنسانعم بیصن دح هداروب ' رونلوا قالطا ههعیر نی ور یرلک دید ءاي لا سرافت با

 نايل وا یرباتاسبنالضا هلنبتقف (درطا) ردشل وا یضاح هدنصقق صم زدندنیعبات هکر د یلکلا با طخ نا
 ردغ فتمندنآ اسم نا فمردعوضوههنسانعع قغوب وص دانو هروک ناب كساسارون,د هباضفو ار زق
 هصرع رولوا ردصم درج نابنالبءاضفق یادرح ینانلزن ل وقت رد ردصل اب بمس یت الطاد رخ هروب رمیا عفو
 | از وام دزجاتاک اذاعباّرا تاسلانمادرجناکلادرج لاصهنساضن ىل قالاخندنابنناکمو

 صوصخ هناود درحو زدیدآ , ومربهدندالب مقونب ذرح و درجا ناکاذاسرفلا د رج لاقي ردهنسانعم قل وا

 یشادروقندک ع قؤچ ییکر کچ درجو ردقلوا نکسبشی ر کس درآ هکر د لبا همج"لاذوبلوق نلع ردیعما بیغرب
 هدننزو درف ( درا | دارا لک | نم هدلجیرشاذالجر ادرخ لاقی زذ هنساسعم قل واالتبم هکیک یرلکدد

 كن هنسرب هبتاّبال یا درج ناکمل امر دتفص یکم بعص ړوخابر دزدصلانفصو روشدهناکمنایلو ایرنا تابت یدوا

 قهروق بول وب شراب وتكنردوهرمشقاذا والا بالا نما درج دوعا درج لاقب رد هنسانعمكمردیکب وب وصیغوبق
 ههارکلآ عم لوئسم لوق ىلع قلوا مورو عونم بوی هنسنرب ند هسکرو هرعش عزناذا دل ادرج لاقب ردهنسانام
 ردیلصا یانعسکو دهنسانعم قغ البج بو وصو نیهراکهوطعاو هوعنض م هل اساذآموقلا درج لاقبر د هنسانعم كل ربو
 هیجسرونیدهس ابل یکشادرخ وهلا ذا نیطعلادرجلاقب ردهنسانعمقلحالسیغوع :وها رعاذا هو نمادیزد درج لاق

 ندرکذ و جرفدرجو قلخ یا درجةدرو درچ بوث لاقب رولو | سلما ب ولیکو د یراو اه هدکد بکسا بوث ردردصلاپ
 یخدوبهدننزوزرج ادرج ال ارونید هي هقر او رونلو| قالطا هنتالة هين دلاموروناو| قالطا هناملقورونلوا قالطا هت زه

 قفواو هبلعرغشالیا د رجا لجر لاقیرونید همدا زمسی وتو هيف تابنال یاد رجا ناکم لاقب رونیدهرربق زمو
 قالطا هی نالو ازدیا یس یز اسهد شرابو هقبقرو رهشلارصق یا درجا سر ف لاقبردەديچ هکر ونیدهلاولبوتهقفویو |

 ندناصقن زونلوا لامعتسا هنسانعم لماکو ماند خب او قاس یادرجت| سرف لاق رولو اد رحم ندی روس هک ا اوکرونلوا
 نازهشوا نام وبیا نا درجاذم هتیارام لاق ماعلاورهشلااذکو مات یا درجا مول اق ت وعغیدلوإ در |[

 زونیدهب هقرآو نوجا ینیدقحب ولی وص ندنناقرونلوا قالطا ه شر کد كناویسح یل قن رط ن وتد رجناو نام
 ءارج (ءادرطا) ر ولوا قحا یترصكنسهفثاطبارعای مک ا هرهظ لع یا هدرجا نلعنالفیر لا شیکد رج
 یقناصءادرحو اف تابنال یاهدرجوءا درج ضرا لا رونبد هضرانایلوایرثاتاینهدننزو هح رف (ةدرطاو) هدئنزو

 قلقاروقهدننز و لیعفت (دیرصت ) هيفا ص یاءادرج رجخ لان رولوا درجن*ندوصرکرونلوا قالسطا هبارش
 قعوص ینرشق كنهتسنر و ءادرجاهلعحاذا ضرالا طعتلا درج لاق ردهنتسانعم قلق لاخ ندنابنیرب

 دلا درج لاقب رد هنساضعم قمل واق بوریوق یاب وت كنيردو «رمشقاذادوعلا درج لاب ردهنشانعم
 موقلادّرح لامن یکد رج رد هنسانعم قلوالئاندها کلا عمدوخاب قلوامورح ندهنسن ییدتسیاو هرعش عرنادا

 یعوعوءاّرعاذا هب و نهادب زدّرج لاق رد هنساضعم قعالبج بویوصو نیهراک هوطعاواهوعنخےھلاساذا
 هلساذا فیسلادرج لا رد هنسانعه قمرص ندننقیمقو هححاذا نطقلاد رح لاقب ردهنسانعم قلجالخ
 نارق محو هطضب ملاذا ةباکلادّرجلاقب ردهنسانعم قمزاب یلاخندهطباض یس هلوقم بارعاو هطقن وژابو
 لاقب ردهنسانعمتك یک باوئاهنهکونرقب لودرفااذا "محادّرج لاقب ردهنسانعم كا دارفا خب ویا
 هیهنس قاروق تبا بردند هلام نا هک هدننزو لوعاف (دوراجلا) ناقلخ !یادور لا سلاذا لحرلاد رج
 موشبروغواو تاسنلادرجت نعیذطح2یادوراج هنس لاش هداد ر ندنرنا تابت یری زه هکرونلوقالطا

 همو سرخ ا درج عب موئشمیادوراجلجر لاق لو ار دبا یلاخ ن درخ یزب یغب دارغوا هکر ونلوا قالطا هیسک م دق
 هلکلارارف هنیرانادبولآ ینرلءود شمارغوا هنضمم درچ ردیبقل یدیعلاور# نبرشب ندباصصا دوراجو
 هلسیعص كج درجو رای دلی بیقلت هللا دوراجنیغل وا لاله ین هل مچ هلتیارسهتب زا هود كن رابادر ول زم ضره
 ةیدوزا جل ا)رولوا كاله یک او رولوارهاظ یتا لرقبق بویلواق یرای ردو یراب وت ول هود هکر دض رمز
 یرات رضحرقاب ماما هکر ید حراشرد راب وسنم هیسک مانده ز یبا ندایزدو راجوبا هکر ده فتاطر ند هی دی
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 یکم ډچ دچو ارد خد ريدچ هلن منن هغلابهکږ ولواهاکو رونینید همدآ و لبېصن کپ یخدوب هلبعص كیچ 8 روند هضراراوبهو ذود نیلاق نارپطو نولو! ٹداح هدنرانور کنج هود هکرویدهیبضراع یک یره |
 نالوازآ یبوصو هی وق نالوا قوچنروصو روید هپ وق نالوا عقاو هدقلراجو روند هبچ هدندرفم رولوا هییش سوم مک ډم اهویمعوڼرب وړوښیدهککدنموښنو روند هکباښوم وږوتبذ هناجر هو ون هنلج اب كن هکم
 عضومربو رونید هیوص دقو رونی دهیوص نالوا هدنجوارب كابای ورونید هیوص هجزآورولوا دض هلکدهب بوق
 وناعم للا ما رص ز وند نمک ام مرخب هل سینک كيج (دایلا )روت هبا و لبپضن كب یو وب (دودجلا) ناد 1
 || دیدنسانعم كلبا ششوکو ییشو هدادچ ناحاذا للا دچا لاب رد, هنسانم قدا بج بولکیفو یسک امرخ | میکنن هزه (دادجالا) همار یا ءداذجو هداددج و لذا دچ تاج لاغب روند هنجکامرخ خدو | هلك يج (دإدلا) اروند هکشاقچناف زوم یک ص :ولفو ص)لق رد هلعصهکرولوا عچبندنظفلد ودخ دادخو ۱

 | هدرب زود نیلاق یعاربطوا دیدج هزبصاذا بول دج الاعب رد نیب انعم قم ندیکیو بلیک نر هنسنرب و ل زه دی مالا ین دجا لاقب یکدج ردهنسابغم بسا مزج نع ند کچ یک ی هنسنربو دهنچا اذا مالا ی دجآ لای |
 | نیز طا) دجال اشرد هنس انعم قلوا یوتبسو ظیلغ لویو دډج الد اذا لجرا ږچالاقب ردهنانم کیک
 | هتسکرت لرد هنما ینورف تاد جا هدا چیو مدلبا درت یا بودیا ضارعاندهنسن ,نالف رات ی قواد دج را ص اذا

 | ضفرا یمن ت دچا هلتیغلوا هنس اینعم ماکحاو قیفحت :دادجا هدارون رونید هیهتطان سفن نورق هتسانعم |[
 ادم یترابع تل نالف نچ | یوعصا ردذوخ ام ندنساسنهمعیطق چ وخاب رد هدنربدقتهنب ضاړعالاو
 | ردن اعم نچ اپ ندیکیو لیکی ییهنسنربهدرانوب (دادتمالاو) مدننزو لیعفت (دیبصتا) ردشابا ریبقت
 ]| چو یر ەك« دجون نون دهان كابابوهنسانآ تنانآر دیننوجل دجنا بلوار هلرخفلیج ىجا هی | | بوذاذاعرمضلاددجتلافی رداذوخ ام ن دنسا نجم عاطقنا هکر د هنس انعم کج تبولیکعب یدوسندنسدم ۱ د راوطو راف هددج يلاقن رد هنسناسم ملی کپ هددنزلعفت بچا ۱ هد جا نیم يسا اواپ وشلاد دج لاس
 | یال ارزو ین ا كۆچ را شىز ۇشى ەر لشاب ل هنهنکهدننزو نایت (دادیلخا) نیکو یسک رور دراتبص هرزوا دو هج |
 ]| دونلوا یالطا+ ران و لبل هر من جش نا دیجالاو)(نا دی ) نووهکب دلیا عطف نوقع مباع سما یاب | ,روتلواقالطا هی هنا دزو ناک ( دا بجا ) هی لهم یاخ ندعلو لانج نالوا بیاوصاکر د ح راش هتسانعم || ارام لاج زون ەراغاپ طك خوك و یکی سةلوقمىراللا دجاغاو پیارونید هب هنسن لوا دش ەي رقزبو ردب رحم |

 ]| یبکیدادرولوا تداحهد هنر قبط کر دقچ هلو یرلکدیدثاطانغن ابطال نیب یو ردیازوهطهدن کوک نھایس || | زور دیماه وبس خونو و رد راکدیق کوب قار واو کیچ یب شوی هدیکر دیدن اچ وکر دیش |
 | دیزع هکر دبرلکددیم هکر کج قاجواهدیکندیدآ ك جوبر دیش دن دج دجو رد هوس هجولوص ی چ هفوا |
 | تكپسکینلوقویدنا رخص تناك داند فرما لاغر رونب نونا نالوا بچ وکی سواد تلادو یف ا |
 || 2ار نیل مان تناعادا جاش رنده یل یدو سهپ پتی لپ ورید هننیشایهزاد |[
 | كيج (ءا دج) ز دیدا هبرفرب هد زانچجء اتد و اسهبف ءامالیاءا دخج الف لاعب روید هب است نا بلوا یت وم |
 | یلمةتسن ییساوقنرچو هش نج هنلوتیوقو كج هدارتنسن الدماو نو د یکی س هی هجرت شاطر ہک ||
 | كوك مو هبنشمو ستتیلمراب رع هلنبسانموب لریدخدنادجو دج اکاو راچیبمسا عضومر قچآق و |:
 | مدجدجيو هلفازضنا دج يوغا دوا دج تحرمص هلبقیررطلثم هدنفج هداننالوا نابثنیمو عطاو هرکصندقدلوا |
 | خوب ) ردهلیراشتعا هعقب فارصنا مدعو عضوم فارما هدنظفل بج و ردن نانءندمظخ دوخاب نیم | | رجا بہ اعم دجشی وکلا بیک دایی دم خو لی نا فای |
 | دیدشن (ةداصلا) ردبدآنضوم روا بل لقاذا دودج ةهت لب زونید هنوبق شما ید وس هدننزو وص |
 | ن يترا ندو هکر وتد هی ولوا لوی (ةتاَضا) هعفاجاذا زهالایف هداج لاش زر اتم ن دک ا مد! بد ودهدفرطمب قحیرب ره هکر دهن انهم كلها تم وصخ هایمان | تیقح ها هسکربهدننزو هام هللاد |

  کباهدهندمقیقع ابی كرابج (لاوتآدج و)(فاالا دج, قیررطلا. مظعمیا :هدایطاذخا لاب رونلوا || وات مارهایش هکر داپ فم لبا ل وتولواافلطم هدناسهم (نصجب و ولکدا وج ییچ هنیسانعم یی طلا مظعم
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 یهجج ړو نالوا رعنا كوو هدد هدیکرتزوید هنتسابب كنانآو هسا" كابات هلبدیدشت كلادو قصف كيج لبا
 ECE ES هر هنناب هدر اصب كنم یک هنوعو عرولکهدودختو دودجو رولکد ادجا

 هقن رطو راهنولبل هلتیسانموب و كم: نالوا 0 مو ضاخ غطقو دهجو یس ردعوضوم نوا
 تمطع نالوا نیعم ناشو تبصنو ات یا هک ی هلا ضيف یسهنفهنالم هناعا نالوا هدنتعص هفاسم

 تع یا دحنودنالفلاق ندهنسانعم كن غلاظو تخح دجو یهتناردعفتعندنآقالطا » هزارنکب ا ساز

 هوظحو عقوور دفو 3 هب تظظح اذا عبارا تابلا نه "دح "دحا هب تددج لوقترد هنیماتنعم بیصنو ٌظحو

 اس یو ءارقفلا الخ کنم ةت اعاداف ةنجلا بات نٰلع تک ٹندمللا هنعو حواشلا لاق ردهنسانع ||

 تبع قلولواو قوزرم یا دودحموه نت تو ی قزرو ةوظطاو ظلاووذیا نوسویحم
 زبعت : ىق هکرونید هنیراکق مربا دو مظعاذا نتاثلا تاسلا نما دج سانلا نویعق جن لاقب ردهنسانغم

 دمدآلوب تمس ولببصن كبو رونلوا مظق رپ کرد نو ارو رولوا عطقنم هداروا یصرع *!رهنرولوا
 | دح تبلا دخ لاق رد هتسانعم EÊ ندروم او دنا مظعیا دج لحر لاف ردردضلات هیجص رود

 ردیا دهج هفتلعاط ییزدب فقس هک بوک زدتغل زا ی بابلانمزا
 ردزدنصلار دیعمآ هکر وند منوسک امر و دعطقاذالو الا تایل م ۹ جتنا اج لاش رد هنس اسد فیکس
 دحرد دادح نالوا قراعتم هدن ؟نکلردرشع هلال مارت هرن رک هکربد خراخرک نیم اکروتند جد دابج ۱

 یحدوب هلل رسک كيج ( دا ) یپتنا-هنرصاذا!دتح هللا دخ نولوش رددراو قرهلواردضمهدانع» لوا |
 ادخرمالاق دح لاق هتتسانعف قم انچ بوشلاج رولوا ردضمو هنیسانعهرهن ئطاش رو شد «هنسقف یوا

 "دج لاقي ردیلباقم هفیطلو خالو لره هکرد هنسانعم كلشیا نادکیسرک ی هنسنرب و دنا دا خالا بالالم ۱
 كلبا قیفحو لعاذا زمالاق جت لاقت ردهننانعم كلبا هلععو لوه دض ینافلاو لوالا بابلانما دحم الاف | ۱

 قفحمیا دج تاذع لا روئلوا ینالطا هقفحرما نانلوا ناعماو هنلاسو ققحاذا ناللف دحب لات زددننیاتفف |
 ۱ قرەلواف تف نيمھىلوق لعفتال دلدحا رب رعو هناشلاغلاب هانتمیا ملاع خم :gk نالف لاشو هام | !

 1 تاذ كنسكرولوا تلقی و نیع تتفتح كابطا غ هسرولوا دون رد نط یمسق وب وزوناوا لاتعتسا ]|
 هدلکد ید لعقنال دو هلاواوو رولوا فالعس!*هتلاتفاو OE یتفو رواوا تعد نوتعا تیر

 هدراتروص یکلوا نکلا ولو رورح یس هلک فج هدناو ردرها ناخ مق هدنتزوصواو هکر بد حزاتندرولوا وتفجر |
 عزن هنج بوتلوا قذخ ءاب یدیالنع دجعا هروک هبیعمصا ندمهتماتهفتسا هزه هدلاخره ردشخملوا تام ۱۱

 وا رد رس یون کم ربو نی هکنتم دوبخ ای هکنتبقعن كنسیدلوا بوبصشن هززوا تبضفاخ |
 لضاحرولوآ رونکمانماد منج هز هزوک هک رواوا هرزوا تب زدصم یبضن هلکلیا ریسفت هان | جا كلامو |
 | ]| «دفاشتراولیپستو ودشلبا رابتخ !ییلوق ییا فلوم سب رولو ا كعد نسر اشسا یھ هوا ندنکچزکی وت اتنا

 وود هشزوب كرب و رونید هرهن لحاسیخدوب هاب سک ك ج ٥( ديا )رد ةمطو تع ییسعتونتخ تالیصفت كوب |
 لات هنساضم قاوا یکی رواوا ردصم هتهحبو زونلوا ریعق هطلاخ هکر وئید هیمدالق یرلکد رک هننویب بوک | ۴

 كيج (ءدلبآ) دنا )رکذیشارونلوا ی الطاء ذج هدهب هقرخو اديدجراصاذا یناشلا با بلا نعةادج بولا اچ |
 کر دیدآ عضومرپ هنیعب هدازواو ردیعسا احا ةا ضار واتش هتکمو رونید فق كر یاو ھو |
 زولک ددح یی هکر دحزاش روند یمقبرط یداژو نوزواه دحو ردردن ناتاوارهبعت هرجا ها سکالاح ۱

 هراشد و تمالعو لا ولا فلاح قلارظیا جو ضي ددح لاجل نمو: لاغت هلوق هنمو :هدننزو دص

 هتنول کروند هک رخ قلخ لوش نالوا هدنترض كراج ضعبو متمالع نمیا هز دنه تفرغ لوقن وند

 کا بودیا أدر دوخ دوخت هسکر ق رهلوا ذوخ ام ندنسانعم یکرح دوخاب هم رظنانلو ارگ نو رولو تفاح

 یکم دج هلبارسک دوناوا قالطا هبهئرخ ه"دجو ردیدآ عضومرو لریدرمالانم دن نالف کر هساوا لماع

 هعدآولبیصن كي و زوتلواقاللطا هنب زوب كر ید وب هد تنزورما (دیدجلا ) هق رخ یا دیو هج هیلعام لاش ۱

 لاق ردلوععم ندذنتشانعم حصد هکر ونند هز شیلسگز ونهندهاکرتو طلا مظعیا دنةلحع .لجب لاصیروتید

 یالطادیدخ هیهنسن یک ره هلتبساتمو ودنوحما تردام ناک ك نطفلا دارو كاسل دحج اکیا دید نوٹ

 عادوا نوع دلوا مورو ع وطقمروناوا قالطا همولوا دیدجو کر رسو رب رس رولکد دج یعجج ردشْملوا
 غورو روشد هخاموفهقف و ورود هنژوب لر دو هلنتعف ىدجلا) دعا ر هنر هدوماعددخو و نوید لوا
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 زد هتنلاضعم قمل ازا ی وصورافحالاو ااكزاقارطملا ءام ل هج ناب ادع هنختااذا لّوالا بابلانم ادم ءالا
 زوتبددومع همدآ لوا ردکعدرابدلباانفا نیلص ءامكنالفرانوت اخ هکه نسانعم هدام نفزتز اربد ءاسنلا هند هلتیسانموب
 هدرانون (داعتسالاو) هلی رنک زمه (داسم الا) نعساذا لجزا دمت لاق رد هنسابنعم كمنروجدناو رک ذیساک ۱

 ةتسانعمكلیا بلط ناسخاوهطع ندمدآردانغتساو هدمنهعهدفتساو ءاسلالج  ادمنآ لا قب ردهنسانعمدمت
 نالف یندغتسا ساسالا قلاق هفورعم بلطاذاهدجتسا لاقب ردکیسبا لیلق یش ندنربنکل ام هکرونلوالاسعنسا
 ردهتسانعم كالکهب ونصهجزآ هلبا هدادشم یا داعالاو هدنزو دامعا (دامتالا) تنطغاف یاطفتسا ی تدغف
 هدننزو دوجم (دوعلا) یدنلوا ناسی هدنسهدام درتایلالعا كنس هلک ناو داملا درواذا دناو لب نا لاقب
 دفناذا دون املاقبهلوا شلاقهچرادقرپ ناعهبولوا بی رق هکشکو ت ندماحدژاو ترک هکر ونید هیوص لوش
 یدوحوم ندکمر و هل ففلوااطعتسا قوخ كب ندیدنک هکر ونلوا قالطا هبسکلوشو هلقاالا هيلع ماحزلا نم
 لّوشو لامى تخ رک هاطعاف سان هلًأسیا ءاطع هدنعام شفاف لئسدق ناک ادادومغلحرلاقن هاو شغل وت
 | دوم لجر لاق هلوا شلبا انفاو عطق نسهفطننالوا هدنبلصرانوئاغ دعا ج تراک هکروناوا قالطاهیینک
 ]| هتسانعملعکل رخ روت دهتشاط همرمس هلب رک و كن هزه ( دالا هبنف یعیهءام نفزآ یاءاسنل! هتدمندقناک دا
 1 رولواهدنرلکنا عاط هدناهفصا یسولاردشاط هاسرب حوزم هلبا یالق ردزوهشمو دی اقص ا هنرتسن هدژرابدوب

 ]| زدیدآ مضوعر ر ددزابز لمص لیمو هدشنزو دهسا (دمن۱) لرکج هزوکب ودبا همرس هلفص«رواوا جده دنراید برغم ۱
 ]| دادیمالا)ردزوکذ م غضوم دمنهدنتی# دقرت لو طنا مانو ٭ دمالاب كالبللواطن»# وبشا تسبلا ءرماهکر ید حراش
 | ددا اقر تداعدق هدننو روبص (دومن) نمساذا لجرا دما لافب زد هیسنسانعم كروم هدننزو دادعععا

 || هدنشم رکن آر قوز دز هد هلبعط كناثوهل رات عا قلوا یمسا هلیبقوارولوا فرتصضو هپ رابتعا هلببق زدفرصنمرغ ۱
 ؟داشکو رها طظ ین هرمشهدننزو لسمضم (دتیغلا رد السلا هیلع اص موق وانو و دشفلواتآ قهد هل
 هجتو لاب ردارال دیور یراقدلوا شخهاج كن ارعش هکر وند هپ هراهج نالوا زانو نیکنزو منو بفبطل یشبهو
 هزات نالوا هرزواروک ذم فصو یس هرهج هدنن زو درس (دتحعلا) دنا نسخا هرشلازها طظ یا دی مم

 ولغاب ناس هدوکهدننزو دمخه لپا چم نیغ (دتدملا) ۱م هتهجو ناک اذادعمنمالغ لاسقب روش هن الغوا
 هشنتنا كز ةعهلبعض كلاذو یعفو یضكاا (ةودلا) امضت «ینمیا دفعم ىدج لاقى روتید هغالغوازوهس
 |[ دو فد لاخر قو هدهزد یرب رو یدیشلیارکذ یخدهدننا هزمهتوب فوم روند هنکوکل وق ىلع ۱

 || لوش هدبنزور عوج (دهونلا) ردنلبا عنم هلی دهاوش هدنحیمش باسم نکا بودیا صیصخت هنسم ناوسن
 || هدنئزودمرمن (دتمما) هژیاهردهدهویتومهلوابراقم دخول و مات یمادناو یوروخو زوم هک وتد هنالغوا ۱

 |3 هو لقخارها ظر دیفدارمو هدنتنزو ده ول دوبنلا ردیدآ عضومرب دمو روید هنوت اضزومسو یریایدوجو
 ؛یکرولی ییدنسنرپ هدنشنزو دوعق دوم "هلن وکس كن یاهو یخ كيج (دنغا) مرا لس صف
 هنس هغأسط دوهب هلععم هزکنآاذا ثلاقلا باتلا نما دوخحو اد هقخش و هقح هدصج لاقیندهتسانعم كليا راکن
 (دخو) ولو لهح نعزاکناو ع نه اجو زدیم هنب رلکدتبازاکنا ر لب یها شنل اسر تّوبن قالطا دوعج
 ]| هکر دە تس انسخ تلق دعحو الب هفدالضاذا االف دسج لاسو د هنسانعم قلوب لی ی هنسکردوجو
 | عنا بابلانم ادهجءوشلادحج لاش ردهنسانفم قلوازآ كيهنسنرب هلبتعقف (دخا )ودشاعم قیضو رقفدارم
 | شام قیضورقف هنکربو لطب ملاذا تبثلا دحج لاقب ردهنشانعم قلاقرودوب بوبمازوتانسنو دکبو لق ذا
 ]| ددهتسانعه رخ تاقو رقف یتحدوب هلی كيج ابسحا) هربخ لقاذا لجرلا دعج لاقي رڊ هتساضقم قلوا هرذوا
 ]| ثالوا یسهفافو رفف نمی نالوا فلا لیلق «دیشنزو دشا (دعجالاو)هدننزو دعض (دحناو) هدننزو فتک دیبا |
 ژالحورشم وند ردنراضندل نا ر قف رخ تلق هت ساسار ما لیلفیا دم او دعو دحج لچز لا رونی دهن
 ]| دونه د خج هدننوهیصق ظیلغیادحجسرف لاقب رود هنآ نالواهصقو نیلاف ی دوک  دننزو فٹکد خو
 هلوار دا لات که اغوا كی هکر و شید هبیشکل وش هدننزو دا دش (داما) هدننزو باک رولکداعج یعچج هلباه

 ت داحعا) روید هثبش نالوا لکیهلا يظعوایرباهدننزو یارغ (یداذآ) لازالا * طنیا داهحلجر لاب
 [ یدافع) ونیدهرارخ ینعب هیدرارغ نالواولط ها دغب دوخاب هباامرخو روند هم رق نالوا ولطب وط هلبادوس راه
 یرمو و قزراورواغاسض دوساکا هکر وسد هباق ناوباب نالو اربع نم لوش هد زو ییارغ هلباهججم یاخ
 سس د هد ی دبش هتک كندر کع «دننزو تارغ (داسنجولا) روئید هش نامزیدو ربا اقلطم لوف ل روتید همود ولهدوک

 و

 دملا



nee 

4 
 یهتنا ردسسوم هلرابع قرع هلبتع هتفتناوهو منا تدر ید هدساسا اعقاو ردغلاخ هی هلجوبو رولوا قلوا
 تلوهس هکم هنایناویح یلقاشطو غبصلایف هسعاذا بوثلادر لامن رد هنسانعم قمردلاط هرحا هیون يبو دزو

 نوب ین هب ذو ءاصضتطا ناکماسکلداذا هیصطادر لا ر د هنسانعم قم ردشوغوا ینراقاښط نوجا كلک

 اهلتقاذا هب ذلادرت :لاع ردلهعتسم دنس انعم كما لتق قر هیلابچ هلی یوک نعي نی رسکعا عطق ین رمط

 دیقوف ی انو كن مه ( دارت الا) ر دیدا تار ورود هروب فیعض درو ایهجادوا یرفبنا ربغنم

 ردهنسانعم كلا .دیارت یکعارد هدننزو لاعتفالصالا ه هدسنکبآ هک هلی هثلثم یا (دارالاو) هل مسک لهددشم

 هد زو لعتفا یدبا دنا ه دلصا دراوشا هرزوا یناب كحراش ادب رت هلعحاذا ه دراو رخ ادرتا لاش
 هبقوفیاتو هنیوم#* هم یانو بولو مادا بج وبسم یعایعجا كنرافرح ءأنو ءا نالوا براقتم یراحرح

 (دیمَلا) نابدنلوا ماغداو بلق هب هثلثم یاب ءانو هیات هثلثم یان ندیم اوا ونام هنگ كماغدا هلغلو | ندهروهح

 ی ةي لادن اسب رد هنسانعم كل لتق نیزسکمسکییلرمط نوب یوی یخدوب هد زو لیعفت
 فیفخ - ےل یا طم نم دن رهن ضرالا ب تاصا لات ردعسا یکن یمن دونید هغشالب هجزآ ,دربو اهدرت

 لوهجا ءاسلع نالف در لقب دهن مانع كغم کب ورتوکه نسودروا قرهلوارادجنز ندهاکنج یجورحدب منو

 ضرعناک اادتا فلوم ندنعددلوا فورعم هدب ب ررونلوا شر هلعم هرغوط كما هني وصتاردماعطنانلوارببعت

 ةدرتمو ةدوربم ضرا لاق: رونیدهرپ شابا تباصایسیدراشابرو غل را دقمر هدننزو هیظعمهد زمو هدوزنمویدلیا
 نفشتیا دو هبتفشق لاشرونید هغلواقی را قادود ییا هلنتعف دزلا رطمنم را اماصاد تاک اد ادا

E reهکرونید هيسکل وش هدننزو تادحت (د دل ) رديمسا كن دج یقفالا مهار نی  
 یدو هکر وتند هلاصق نالوا نیکسک ناچ خاج لوف یلع ردن ام هک هیلی حد هلبا بک دوخاب وخای هلشاط یناویح

 | نوکن هدنزوب بارش یکرابغهدننزو ریما (دیملا)رونید هتلآ نانلوا یک د هدتنزو جابتقم (داربلا)ندندنابیهنم
 رد هنسان عم قل واولنا یسکوک ل هسکربهدننزودنرغا ۳ هادنرالا) ) دولوا اد هک دیکبسا هدب وکه کد وند هایش ڼدپا

 ردبس هبنکی رصملا بلاغ نذوع ندا ملص هدننزو پاچس (دارتویا) .هردص م رنک اذالح رایدن را لابیقب
 -هابع ءاساادا لا. دمرت لاس رد هنسانعم قم هلوپ لوک هوا كمروشب ریگیچ یا هدننزو 0 دملا

 e دوخاب عو هلبا که( -(یادمرت ءادمو ردیهسا كنوارب ندنعوتواروش نالوا یساعرسودهدمرودامزابهخطلو امص لوا

 ردق ول )ر سخنی درندقوجندزآ زا: هسکنالفراب رعونولیاددعد یر لاقي رونید هیهنمن قشم هول ورود هنسب هلوقم

 روشاد هن « راسا ]را هماج یدو هدننزو مباصم مف (میفالا) رولوایدر هم كنلصا یدرغم هدیروصیتیدلوا

 لاق رد هنسانعم قلرانسآ یمابل هدننزو لیعفت (دیفننلا) هل رنک رددفشم یدرفبم هروکهلوق كحراش

 دید عردازپ زردطلخ هلغلوا موس رم هدنناونعابنطب هاب ربعط هدرا هست هنطپ انا وتو
 | هدندروب مفوش هلت و کس كفاكو یف كنا (دکت ردطلغ یر یر هغی هعرد كالنکردرکذ مه ارلا عردو ثنوم

 كسرت قد وص یعسق لیف هل دو كالو تف كلا (دلیلا) ردیدآوصربهقشب ةلنبتمض (دسکشن) ردیدآوصر
 هدناوبحاس ردضوصخ هلبفوب هکر د حراش اقیقر ممساذا یناشلا بالا نم ادل لیفت لابقب رد هنسانعم
 نالوا یس «دامولصا هدننزو باک هامل او) ردتغل هنبتعقفو .هلنوکسكيمو ج کلا دملا : |( ناو لاسیعتبا
 :هجرادقر نالق بولیکربا هدرارب تشرد یس هلوم قلشاط ضعب ل وف للص رولوارلکی موریکه کر ونیدهبوصهچزآ
 ]3و و هدننزو دع دغو روند هبوصنالوالث از هدنماکنهزاب وزو قط هدنم چوم قلق دوخ برون دهب وص

 ۱ لجر املا ردك اذظفح بودلنکر ا وصرادقمر هرب یس اوقمروقجرب هکر د هنتتانم تك داتا رویم

 هزات هدتشوو دعر (دعبلا) ردیعسا نعشر هدغاط مان احا هدننڼو كمرسس دمرت ردیدآوصرب داد هو

 | تو هرس هزاتو روند هنغروق نالوا غلاپ هتسهجرد قلوایتعینالوا بلاغ باطرا لوق ییعیک بطر رونید هیامرخ

 ۱ قتک هذولا یدوحو هدننزونبطم (دئعنملا)ردهنسانعم دعت خددعمرئکالو لیلق یاری ددع مد هلام هدر كب د

 ا ضایشلوا تاقتاق هدننزو لی وارمس هلباف (دب دیفافشا) ) معابیا دعم مالغلاتیزونید هنالخو ا هزات نالوامرتورت
 | ضعبلادنعورود هزاسابلعونرب ضوصح .هبارعا لوق لعرونبد هنراراتسآ بالواهدنزوب جا كسابلو روید هرادولب
 1 تولقمسد ردي ولم ندب یتعیرددیفاتفیس هلکدیفافتوتشادوخاب روند هبهبفخ ءایشا یراقدلقا ص هنا كشر ۱

 ۱ بولقمو رقم هلی درقم یس هلوقم دیش : دوخ ای ردلکد عوج-یدرفم یکط یطایّْودیدابعای هد :روص بدلوا

 درت و هډو هروبص(ةدوزتلاو)(ةدورماو) هدنینیزو ناوقنع (نادرالا) اثترم لجادا هکرعل|نما

 نت جد
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 ے ےس ےک ×

AESج  e TEمیس ۰  

 ینعب هاو رکو ر دنا: یراک دید شنشکه کر دیعما,هرب زکه ليج فو یرک كن ان (ةدقنلا) ردن داروآ ۍدی راما ےلکتملا |(
 امزق هکر ديما ءاي و رکی ږوب م دبنزو جازا (درفتلا) روشیدیخد هابنیرلکدبد تواهجولتطو ینوبک نامرق
 كالو یو ید تا دلت اوا. زود رجا دلاقلااردسنچ مسا رود هرازا عومچ لوق لع ردینویک
 مزکم(ددتلاو | هلیصف كهز (دالمالاو) هدننزورمما دیلتلاوا هدننزو باک (دالتلاو)ردتنل هلننعفو هلن وکس
 فراظوبو رونلوارییعت یدقلامهکر ون,دهنس هلوقم یشاومو ناودو هیراجو لوق نالوا یداز هناخ كنهسکرب هدنن زو

 دولت لام ادلب لاقب ردهنسانعم قلو ا: م دق لاح هدننزو دوعق(دولتلا ارونلواربغت راح لام هکردیلباقم فی رطو

 هبمقاذالوالاتابلا نما دولت ناک ابدل لاقیںد مسنات عم قلو جقم دز و !دلاتناک ذا یناثلاو لّوالا بابلانم
 یا دیلوت هدنناب نعي كلا دیلی ام ملوک رمه (مالتالا نده بم ندو اوءات هدرانوب هرز وا ینابب كحراش |

 هدننزو طم (دلنل )دلا لاماخ باکو ةينعجتاإذاادالتا لا ا دلتا لاقي زد هنسانعم قلوا ىحاص دق لام
 ةد نن زو ریما (دیلعلا)عدق یادلم قالخ لاغ رونلوارصت یک دقوج هکر ونلوا قالطا هیهنسن شلاق ندیکسا

 ةمالساراد نکیا كچوکب ودیا تب رغ تندیس راپدنعب هدمگدالب کر ونید هیسکلوش لنت /دلناو |
 دل وت هد لصالا ف نکی را هیراجتو یرامالض یجروکو سکچ هلوا شلو اغو وشن هدمالساراد هلکلروتک
 هلمالساراذندب رعهدعب روند هنالوآ شل وباغو وشن هداروا بولپ روتک هنسهکاوا برع نکیآكچوکب ودنا
 هلی هی رک مهسا دبعرک آر دانصوصخ هنینج لوق لصال!یننوسلوا یرباس كلرکو هپ راجو دبع رکی دنلواهیاک

 قالطا هپ راجو بچ نالوادل وتم هد هیمالسادالب هډلومو دل وم هک تن رولواهلبناونع هدلو هدیلنهبیا هیراجو |[
 اهترف ةدیلت اه دجوف ةدلوم اسهنا طزشو دن راجیربشاالجر نآ عش تیدحقو هانی لاق رونلوا
 ًلاورو نوا دز هنتبارولوا رم هتیقو ضرع هد هزوکدم هدام رک | عقاولا ق مالسالادالبق ت دلو ىلا ةدلوملاو
 هلنیفصخ دلو ردشملوا بلق هیات نو قرفو بلالدهزوک ذم یانعم تولوا یواو رز *داموشاو رونلوااضا
 هدننزو دارکا (دالالا) هب ماقااذا عبازلاپابلانم ادلت ناکلاپ دلت لای هنسانعم قلوا قم هدر ر, ږولواردصم

 هنسیر وابكنشوق لصشوط هلیعع كنات (دلتلا) روسنلوا قالطا ءرانطب هنر بعشنم ندنس هلییق سبعلادبع |
 لا رد نسا كليا كاتماو لع تویمراو هنسنرب هبسکر و بودا عج لام هدسننزو لیعفت (دیلتبلا) روید

۳" 

 ودندیماسا هدششزوربز (دیلنو) هدنشنزوریما (دیلق) هربغ نع عنموالام عجب عی عنمو عجاذا ادیلتنالف دلت ||
 هلکنا هلغلتوا قننم كر جش نانلوازک ذ هکر دیدآ مضومرب (دوتلاوذ) زدیدآر جسر ندنراج شا. هیداب هلع تات ولاا
 قفرت نعي دن ایا اتسهاب كد لاسقب رد هنسانعم او تلوهشو قفر « دضنزو دیز (دیتلاردشملوا میعست |

 یس هلکتل دیتو شاو هلهمایا ادیژ دل دیت لاتضب و ردواو ىلصا د كوب هلغلوا ندنس هدام دأو دشن لاو |[
 ]| مصخ هغلوا لعف مسا كلامنیاو یک دب ور رددیباطخ فاکو ردرما لعف منا دوخابرد رو رج فاکو رد ردصم
 كلادو كنات (ددب) رولوا ندنلیبق باقا برف هکر دینم دغلوا رددصموبوو دیزرج دیز دینلاقب و ردشلیا
 هنساسنعم یرثروئیذ هغارط شان نالوا هدنیمزریز هلنبتعف (دلا) شما ءثلا لسسصف ردمضومرب هلیقف
 ١ ادأت * یشلادش لاب هتسانعم قلوا لان رولواردصم دأثو روند ةغلقوعوصو هتسانعم یدن روند هفلشاو

 | ردّراج هب وکم تلرمهو هنت د اثو "درباذا خادم لاطشب هنسابنعم تلهوشواو یدناذآ عیار بابلا نم
 ]|| قفاومهج ازمو روناوا قالطاهنایبن نالوا مالمو هزاتو رتو روند هنخروقافرخ نالوا قشموب و ردهنسانعم بقرما أ

 | شموشواو دنیا دنئناکم لاقب روند هربلانعهدننزو فنک دشنلا) یکربشاروئلواقالطا هن اکم شوخان نایلوا
 || توفلوطو قشموب ورتءدننزو هحرف (ةدئنلا) رورقم یا دنن لجر لاعب رونید هبسک شک قوغوصو
 | تان كاسا .رونلوا قالطا هبهیراج هدننزو ءارجح (مادآدلا) هتم ءاتریا ةد ذخه لاقب رولو | صو دغلب وا
 حرف هلغلوا هزجاف هک ابوکر دمانشد ةادا هک یک یرلکدید طرا ناب زززد ءادأقلا نان هدا رقاب رع هروک
 باز یک ابراج دالوا ارب ز راد ءآدأتنیناام هدرب كد ملکدرحاع نو اردباهیاک ی غیدملاق یزوقالصا |

 لاشه رونلوا قالطاهنوناخ نوب ءادأثو ردیدالوایس هبراح برع دارم هدارو و را رولوافصتم هار فعضو

 هدننزو هلاهخ دالا ) یکه بطر زونلوا قالطا هوا ولنا یسهدوک هدننزو ءذبن (ةدلا) ءافجپ یا ءادأت هرم
 هزرخ هدرخن یکم هدفنزو در (دزلا) ذلاسهج یا هد اف لاضفب یکتبوطر ردەتسا عم نجس كل زومس |[

 یما هدحاتسصمو دنت کرد حراش هتفاذا لّوالا بالا نم ادرن ریا درت لابقب ردهنسانعم قم هرغوط
 كما شعرغوطرکلأهروکهنلوق كم هسخوب زاریداکآ دب رو و درسضم هللا قمالصا هدنب وصتابوبهرغوط

 و هم هم ۳۳

 قلوا

 سم سیب
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 لاقب رذتراسبعندفلواراکب تویلیا دخت وت هئنشز الصاند هنو رخ او هیون دزوما هکر دهتسانعم قلوانیدنیلاطب
 ردهنسانهمقلوا هرزوا كلاسماو لخفامناد تولو اره ی ندا حج و دوس و ینو اذا ادات لج زا دلب
 هفت ترضاذا لجرادلبلاقب رودن انعم قلاخ هرب قسدنک دارو د تاو ل اة اناا قلب لاشن
 | قلافو رک آ [شرابوررطع ما ذباَحسلا نادلب لاقبردلعتسخ ها یی كل رم لا اترولب و نر الا

 زونید هثبش نالوا ضد رع ةللارضقو نن ك مالو كنان (یدیلبلا )دف نا نم دل ناشی د ونهم |
 | روتدفناویحو ناتسنا نازک تایم م هدوکی دون همود یار ا نالوا یوق دن هل هینن لا اما (یدنلیلا

 رکد هکر د هنسانعم قو اولش قجآ هلیعض کلا (ههلبلا] رود ههنط زك زها نادیکسا هاننزو يل (دلبلا
 هم ةرهخ نالوا ق ننعهحهرنا دهازوب بم اش لوا وز وخ ندهد وه الا ی لادن و ویدنلوا

 | عطر ةدنسبح اون هند هدشتبزو سو رف (د اولا طه یا چ و هد لا دلار قالطاهنخاق و

 || هاتصخونوساواندنوشزوق ؛لرکو ندشهوکو نن تلال لردع شلاق هلیعضكناب (هلبلاژ ردذآ

 یرانآ هنیززوا او عضو هرجا اقوم درا ربیعی دلوا زز یک وص داو خاد رشیک ان هنری بنای لب وشمقلا
 E NESR OR سوپ مه جم

 كنۆنو یت كنا (كتلا) روتند هنکوک نجات هنفن یو دن ۲ دلیل “زد زود ید ناهفدن کل قحهدرش

 | هدیرع كخاصس روت وووس هطنعجیر دبره ن دس واف وز نا الحب اش ەش اتو ک | راوتتدهخاصتس وب هنوکش
 هدق انس زبر یک د هزارو زد سم یر هد اصن ناخب وک وز دل منسم دقت اول نکآ زدراویرامسا یک یانو اول |[

 أ ەڭغلۋاتصش :دننکب یقاجتسرو ندعبات ی ESET SES و فلوت

 قاسونآولودت هدنزایدم ور رد لنفخ زرعت ۵ دکل اوهآ ر کک دن وا ماللتطصا ء اول هد ههاکبم و کخ ناسخ

 هدنعوقاثشئر ناسا هکآو | ناف کم هدلاحتو هبوتیط«دژاوهاو "هرّوک هاو ارعوضرع هدزاج »و دنح هدتماشو

 هکر ۇتىد هني د شوو روتاوارابعت نزودودنف هکر وتد هه وصت و هلیخاالوا ل چ غد و یهتنارونلوا زیبعت فال
 ةد نالوا دفع هلیازرف هدننویو چر طو زد آځ موز دنبو ردذ وح فن دیس اه زنوب روناو| ر بغت دن وت ۱

 بتکه کرد جزئ دبا تعاتجلر هر دیمسا یراشیآدرق کز هسک مان دنسندهفلاس اهلی رمسک لب (دنبلآ)رونید

 دنت نو یاتتسسدنه دنه کی هیارا او ولغوا حوا مانتشوهنسو دنه تبخونی ماع ۷1 نطمبا ن ناغرا هدراوت

 هود[ هنساتنخب ر دروتند هناوکهدننزو هداوفس ( دولا ردخبو بشم وبهزاب ملا داناو لا یتخ (یناتسدس
 ةل2ۇكىنكۈاوو تخ كنا (دونلا) ردراث دج هرو دند و هب ودن نوع اردن دلاجرمالعاءضنز زوی وظف
 ىدچوندوخاب ىد وردەبلع ناشر ال اندو نان ډب ناوغربه اشمهنننزو یرکس( یدهم)هنس انعم نرونب ده وق
 (داو لار روند ۍغاو دو تاه دنشنزو ذه اون (دهاومل | دنوتاضمفورممرپ هک د هع ببر تنب (دهب ما از دیدآ عض ومر

 هنکز هدننزو هدو دیجل (ةدودینلاو )هدننزودوعق (دوببلاو) هلبصتت كن (جانملاو) هدننزودیک (دسلاوآ للا |

 و دس لح داد لاسوهنزاسع ندعل وا | دیاتو :یونانیاشنومان هکر ذهنسانعم كف هرزوا هجو قلوا عطق ۱

 یرینسفت لأم كفلوم دنووا یخ هبا كاله هد هناس لوصا عطقناو تهذاذا هدوديبو ادو اداسیو ادینو |

 اره (ءادیبلا) ٿب زعاذا ادو سهل تداد لا زونلو لایعجئا هتسانعم قفل شنوکدویو زدواید ۱

 ودرید ,زودقلواتاوادیب نالواساق هدنوب و هدننزو دع :دولکن ین لجن یک الف روید هناباببلوچ هباتنزو |

 هنارکس (تنادییلا ادسلا ] زدیدآ فضا زودرب نجر ا ڻاب ءاالغو یا نساازمکت زو تلوا دیو ویا ونک 6 ۱

 یزهوجتس) ]رونی هلو نکاسهدناباباسهنت حب هدمآدیب لوق یلعرولوا مما کروتید هنکشانایب ب یشیددنیزو ۱

 هر زا متف تللادو یوکس كنابویضف كن (دسار وسلکتانادس یعجج ردشابا مسر قر هلوارعسا شان ندنمهو | أ
 دما تم لو 2 ارنغ یا یخ هت ادابو هت اد لالارتکنالف لاقن رد هنسانعهربغ ,هلبعاشا ناب میان و هلیساس |

 ندنآ هکرولوا هتتسانعف لخبا نمو ردتبثم هلیساعمم هد هراس لوصا نکن دولوا نوچ العتسا :یعت زولوا |
 لاق روند هثاتعطزکدیبو شیرقنم ی ادب مسرعلا لاےصفاانا مالسلا ذیلع هلوقهنعو نونلو یمن ها یروتوا
 هسعاتجن تالتکن رقعجول بواد وخر و ردندآ لحرر هدتتنزو نادیع (نابب)7 ئدر يادښت : مایعط

 درت هدننزو تن و -((یدیاتلا) ) ردنا عضومرب هدننزو جربذ( (دربت)" ءاتلا لب صف ردیذآوصزب صوص
 هکر قلو هر هجم ی از نالوا باونضر دفعه وب هر وک نا ءلواحز اشودرعاش ماند نب :نگدارمهکر دکعد بوسنم
 لی رک جم است و .تجس ا هب رقرب هدنتباضق یزاصهلغص كان (دیزتنام)ردهدلن رب هینعا



 ک
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 هدنتطومربغ هسک نالوا مزالعهنط ومو روتلوا لامعتسا هنیزانعممالاوتماقاو مو زا ةللراتتعا تماقاو روئلوا
 ندنش عن و جره لصاس | روناوالامعتسا مت لاتنعم نهذ داماو تشهد و ریخت هشتم یل وار یغم
 دلبض را هعطق ره نالوا نیعتعو رخو ار یتش ندنفارطاو یهننا رونلوالامغتسا هداسنعف رَرهراتغا هج و زرب
 یسهلوقم راسنا تعارزو ندانب و ندسنکكنشنعب ناف رکو ناذانآیعب ماع ثلرکزوناوآقالطاءدلبو
 هیارتسو هناخو رونل و|قالسطا هناتسرازمو هزاوموربق دلبو رونلوا قالطا هغارطون وساوا لاخندنرنا تراسع
 سرافاثلاذکر ديما كر شرب هدرع نیا هرب رج داب وورانتقچ هطرومهدنآ هکر ونیدهننماوب كنشوق هودو رونلواقالطا |
 رابسو هد دسح دلنو ردیعسا كغامطر هد هبرنض ی جنو ردندآ هی رق رهدنناتضق دادخب و رس رب ةدنسهکلوا

 هسکو کد لنو کر ان او زا رولکالبا یجب هداننعم وب رنا یادلب هدلعق لات روتدهناشن و زنا نالواهدهنسن

 عاذ دنس هلبا مامن هکردیمسا ل زر ند ره لازانمو رونلواقالطاهنس هيا لاو هنناتعمر ذضونلوا قالا
 ددع شل هکردیا لوزن هبهدالق بولو! فرصنم نانآ هعهاکو ردهءظقربهداتس ندتک اوک هدننسامرلل راخمان

 یزلکدتاریعت لیدنقسا ك رایبه دلب و رددنجرب سوق ران وب و ردهدناکش سوقو تراش تع ند ردم بک اوک
 ساق لاقب .راردباسایقیب وصل نکد هلکنآ ر د شرب یک لوقاش قلاوپ عونصم ندنوشروق هکر وند هیمنسن
 قالطا هلک عسا 1و رجرونلو | قالطا هضرا اقلطمدلب و هال ح الماس صاضر نم ةه ؤو دلنلب الا ا
 لاق هلبعض كزاب رد هیاتعم وپ ید هدلت وک ه تن هنس انعم ی لوا قحا هداس نادلبف یخلار ادیزاشاغزولو اراد مم مدل وزا دلتا
 كن هتسنزپهلب ور ددیقم قار هلوا مسا هدلب هل ه دناهع| ضعب مبا ناک اذا عب ازا بابلا نم ةد وا ةلب لجزلادلب
 | بویفلوا رفح یس هل وقم قاجواو ر وقج رالصا هدنآهکرونلوا قالطاهرب ل وشو رونل و! قالطا هت رصنخ و لا
 ]| دوخ انس هروج هل روفج كل اخون وهل وا هرزوا یس هيل صا تفلخ عب هلو شنمالتاریغت ینربر بولاش اع طق
 ز رفیعی هصصخ وزب ندنآ ردقج هلو ا هکسلوا و تبال و هکی کم اشو قارعر نند هناکم نینح و ژوند هنظسو
 | ةدلب وماشلا .دلب نمقشمد ةدلب سب یکی شهد و هرصب هلزاه رونند هدلب ر دل وه امو زوم غم ږک هب هعطق زب نالوا
 دش ندیعسند هل ر عم ځو بش ر دیدار هش و هدن زاید شادنا هدلب و وونلوا ا ویشت هدنناونغ ضمدلب نع ةرهاتقلا

 || كليا تمزالماكا كر هدیالاطتق هلبرب یرب نوجا ضزاز مان رولو ار دق كلذک هلن نخف دیلپ قردندارو | یدلنلا

 دج
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 عیار لا بابلا نع ادلباو دلتا مولا دلبلاقب رد ابعنادک غافل رب یزپ هدم تاقا هدنآهکر دهنتتناتعم |
 یرپ لوا لوق لغ قلوا مقم هرزوا ماو د هدر رب هدننزو دوغ (دولبلا)اتپبلع نولتاقب ضرالااومزاذالوالاو |
 هلب رک ن همه ( دالبالا):ادلنهدختاوا هم وا هاف اذا ل والا تابلا نقاد ولبن اک ادلب لاقردهتسانععم یل دی اهدیلب ۱
 ردهتساتغمقلوادیلب یس 1 ادكنهسکرب وهم اذاهات !هدلبال اف ردهنس اتغعقلق مزالمماو دا نلیعهیهتسا از ی دار ۱

 رکن و ساوا یونحم رکون وسل وا قیفحلرک رد هنماتعم قعشباب هریو ةدنلټ مود تزاصاذا میوقلا دنبال |

 .دووخاب هلملق هنیربیرب هننزو هلعافم ( دلابلا) ضرالابا وفصلا اول دبا لاق رولواةیاکندهقافورتف لاک ۱
 دنکهک هد بتن زو لعفت :(دلنتلا)- یطعلاوآ نه ویلای دابا ذا ةدلاتامهفلاب ناق رد هتس ان نیاشرازادنکنک |
 دلت و دلج حض ها دلاولجر دلبت لاقن ,رابیلباتفع.دلصت ردذوه اس ناد هنت ت دال هکوددنسانغم قلا لهاکو |
 رمو هتک وهیبب قفبضاذآ لجل دلبر دهنسنانعم قل اچ هنر یرب یرللا وید نادم یاهیشانندتماد |
 لجرا دلبت لان رد هنسانعم كليا ف ملتو قانو رمح هی هنو و رتا ذال جزا دلبت لاق ارد هنس اعم قم وا |
 هنیبهدو دج ضرااب هنس هدلب كن هسکرخ او نضرالا نا طقسا ذا ل جززا دلبتلاغب .وددنسانعم كیشود هریو ف ملتاذا |
 ردهنسانعم لب لوزن دل نايل وا یک لنش اف طقو رخل ادلب ىلع طا قاذا زیماا دلبتلاقب رد هنس انعم قوا ظالم |
 دلبتلا فی زد هن سانعم كمر دود هنس هقرآ قرللا یکیا شانندفسعتانودحا هیامدلّماولاذا موقلادلبت لاق |

1 ۱ 
۱ ۱ 
 قلوا لدروکوللسقعلا صقانودنک مین امذاو نت غف لک هدننن زوم هالم عج( هال ةيفک ی لقاذا لجن ا
 دلبالاو هاد نښو رسا (دیلللا) نیل ناکانامارزاو شان ات انآ ومةدالب لب و لج ادب لاقتردننسانعو
 بو ارتسفت لباقف هدلجت ۍر بت ضل وم ردنل نامل کن و نظف هکزونید هب نکن الوا لدروکو له اکو نهن دک
 مهو تند مه هدنا مع مین رکبل ولو لاو لنت تداخل لکا لا هزومض نا یرانو
 پ ؤلظ اشن هوا كيرجتو ضکو ردقنره هک روند بهادار اف نسنکشادیلبو رد نیم قر وا لباضد تناطف ||
 كنا تدالب کنونی هبت نکن امید هش | یظعا بو کی رهن عالی دی نوذویو لنجج لاقل وا رسا |

 | دزو ليقف (ايبلتلا )وو شذ همدآتوترفو ء وتعلم (م ول ا) قلا مظخل یا دلبا لجرلافم زدن دنس هم زال |
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 هش اکو یکن اہفغرر ولکنا دعب و ېک بفغر و فیغر هلنبتعص رولکدعب ویک ءافرک نوک آاعب یچجچ كنس لک دیو
 نیت دعب ربضو دعابریغودییعبربع عت لا یو غلا بمدعاپ دعب لاتی رونلوادارا نوا دیک ایس هلکد اب
 اسد هدننزو ل جهلپ رسک كم( ) ربکع هقک هغاریا كلامنا لواهجهخ رالآادقمرینعب اب ض نکی ا
 ردهنسانعف كلبا دیعب هلبرمسکلنهزیه (داعبالا) رافسالادیعب یا دعیملجر لات روند هعدآ نادار رف زار و رود

 ینآ یلاعت قح نم رکا نع هاحا لا هد هبا لاقبرونلوا لا تما هدنعقوم ءاعد دو برق دضهدعبا لاق
 هلعافم (ةدعابملا) ن وسلیادیعبندنچ ر یآ ی اعن قح تعي هنعل یا هلاهدعبالافیونونسلیادبعب نانحالفوریخ مآ
 اداعب و ةدعابم هدعاپ لاقب ردهنسانهم,للبا دیعب هدننزو لیعفت /دیعتلاو)هدننزو اتق (داععبلاو)» هدشزو ||

 هنسانههتعفنمو رتخ هدنضرعمحدق و مذ هدننزودیص (دعبلاو)هدننزو برقا (فعبالا) هدعبا یعمادیعبتدعباو
 هلغلو اراعثجم هدنسانعم ر عقو هن کو ر وغدعب ودعبا لصا هیف ربخالیادعب و دعباربغل هلا لاقت روتلوا لایت
 هنتففحو هک شار ییعیروغهدصوصخر نوعا نالف ل اوقدعب و دعب اربغنالف سب ر دشلکم زال اک | راو زم ی اعم
 ردکعد ردلکد اص هج وکه نیا هلغلومدآ لد هداسهقفوپ یسهنیدنا ردقوب ی یظن و نهذ كجه دیاعاللطتا
 نالوا هدنتقلآ هلغلوهنسانعمیذلا یی ًابهدارو کرد راش ة شافو لئاطیادمی وا بعباهدنعاهلاتشیو
 | تنم رولتقیقحو دوغ هدنناب كبآ هبا لجهپهیفان دوخ اب رولوا كم رددعبا تدنالواهدر یا س پۆل طفت |
 برعم هس رونلوارک د افاضمو نیم هسرونلو رک ادرفمردیلپاقم لبق هکر دکعد هرکص (دعب)نولواكعدارذفوب
 | ریدنسانممقهشقاا (داعیتسال]) اکدعب یا امکی دعب تشچلاقب و بصل ادعب لعفا و تایدعب نم یکحو ولو |
 | هدعاذا ئلادعبنسا لا ش زوناوآ یمن قفس هکر دهن تم كابا ده قاباو دعاسبت مع دنع عیش الاش |

 ۱ یا هج هرکس ندنآ هدیکرتیکتاریود ردیعج تا دیسعب رد یغصم ندنظفل دعب هدتتزو ریز(میحلا !دیعب
 هروک هتنابب كراش رلرید یتدنیب تاديعب قر هل وا ریکموقارف .دیعب یا نیب تا دیعب هت ار لاقبهنن و روقلواریهت
 هر دک روکی خدر هرکصن دک لپا تقرافمبوروک شی بوبلیا تق ناشفم هبدجباب ور وک عف د زز ی کوب مدار
 || ریفصت هدار وبر ولوا كيد مدروکی ادا قاارآ یلصاح هکر دکعد مد وکه دنرل هج هرکصقارف هکر بد نیب تادیغب |

 | دد هرزوا سانقریغ یجب كنو ورد نم چتم ی رفتی رن ص كفو طار ززم و ا: ی هلم اف تا نیما کد دی قم ی قت ||
 دارا ءاعدل | دعه, هبطخ یراکریلبا د اښنایهدنر ضع ءآڑما ب لع یاطخ کرد هکر (دعب ام 1) رد زکچ نم اڑی |
 كنیفلؤم سپ ردشلبا ملکن یول نی بمک لوقلع مالببلا هيلع د واد ادتابندهدنریذقت كل اخ دعب زر |
 أأ بسن هکر دیلی اقم ب راقا (دعابالا)رولواهدنریدقت ةیلضتلاو ةلداو ةلنلا دعب یزرال وقدمنامهدزا هجا بلد |
 زدیدآ هیسح ار هدنهب هد زو قات (نادعب) روسنید هلوللسک نالوا مخ ت دقارا یخی اق ارا ندنقھج |
 هلن ون ( نا دغیو رؤلوا تخل ترد هک لع دقتهرزوارخآینرب .رهو یا نیتچچم نیلاذآ(ناذغبو) هبا نیتلمهمنیللاد ادق |

 | كلنا راد كقارف کر دیسا مالسسا ید مر دنروض ید ی وچ هک هلیع:(نآدغمو] هلیس هبنب هک (نتدعب و

 | طع هلغل وا نیما مصعب رد هیس زاف هک کرد دا دغیر وشم ہک دعوات ردقجماواداآ تشم رش نالوا |
 | ناذفمو ن ذغب و ناذغبهبهجملاذیاضعب و ندم وسا یه هرزوا قل وافدا د غبملیبطاقناسهرو زوکعد حط |
۱ 

۱ 

gs 
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۱ 
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 ےس

 | ینیهحاةراشوقا هدنساذج كط شىرېن ەد فل سرر شاب چ البا هب کیا فاو اهلنا هاو یل د قر اتر وصد ادم و مادی او
 | رهت هلغلوا مالملاطداو هل درعاماو اسنپ یداوسنال وادوج وم الاح قناود ر وضنم هدعب ىد ياة دلت ئ لکل د

 | مواد ادفب نی نمی قو بشم هداذعبهدننزو یرحدت (ددتلا)یردلیا تسمه السا شید ید نیرو
 || دادب ىلا ټ سننا اذا لج راد فت لاسقب رد هن سان: قول دا دغی نعت لپا دشت هنله ادا دد وش انلهد
 | هرماحاوهلطاپه روناو| قالطا هتعاسحج توس هدادغب طفل مد دانغب ند دام هکر حزاشانتهاها ان وا
 هدنتلابا نامرکرد لنکا جاجا هک هلبافنوکس (دفای)_نادندنلار قطساو رددفو عمدی فر (داتغال )اانا
 جاش ر دیبا: اهن هللاا مخ رل هننرکم هکم هليو کش كمال ( عدل ول: هلنبتضف ( لب زیپ تاب رده
 ]اکو نالوانیبودو دو طیب ودر ابو اصب كفلوم رند دققالطار یاس کر
 | ناداناو رد هلتمچ وبقالطاهدلبهرهشرولکنا دلم و دالب یی هلو ات راتماقاوع اقچا كىناكتىو ن اڭق هکر وتو

 ند یم هتسضیادلوا تاوما نطوم هی مربسفم وتار شح نطوم هارت شوخو نطو م ی الب طاهدلب هم زاستفم ناتا وا |
 إس هره یک ک ك هود تلذکارد هلهینشت هزوکذ م ناکم نالو ادو دج ق الطاهدلباهغلمحآ نالوا د دنا
 لامعتسا هنمانعف نا شنو را بر اتعاپناستلوا کدو رولوارا بع ڈنم هدناسسنا ردبص هکرولوا اکو هلن



4 
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 نوم تن ةدرو  اهطسو نم یا نیعلا درب نجتب مش لوقت روند هنس هترواكراکنپ لتقف (ةدربلا)ردیدآ هیرفر
 هسا ید هرند «دننزو ءامرک 4 ءآ دربلا) روناواقالطاهدوس عونرب هلم كن (نأضلا ةذرا) ندا درک د محگن
 هکود هدنزو و ند ماضحر هر زوا یغیدنلوا نایب هدرهزم ہک راد ججزنم نونهکیدلکا هلبا دعشو اوونلوا قاللطا هنتلع

 رب ز ردشنوم نالوا .دراو د شنو ءالسعف یک ءازنشعو ءان ءادعنضراتو و رو شید هنثلع هسا نیک هات
 نداینصمایهاشمو ردییفل ریحان رماع هلیعض كلاب(ندرنلاوذ] لاب ی ایا ءآدرلاهنذخآ لاش ردننومیج
 ]| .بودیکه نس هلبیف ملک هک ی دیا مدار نادنس هلییقریج لیس هشیغصم (درببالا) ردیبقل كحابز یهعیز

 هر ډب دناوسن مالعا (هدزانلا) ردرخآر عاش یرذعلاذعره ندربداو نبن دازعش یغوبلادربیاو یدنلوالتق هذارواو

 رد هی رقرپ هدناضقدنقرهسهدننزو ناسلس (نادرپ)ردندنبت دح دادربنب ميهار ردن دامسا هدننزو لاصلص (دادر
 رادشلنا ثباو ر تیدخ ندنر دب ردیبقل دملا ى يتلا یشرقلا لاس نب رجهاربا نادربو ردعضومربهلناص* (نادر)
 یسهلسفلّمع هدندالبدنتو ردندآ ضرب هد ةوامسو ردنداراکیت زب هذةيداش هل نادربو ږدزوکذم هدب ران کک

 || رهاطوبا ظفاحرد هیرقرب هدنساضقدادغب ور دیدآوضرب هدندر وب یس هلبیفرضنولب هدزاخحو ر دیدآ وضرب هدندزون
 هدنراوج شعرفو رهن هدنبارن سوسرطو ږد هی رقز هدنساضق هفوکو ردنداروا یتادزبلا دمت یلعوبا نجس قليلا
 ]| هدنساضفیجو عضومرب هد هماس# و عضومرب هدندالبدهن هدنم و ین وفر هدنساذخ لاج ةراد هدهلابتو رهن
 زدهدربا یوم رولکدرابا جج نوهلدلوا لابثف :رونلواقالطا البف هدننزورج؛ا(درالا ازدپ راداوص قازوخرب

 هودقلاردهب رقرب هدنسپحاون فاکسادلب هام (هینادرپ) ردیبقا كرب ندنین دح هدسشنزو رایدلادرف (نايا در
 هلا علایم دربلا نب مخ زادص نب بولا هک هدننزو نهج (یدرملا) ردنداووا تخل ا ینادرللا لهلهم نیدجحا |

 ۲. دیربلا هنا دبع نب سواو ر دندن رخ اتم هک ر هدیاتیاو ر ثیدح راز ندناصصا زدندننندحم ردرهتشح
 :هاو ن ید زا باخرمتو ر دب وسنم هنیرابرضح اځ هل ا تیصطا نة دیر نالوا, ید چ رد هدشزو یربیز

 هدشتزوریشدرا (ریشدرب) یدیادایز ییعساردندنیعباتدربالا وبا ردندیماسا هدسننزو دانش دارو هدیرنو رددندشدح
 || ادو كتاب( ایاردزم) یدنلوا بی رهت هدعب بولوا یم هلباریشدرا نالوایمسا نیننابرد هدلبرپ هدنتلانانامزک

 دجو) دوضد هیبآو هجلکنیلافهدسنزو ذشنق هلوج (دجربلا) ندیعما عضومرب ندنلاعادادغبناو رهن لبقف
 دلبر دن رق نادم من ریسک يجو مط نرو ف كزاب(درجدزر) ردیبفل كم دآرب ن دب رغ هد شنژ و فا
 :رونید هنوت اځ نالوا زانو هزاتو رت ید ولط هنا هلن وکس تااخو یف كنارو یم كلان (ةادخربلا) ردهفورعم

 ]| دم دفراه دنآ کود داق لوش هدننزو لطف (دربلا) رد هدلب ر هدنب رق لضو هدانشنزو لیبتز (دبحقرا]
 ]| دونید هنیرهوج كملف هکر دیفدارمو هدشنزو دن رف دنر لوق هلو شلاقرث هدنرب ب نکرولکج یرومد
 || ت مثاهو دنربلا نیترعرغو رولواهدشزو لعطف هکردنغلا هد هلبصف كنارو رونسلوا هدرلمطف یناسارخونانط
 | .ة دنربم ةآرمأ لانمي ر وشد هزولاح هاتم ششولتا یدوخو هاش هش لعاف سا (ةدنربلا) ندرت دن دنربلآ

 ئ دزب هدننبسف ندیدآ هیرقرب ندنلاسعا تس هلیزوکس كن هجج»یازو ضف كنا (هدزب) ملا ةرنکلایا
 ]| ند نیر وصنف نالوا یسبلا ها هدرکرس قع ینا قهدەم وف ره ذب فندنب ره هلیسهداب زواو روئید یود یو |

 ]|/(دعبلا)ردب رخبآ لا را دحتندیا تب دحت مه عماجندیرانضم ماما زدن داروار دص ون هکه غب نه دوخ اب هنر

 دعب و برق ضیا دعب انمیب لاقب ر دیلباتقم برقردعسا ةثتسانعم قلقاربا لینوکس كنيعو ىکا
 لایعتسا هنس انعم تومو برق دن شماشطا بالا نه ادخب ۶ ثلا دعب لاقت هنسانعم قل وأ قازا نولواردضم
 ]| لاعتنسکر ردباهدارا سام هلا هدعبا رازیدهلادعبهدتعف وه اعد دن راب رغ و تاعلذا لخر ادعب لاش زوئلوا

 || نالوا رات هد لنوو هدانعموت رریده]اشضسرکهتن ردکعد | مته ۆك ا یخد رب نوسلب ادیهبندزب ی هنکل وا |

 :ردزدصم یدول که دسنازو باک د ایزو تاو رار دهل قمم وهاد ف فون ردقلوا بوصتم هرزو تیزدضم ||
 اداب ولادعبلاسعن .رولواكعدنوساوا دیعبندنا بح دوگا ند ربخ هکر ونلوالامعتسا هدنضرغم نب رفنو نعل

 | ددیمزال كن ەش دنارودارۈد هکرونلوا لانمعتسا هنس انعم ترد نکفوم خو ی از هلبا نه هذعب ودەب و انعآیا
 ضرالاننةدعب اتت ل وقت ردعسا هشنانعمقلقاربا یک عبهنعنو ه خو یار وذ یا ةدعب و دمب وذل هنا لاش
 "نض مبارا ین رادلاتدغب لاغیارد هنس انعم قلا قاريا یخد وب هانعتف (دعبلا طبارقلا نمو
 فصوهغلاسح هکنولوا هنسانعمقاربادعب و كلهاذا ادعي لح راخت لا عیردهنتسانعمقل وا كالهو تن رق

 زونید هش نال وا قانا ردرلتفص هارعضتاا (داضبلاو)(دعابلاو)(دیعبلا) دست ىا دعبل زىم لاق رد زدصلاب
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 || كيتو یخ كن هنم زارید ةنع دور دق ام هند مقوراهسلبا ترض مو یش ثریا هرکیدکت و تّدشههلتاد عمو قاقشو "
 سس

 راوشد كب یسلتر هلفلوا کسو یوق تن اغب رونید هراشاق جوسنم هدنراندنم هکر دیدعخاو كنظنا نم هلبقف ||
 قج هدوغوصوص هدتنزو ةلابج (ةداّربلا) ردیمسا لجررب هدر و رولوا فوقوم هنناصا دمع ةئ داجر قّوقاو
 روید هبقصاو هلاکنچ یراقدصآ قدر نوجا قدوغوصوصو رونلواّببعت قاراق هدرارادنوب هکرونید هاق
 هلباروکذم فب رنو بلوا ی ر همز وآهزوکه زاوکن د هراس لوصا هلکلیا مسر هلنترابعاهبلع ربا وکو لوم
 یخیدلوا بّرعمو دج رص مود رار د نایهطاکافُ اطلهایحیدنلق هجرت هرزواروک ذم هجو هلسلو اف ّرعم

 [ةدرالا ارولوا ندنل بخ هنابچرولو اكمدرب یسهلوقمابهس یرلکدتیا عضو قدر نوجا قم عوصوص هزا وک دنزونص

 ردیلع كنوبق ید هدربو نوح ب دلبا دیری هدعمو یعیبطرونبد هنتلع ًالتماو هم دخل ناتفو دنوکسا

 زدیدآب رقرب هدنس هنیکلوا زازشو ردنداروآ "یدرملا ملس نزیرع نددنیدح ردیدآ هیت هدنساصق فسینو

 قوغوص نوعا قغوص نکروبدوخ ا,كمکو دوص قوغوص نوعا كنيس هسکو هدننزو لاعتفا (دآزتنالا

 (دربتلا) ۲ دکدرببل هن رشوا ادرابهیلع هبصاذاءام ا نالفدرتبا لاق د هغپانعم كنا ضا
 قوغوص هدننزو لعفت

 جابص هلبس هيب هيت (نادرالا) هيف عقنئسااذا ءاملا ق درب لاب ردهنسانعم كمني زس هلةمروط بوریک هی وطا

 لجراادر لقب رنو ارت قموغوص ندشی هکر د هنس انعم كلکزوتف ند هنسنرب دننزو دوعق(دو راهی قلاب

 هغلزاس قرلکدید یتوایصحو یا هغوق هدننزو ۍدرف (ۍدرلا )رو تيد هب ینکانلیکوت ندنرغآه کا هلی كنا

 زیحت یراوط لز میک ونید هر رطاقو هرانآ نالوا بت رم هدرا هناڅ زم نوجما قالوا هدننزو دب رف (دیربلآ)ردنوننتم
 هکر ونیچ هیهفاسم ځس رف تردو ر دیس هلوقم یعاسو قالواو یچلیا نلب ردنوکه لڅ هکردهنسانعم لوسرو رونلوا

 | لدل وا موسرم هدنناونع ناضیرف هد هج ضعب رد هفاسم لیم حوا خرفرهردنرابع ندهقانم لیع کیانی
 رد هیعرش تفیقح یربسغت هلا هعب راح سارف كفلوم بولوارمسفم هلی نا خس رف دیر ه دتف) تشک هکر ید جراپیش

 ندنس هکم دهد نالوا یپراف ین هلکدی رب هرز وا یدلوا دافتسم نددجرشو نیدقنافوندهیامنو ندناسل هکیدلاق
یاراردیامطق یراق وق نوجا تمالع كن ناراوط لزم هدفلس ردکعد شلسکی رب وق هکر دبرعمو فنج

 ید

 دوخاب یکیا یس هنایم نیعب هننیب نیتکس كار هدیک ی دنلوا قالطا هدهغالواو هب یچلیانالوا بکار هد رب لو هدعب
 زر قترد دوخاب اره هدفلس ی دنلوا قالطا هدننایم كنا زىم یکیا نالوا لجسم یبهفاسم عزف ترد

 لصا راسم هلا لّربم هدرماسلریعد ولو یدیا رولوا بن رم هنا زهر رب هدلجم
 هدیتنا ل مر دناکم سا لزم

 یناویح لزبم هدنلس هکر ید حراش رد هدنریدقتبنرلالغبلا لوق بت مل ا تافلوم سپ ردلمعتسم یخ د هدقالواو
 دییقت هر ابع لاغب فکس لک ف بئرب ناکو تللذوحو طابروارغت ق ینلوق بترلا حراشیح یدیا صوصخ هرطاق

 ناکم كراقالوا هدعب رایدلیا قالطا نادیرب هد هنحانج یکیا كشوقیح یدناوا قالطا نب وکرم كخالوا
 امد ییعب قنارف دیربو یبهتناردب ربسفت ف طع یوقالیم رشع یتاو كفاومو رابدلبا قالطا هد هنب راصو ضخ
 نوجا راذنا یک هک و ا كنالسرا رونلوا قالطا هد هرون اج یرلکدتیارببعت قالوقهرق ندیکهدنکو ا كنالسرا

 د رب كاذکز رواوا فر طو هليا سح نیکج هلک ن السرا راناویح ندیشیاسس كن از نوهگیدنکق ر هرقیخ
 مزراوخ (دبرملاذکس) رارابج هجنرلکوا ءلرقالوا هکرونلوا قالطا هرایج روس نانلوا نییعن ةرزوا یراتآلزبم |

 لبخرب هدزاحو رد هدنس هیحان ینادیزیب رخت ردیعما رهن نالوا یم عا رر هن یرراج هدماش قشمدهدننزو
 عضومر هدماتش هلا هد دشم یابو هلن (اتدرب) ردندا ر هنر هدنبازت سوس رطو هب رفرب هدنسابضق تلو
 ةدنشاضةرامذ هدنع هلباهد دسم لادو هلنبټف (نودر)د دیدآ عضومر هدننزو جربز (دربن)ردبعسا رهندو جاب

erer 

 كنارو ضف كلام (ةدرملا)رولوا هرزوا تدور یني را كناسنا هکر ديما هضراعو هل سک ك نارو كناهزرمه

 (داریل) .دوسناوا قالطا هتیفو لظنا دراو ارد یختد ندر هک هب نور اقدلوا نیس رونلوا قالطاهماضخیاو

 (هداربل])ردنلآ شان ددر نالوا هنسانعملتق هنسانعم ناهوسرونید هب هک آ هدننزوربنم (دربلا)تفاذا ادور وادار هلع

 ]| سنجرب» د نزو یدرک( :یدربلا)ردب وسنمهنظفل درب و هروک هننابپ كحابصمرونلو عج هنریصح ندنآ هک ولید
 أ هی هدر وب نکاردندن دحم یدربلا ینایطادیعسندجخاندعتور دی رلکدید كنکشاكنس هدیسرافردیدآ ام ریالعا

 | قب رطردذوخ ًامنددزنالوا ةنسانعممو زو توبث نانلوارکذ دیزب هکر دوب نالوا مهذنم ندناهم| ضعب و دشاپآ
 ||| تد هلج لواو هيهدنورو عي رسره هلتتسانموب هدعب بونلواقالطا هي یجلیاو هغالوا نالوا مژالم هنسهمولعم

 ]| یزرجج (یدرب )ردنداروا ناب دیربلا بتاکلادم نیروصنمو مهاربا ندم نب مهار ندنب درد هل هدنزهش
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 هد اصن کنلومامونیا ادرب امهنوقودبال لاتعتهلوقهنمو رونلوا قالطاهبوش وا دربو دزابیاذزب بام لام نولوا
 ثوبث هاکهلغلوا صوف نوکسو توی ید هدزب یک یاد لوا صتخح بارطضاو تکرخهّرح هروکهشناب
 هد ات فعضو موزلو ثومو مونو توبث که ثنرونلوا لاسعتسا هدنراضرعمو هدنرامالملرانآ یهاکو هدنوکسو
 ینا رظنوکس هماندوخناب یو رعتدورب ةشیدلخرهاظاكمان قاللطادرب همون سپ.ردتشم یدهداروب ی اسعتسا
 ءامهده راح ةب دابارب زرار دنا قالطادراب درب هب هنس فیلطا ره بارعارونلو ا(قالطا هن ران رغآ درب و رد یی هنسهقالص
 لابعتسا یه دکر کوت اقلذعم هلومعتهرمن بو لیا قالطا رب هنیرانیزغغآ كب وبحم هلت امو رولوا بایکو عادزاب
 زد هنا هم كغشو | بونقوط قوغوص هن داراب هیسکرب درب و # بنشارفشلا عضاو اینا دورب# هلوق هنمو رای دلبا
 ضراعتوکس دوخان تدورب هلبسحور نادقف هرم  دلنتسم هنسالنعمثومو در انباصا یاانیلعو لیللاندرب لوقت
 ردقح هلوا یسانعم توب نانلوارک نکرونلوا لابعتسا هنسانعفمورلو بوخوو تاماذا لجر ادربلاش نوصبدلوا
 ردذوخ ام ندنسانعنوکسر دل غتسم هنر انعم قل وال ۇز هما بونلقزاو مۇ جوئا نالفیبع قحدر لانش
 هزوکهتناس هدراصد كنملوم هلعماذا دیدیا درب لاشرد هنساتعم كلرکایرومد هلاک اولرهاذا هدر لات

 هژوکو هنلنقیا هندرب لوقت اکرولوا نيشت رع زاځ هکر دذوخ ان دن وب یسانعم لحس هل غل وا لمعت سه هنسا نغم ل تقدر
 عولر رد هدنن زو روص 7 ندنظفلدور انعموب و ,اهلخک اذا نیعلادرب لامب زدهتساتتعم کيکچهعرتس

 نادنآ رکج هزوکب ودنا جزمو راددّربم ضعب هنا نوا ییفدنیع ترارح هکر ونلوا قالطا هیاستوتوهیهمربم
 ]اهدنواماسهطراسوكقادر ورابدلیا منعقد دس بو دبا قالطادر هک کج هزوک ی یا توتو لکل وا هلفّرصن
 بصاذا زب ادربل اقر دقح هلو کود نوعا یخعوصردماعطو كمانالوا یا دارم هکر دهنسانعم کود وص
 دزبلاقت ردذوخ أم ندنساتنعم توکس هکر دل عتسم هنسانغم تعودوریک ب ویلا هیدبب سض قدر و املا هبلع

 .لوهحما ءان لعذر لاش و فءضاذاد زدو لانش ردلمعتسمهتسانع»قلوا نوب زو فیعضو ابناذافیسلا
 | ردیراخنا عطومر و وصر و غاظرب دربو دن ربا سرا اذا هدربلاسقب رک ذیس اکردهنساتعمكمردنوکدیرب هیسکرب و
 ۱ ادراناکادا سماشطاباسلانم هدورب ءالادر لاش ردهنسانعم قموعوصیدوب هدننزو هلوهس (ةدوربلا |

 || دراب ودر ءاملاقب ردکعد قوغوص هدرلنوب یکد رب (دوربلآو) هلسبعط كلاب (داربلاو) هدننزو روبص (دوربلاو)(درابلا)
 ندهرکصدوریم نکلزدفصوندل وا بابدورمودرانو یدئلو رک د هک هتنردفصو ةغلابمدرهداروب دوربموداربو دورب و
 ةکلرپداراوکو شوخ نالوا لصاحبعت یبدرابو ردغلباند دوربدارپردندسماخباب دار ودور و ردنالوا شموغوص
 شسوخ ره ارعا هلبیسح قلوا شخافض هزوکهن هدقدلوا سزسد هلغلوا بانک درابءامهدناحهیداب رونلواقالطا

 هشرزوا نوجما قموعوص دوربسودور و یه یادراب شبع+نمو راردبا قالطادراب هیهنسنزب رعو فیطاو
 (دب تل الثز هل نکی ملاذادورب بوٹ لاقبرونلوا قالطا هب و نایلو |یواضدوربو روند هنس هلوقم ماعطو كمنآ شلکو دوص
 | هّطاخو درب هلعحب اذا ءال ادب لاقي رد هنسابنعم قغوغوص هل اراق ةصاخ لوق ىلع قتوغوص یی وص هدننزو لبعفت
 هفعضا اذا ضرلا هدر لاقب ىدنلواركذىذخأم هک هتنرونلوالامعتسا هنسانعم قلق نونزو فیعضو مثلا
 وصقوغوص همداراو ادراب هیاحاذا هدرا لاش رذةنسانعم کامروتک هنسن قوعوص هل سک ك ن ەترمه (داربالا)

 لات رذهنسانعم تحرک هنماکنه زاهنرخ"نالوا قو كلغ ربسو اذراب هافسادا هژدربا لاقي ردهتسانعم تمروصا

 كلنا لاو فیعضو كمرو فعضو را سهنلارخآ ی یانیدربم كلانئجلوقتو راهنلارخآ ی لخداذا لجر ادب
 دربلا) ادیرب هلشراادا االفدرا لاش زدهتسانعم كنزدنوکد رب عزو هتعضااذ| ضرلا هدربا لات ردهنساتنعم

 بو دربلا هم عقواذا وطقم اءاثب ىلع موقل در لا قبو راد ید مامقلا بحراضی ندکوکهکرونید هیولط لنت

 نظم یادرباو در باع لاقب رونید هدول ناریدغایولطهدننزورجا (درالاو) هدننزو فتک (دربلا)زدیدآ عضومرپ
 دربل اه مقواذا ةدوربمو درس ضرا لاقي روتید هرب شمرواولطو شعاب ولط (هدوریلاو) هدننزوهمرکم (ةدرنلا )دنا
 ژواک دور رولک دراو رولک دازبا یجیرددزاباز یناسعدرب ردیدآ شاخ یقوبج حب ط طع ونر هلیعض كنان (دربلا)
 زتمکیدتبارببعت هقرخ هدزرایدوبالاحو رده دز یدرفج رد جون لرونبرودهندب یکم ارحا هکر وئیدهینآ عونر و
 هرزوآ یناسهدنسه:دامسجخ كفلوما دح او ال وة ت العف یا ساجخ |: دز نامه لنملا هنمو زونلوا قالطاهدرهدهسارل

 عملا دنعو یدردنُا حسن لوا لوا لا یشاق فورعم یرلکدبد جن درب هکر دبی ن دنع كولم هلبرمسنکت ئاخ نس چن
 لففهدنراتقدلوا تنهجب و لدکی هلتقادنصو تبح لاک هبیرب مدآ ی کیا رواوا عارز شب فوط هکر دشاقهزوکر
 | هنصاخفسک کیا هکر دندلفمهنب ور دکعد رددوخبوکی هرحادحاو بوث یسیکبا هک ایوکل اربا بز یروبزم

 قاقشو



 د
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 سو
 دیدی و رکن یساکر رد سد دادن روند دادند ر رهو نادید هنفرط یکبا رونلوا ریسعت کشت هدنالاب د ووتلکت هدرک

 لاا روید هب هيهادوالب هدندن و هنساتعم هعساو هزافم روند هناناس شیککو وند ER جرخ

 هددب یجب ردعدند ظذل تبنالوایسراف هکر ونید هخصو هنسانعم ضوعب رونید هکنسیرویس هلی كناب
 رد هنسانع بصنو هصخو هتسانعم هصلا تس روند هب هناضبو هدنن زو دارقارولک دادناو هدازو هدرفرولک

 هوشحنالنوق؛ هنیراتنآنالاب و ربا کود هسا م دندن و رد هنس انعم ببصتو هص> دو هلب رمسک ك ناب (دادبلاژ

 داد و راروق هنسوایر فان لزاوط کروند هنس هجران هک لوشو رونید نادادنهنسیکبا یدنلوارکد وشد

 ترانا و چوخ وال جارخ ارخا هنسارا دقهررپیرب ره ره اط هنافراعرلمدآ نالوا قدر هدرفس رولواردصم

 هدرلنو هلی كلا كاذک (ةدنلاو ) هلی كناب (د ادیلا| رک ن یساک زون !واربعت هدنابوق هکر د هنس انعم كم با قرص

 رد هنس انعم ماج او تاغ هرب و رد نعل وا هطخت هلکلبادیقت هلن رسک كنا یرهوج زد هنسانعع بصاو هصح

 ندنغبدلوامزال موزلو نم قا رف هلغلوا لخاد ین ءال تولوا هنسانعدقارف دن و رد هنسانغم هلاحالو قارفال ( تال

 هدنرلنرا ع نیةنص ر ددل وم هدنائار دصوصحم هبشن یا عتسا كو هروکهنناكحراش رولواكعد هّتسلاو ردنزال

 تاکوا تباث دال یکنوکیناو "دیالو هنم الو نيناوقنماهل دنال الشم ژردیاداریا اعّونتمو ردعوقولا رب شک
 یربخ هل عسا كنالدوخاب نوا مالک نوبت وددت ازلوق لیع ردهنسانعمنمواو عقاو هدربخابب کرو زد هدنربدقن

 | ضعبلا !دنعو ردشُهاقهداب ز نوعا یه و سال هنس دلکنادب تالوا دیذتندوخ آن نوجمادیک ًانقوضلیهدتین

 | ثدروک ذم ربسعنو ی نوكىناو درو نآ "دال الشم روناوار دقت هیلع فوطعم بسانم هماقعرد هفطاعواو

 | تر لعاب کهلیک تاب داد ) ردمسا ليف كلاب (ةدادإلا) یهشنا روناوا ادا هللا تسینهراج هدیسران
 هل یهحو هن افراعیرب ره ندرذس ءاةفرهدحوا كوب هدننزو هلعافم (هداسلاو ۱ یدناوارک د هک هنر ذی

 ۹ سس | عا اتش ,مممدحاو لک حرخا اذا هدایعواداد موعلا "دایلاس رد هنسانعم كلبا ه دنا

 | هعیاباذا دادن وه دابم هدا لاهن رد هنسانعم كليا هعیابم هضراعلا قد رط ىلع وار هحوورد هذاك « مس

 یرراک تسرف هو از الا دیلا)ردقج هلوا طوب هک نود وب غیا كفلب وا هلاددیدشت ( دالا ةا
 هدننزو لاس.تفا (دادتالا) نتکسالا هةم ىا ءا أما لاقى روید هنوناخ نالوای رهو ویر ا

 | لاقب رد هنساعم قالوا هلاوخ تولک ندفرط کیا لوق لعقغوط ندنفرط یا ییهسکرب دوخاب دنسب

 ندنسانعم هصحار ز زلوا حک كعد هدا هلیس هشدرفم هدنوب وام هابتاو هسناحنم هاذخااذا ادادتاها دتا

 ناموتاو بو ضل انا دت نابراضلاو هیناجنم ها هاا اذا لجرلا نا دن ناعبسلا ساسالا ق لاقو ردذوخأم
 | رد هنسا نعم تةاطو باتی ؟ددن زا د ریسک ك ناب (هدیلاو| هر كلاب (ةدیلاز اهسدنناعضتربیا ا انا
 GTA هدننزو2 ے هليكف كرب (دیدن) ةقاطىاة بوة بو دن هلاملاقب

 شیلا دابت لاعب رد هنساعم قعساتص هنساتهونرف هدهاکنحسکره هدننزو لعافتلصالاق ( "داتلا)

 ی هعل زوت نالوا هدم عج ةلباقم هلملوقل حر لک فلّوم لحرلجر لکل عن ارقا اوذخآ اذا اذا

 | هداتهونرقنالو اه دهاکن ده دع واوا هنس انعم هصح نع ڈٹ نم ندنسا بعم هق رف لصال (ینهدنن زو باج (دادنلا)

 i وقطا داد اکو لاو لجرلجر لکل مهنارقا اوذخ ایا یهدادب شبا یل لاقبهنمو یدنلوا لامعتسا
 | رکسع یکباهدفلسیدیارارم دی تموافسز آی تالار همون لب زوج اقا

 ۱ لامعتسا هدنسانعم هزرابم دادن هلتس>هروک  متسانمو یدیایراتداع كمي كنج هلبساتمه سکر ه هدنا دینرربررب
 | نرقررب رب سکر ه هدکنج رد رها لعف سا هدننزو ماطق (دآدب )ردنرابعند هبراح هلبسا ته سکره هک یدنلوا
 . لقتسم (دادبنسالا) هنرق لجر گن[ یا دادب دادن موقا نولوش ردکعد نوساباشارغوا هلیس اشمهو
 1 دف هیرب دنسا نم ۴لشلاهنمو درفتاذا هر نالف "دنشالاغ رد هتسا-نعمیلوا هنشان ولشاب و

 هسکر هند هیطعو ضورالاللااه:دماذا ادادباهدب دبالاق رد هنسانعمقمتازو الا یرضوط هرب هل ر رنک ك ةه
 ۱ ۳ دقدق (دیدب) هیص) ےڏ یاهت + دب ےھنھ الکی طعا اذا pe ءاطعلا "دیالاقپ رد ةنسانعم دم كر ویسا هصح

 ea كنارو یضق كتاب (دربلا) ردیفسا یدح كر عاش ءا هور کم نت هرلح هدننزو ریز (دندی)ردیدآ عضومرب

 | تنتحاف# عسل تقوا مش د رادو نتخاف# ر عاشلا لوق هنمو ردککبش هکر دیلباقم رح ر دمنا هکر وتید هغلقوغوص ||
 ادر لوالا باللا ن ءا الات ةتسا عد قموعوص رولواردصم در و#ر طلا تقوا يس فير خل ادر

 كعءددوصرواوافصو ةغلابمدر و ادراب هلعحاذا هدرلاش رولوا ی دعتم هنسانعمقنعوصو ادراب ناضاذا
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 هدننزو ناسخع (ناد نیا):ند نایت هک ردیلبهبنکد تر وح.( یخ هر دن لا لږو هددننزوریب ز
 | ة دنن زو زاخو نهج و قل “ر ىنى كە هدادشم جو كاب( ندع )ردن د العصا ناد نرعوندن دنیعبات ا
 ندیل وا كنالکحماج SARE 7 (دعفا) ردقو یسهاخ نهروک دم تالکر دیدآ عضومزیرد

 لک یتدیاواهاش هدنسهکلوادنیدحردرفنیلا کت شرقو .نصفعسو نناکو : نطحو  زّوهو "دا :لصالاقا
 ]| زایدلو اهلاله یسهلجی) دن خواب دنا ندنموق مالسلاهیلعبیعشرانوب و ینا یهاشنهشیعب نییشركنسالج |

 || هکاه#نکزمده نلک ۷ ر دشاناداشناو یظن نیهتفکوشا قرهلوا هرم دن ردب یزق كهاشماننلکم وسرمیح
 | تیاکیتیافالبا لص اک مهراد *هيلعرانتلعج 3۴ هلط طستوارآن فتا # هان قلا دیس ۴ هل اطسو
 : رانه زالوا ب ایرفظ ةد هن رافورح خظ مو دخ ناهز دعب بو دبا عضو هچن دد فو رج ترا ءازانوب یفورحهیرع
 | 2ق نیس فورح ورک دما داج وب ایم ا كدا لصا ذکر بد حراشزاب دل ق الطاف ادور هفورهيلا وب هلکلیا فیدر
 ۱ قزرکنوی :زکک هما | رصق(یدتمآ و هدننزوماتنلع ها ذیچ#یاخ(ءادننل زدند وب یربنعت ہ دابا فورج ییحراتدلا |

 لکیبل | مط ع یم مق وو دهدننزو ءا دعا ا دنخمالا)رولکدناخ ییجبرونیدهنوتاخنالواهدنز ولر یا ناو هئچ بولوا مان

 ۱ هدننزو لیعفت (دندنشلا)ا اضف عاذا ةت راجلا تدنخا لاقبو مظعادا رعیلا یدنحا لار دهنسابنعم ی[

 ۰ یو ؤا هدرب ندرت اوف لع یل وا بات بولیږ وو هقرفاذا ادیدبت ىلا: ددب لاق ردهنسا تعم قعحاط
 1 لاقیردهنم اسم قلعاط هدشنزو لعفت (دیملا) دقرال دعا وهو شسعنواا ایعاانا ك زد دب لاقب ردهنسانعم

 4 | انب و قالا ىلا اوددې لاغير د ھت انعماك غل وب هصح هضحپ ییهنبسترا و قرفت یاد دبتف ؛یشلا د د دب ||

 لاقیوتلوالاینعتسا نے انعم تك با باعاینساو هبطاحا یت زیره كنسکوک یتنیز تاناوسن د دبتو اصصحیا
 ۱ خف(داذدادبو) :هلیمانبس هرزوازسک ك رللادو و یخفدراب (دادیداد دادم) ا لک هذخا ادا هيرا ا ندص ةللاد ديت ۱

 رج هنشاسنعم قنغاط قنضاظقراوا نوت ادب اددبو) یقرلوا حوتنم النک(هدبددی) .قدهوا ىتبم هرزوا || .
 تھر د»دنعق وجت اخ اخو هک د خر اش ۶ هئم ئا ادادناددن و ناهید نو وا دندن رو دا دندادب لیا ام لاعب

 هلیاهرکن یس دوي ودم عید دید دب هل ارس هر ةرزو' ینیدلواحو شا هدلیپتن حرش 2 هکنذلاقردهدنکبس

 هیلخیر دبلامیردهتسانحم قمرا هلبدیدشت كلادو قف كلاب ( ملا ) بلا )نت ردلاح هل ةليلب وان هد دته نعي ردل واتم
 نيرو تا كلبه قضرغ:لۈقزد ەنەم لالکو تعنقلرود و اک نفاذلوالا بانسلام اب

 ةنكو هدعإا اذا ةنغ نج جيا نالف ذی لاتینونلوا لالعتسا دنننانعم كلبا فرطر و دیعب هلعنمو کن دهنسنر ||
 ةا اوديدابا ولهذا قی ںلک :د قنغاط قتغاط درلو 4 هلبصتف .یانفرمهو كات (دیابلاو) عید ) هب فاجتو
 راو ید بولوا افجعم»*هرزوا یره تون رمطفاو ةقرفتما ددالیتو دیدانا رمط لابشیو ند دبتمیا
 رالشلنا دامشتسا هل ةو و # ب دان ربط اضنراخ یتوزپ # وشاو نیر هدنناونع دیدایپ را تضتیاب ملکلبا نون

 ۱ زار کز حلق ERT تی زو کم دا ند ةلثفاضاوهلنوت کر دددنیلربطهسیاو ۱
 غهچرانویو رد اپا فازا یزاتباو ندی دابتو ددا ینافض نکآ ٹو دنا نخا ندیناغص لک ۍیقعتوب فلوم
 || د دنس دک ینا ی بوک یف کتابو كمر ت :ییهتنا ردلکد عاوجنیرادرفم یکربزاعشودیدابعرب اصقا
 دغا ن دنر یز یتتیاضعا هلغلوا هقلنخ | میظع دوخاب نالوا ولئادمو, شنککن دنرلناب یرللوق ییاردتنص

 OW WG ۵ میظحوانیدیلآ دعاشمیا :دیالجیر لاش ولجد هن نکن الوا هداشکو شیکک یرلقلازا كنتراقلب وا دوخاب

 الا

 رس رج

 شا یکیدلپا داهشفسملننعض روب ره ظفل یرهولچب نقلا نباتا دتعاسلاوا ضعب نه هضعب دعاتلا قلخا

 ردع وا هدنناونع :KUN دبش ئښم ءادب# نالوا تاونصا رب زر ذنبا طلع هدنغارصم × دنالاهیشه یشع دلا
 نظف مناف نکودلل چمن هتساضعم ك ياسر واوا قالطا هاو" دناو :ندشکلوا مظن هدنفصو نوناخرباربز

 زونلوا قالطا ٠ هرالشرآ 3 را دالا )زوتشید هلآ نالوا ولنا دس بمو ق یراقلارا كتیزلل او نو غی دنوط قچآ
 غف (ددلا )یدنلوا یفیصوت هلا .منز نوعکب دکر کلا و یک عد دبانوصبدلوا ولنادیم یغلازا كتيرالا
 ةتضر اعم دد و اوانصانا عبارلا باسبلا نح اددب لج »لا ددن لانه :/یدنلوارکذ کرد هنسانعم قلوا دیاهسکر

 عل ةلضراضف هعاب زا .اذعب هیات لاقي نادنرابغت دالا نرو الا هنر ب یر هکرونند هکلیا هعیابق هلیهجو
 كن (تبلا) هجاحیا ددی لا لات : راهش انهم ت چاخو رک یتا زد هنسنا شن تقاطو تاتهدىوعبلاب هضراع

 ی PER ازات( + دسیلاژ مدل ) لدنیا < دن لافلاتقد ردهنسانعمرنظنو لثم هلرسنک
 . | زره هنتلآ كالا ثكخاطاقویدنوسعام یراوطویتآ هکر وتد هب درذنسد سل شلوط یا لوش دیدی و ردهنسانعم

 ےس حج

 هدرکا



> 
 فقر

 لحرردواوندشلیا عوجد هنسهفرا هلکملکا تاقیکا هک اب وک عج ناذا لادا لاقت نول عتمه ساغم تملا ۱

 دوعلا تدا لوقت رد ةنسانعم قلواتافیکنا بولک !ردعواطم نذنس هلکد وا هدننزو لاعفنا دانالار دیمسا

 [دو اتا)رد هنسانعم كليا تاق یکیا بوک !یبهنسنربیفسد وب هد تنزؤ لیعفت (دیو تل ) تفطعناف دتمطعیا دأناف
 یالاهدّو أت لاق ندهنسانعم كمر و تلقثهمدارب هنسنرو دو اف هندّوا لوقت ردع واطم ندد ون هدننزو لعفت
 دو الا هيلع لقناذا رمالاهادًأت لایشرد هنسانعم كمر و تلفن ید وب هدننزو يدانفت (یداتلا )هنللعلفنادا
 كحراش یهاودلا یادو لا یدحاب هامر لات هلیدبس قن و تلم زونلوا قالطا هبیهآ ودو تافاهدننزو دعافم

 كسان هيف كر هره (دیوالا)ردیدآ عضومرب هدهیداب هل كهز (دوا) ر دق وب ید رقم هروکه نلقن نایک

 كواوو تحد كن هره 6 واوذ) مسحو مهز زا یا م وقلا دوا تعم“ ل وقت رونبد هنسوتل روکو قلغجو هنس هزامش
 | دالا ردّسلبا قلهاشداب هدنمهنس زویتلایدیا دن مع یع ا ندیبقل كنیر ندنم ل ولم نانلوا قالط | ءاو ذا هلو کس
 تبالصوتّوق رولوا مسا دباو یو قو تا ادیادیب ۍشلادآ لاقب ود هنسانعم قم وا دحشمو یوق » دننزودیک |

 تبالصیخد و یذیادیا یصا هک دم كن هزم (د الا) رذعضوم رب هدهنیدم دیاو ةَوقیا دنا وذ لاق هسأتعم
 ةدأوم هديا ل وقت رد هنسانعم كمر و تبوفتو نلقى وق هدننزو هلعاضم (ةدأولا) زد هنشانعم تّوقو
 تیوقتیخد وب هدنننزو لیعفت (دنأتلا) كتیّوقیا سدقلا حوزب كنديا اذا یلاعت لوق یزف هبو هتّوقاذا
 مسا ندهدیآوم کردم دشنزو مرکم دیم یوقیادن اودي ون هنت وقیا ادییأت هت دی لوفت رونسباتغم
 دی اننلا دزو باک ( داالا) ردع وعم هرزوا سابق غالب ول نکل ر دقوا دیو نالوا سای نابلوغفم

 نیضحو عینهو رونلوا لامعتسا هن رلانعماجل مو ءاوهو فنکو هد و لقعمو نضحو روند هش نالوا ت یقترا ذمو
 دلت ّوق هک ات را رکو د هنس هروحرا دام اراد لر داجو كضوح هکر ونلوا (قالطا هغاربط ل وشو روناوا قالطا هغانط

 رونیدهغلموقنالوا عفترمندنفارطاو هیلباعنمندلوخ د هرداج یب وصل رومی وندنایرج همر شط ی وصلضوح
 اهورکسعلا یدال ىلع رک ل اق رونید نادا هنسکیا رونلوا قالطاهنلوق لوصوهنا وق غ اصل رکو

 نل وق لبالا کو كف وم رونلوا قالطا هر هود ق وچ كيو ردیدآ تغار عن دننبهلییقدعم دابا هاحاا
 هب هیهادو تفآو مظع یا دیژمرمالاقب رونید هچطعرفا «دنننزو موم ( دب ملا رد هدنکس ةربثکلا لبالاو
 لاقبر دلماتش هپ یونعمو یروصرد هنس ا نع كل وقهدننزو لعفت (دب | :زولک انام یجب ق ونو
 أ ردهتسانعم دیدشوی وق ردتفص ندنسهغیص دیا ناسلوارکذ مدننزو سک( دالا هبیوقناذا هب عبرت
 بالا نمادوجناکلاب دجم لاسقب ردهنسانعم قمل وا میقم هدنن:زو دوعق هلیج (دوعلا )ءانلال نسب لطف
 تدج لار دلمعتسم هتسانعد كليا تم زالم ەش ^ بویلریا ناد قالو االصا ى شاتو باو دو هب ماقا اذا: لوألا
 | :هل ()دص يء ناكل اب دج لاقي رد هنسانعم كلبا ثماقا يوب هدننزو ليعفت دينختلا . عت لا ثم ئلاذالبالا
 روند هنیزوب ځا كشيارب و روند هناا وارعګو هلصا یا هتد جګ وه لاق ږد هتسانعمساساو لصا هدنیزو :هزبن
 هنطابو هتلخن دیا كرما ةدجب ملاع وهل اقب هیلوا مرح اک | سکه هکر ونید هنتمس نالوا نخور وتسمكلعفزب نحب
 لاقبهنمو ر دیمزال كتماقا هدلحر هکر ونلوا لاسمعتسا هنسانعم نوعشو عه دج و ر دنغل هلنېتمو هلم كاب هدانعموبو
 هلیق رطلاثماهمدآ نالوا مع و ملط هلی هجو نانقنا هنس هان تقیقح كت ەنسنر ل ةىسانعونەلع یا كلذ ةدجتهدنع
 دوخبا اع هنتفنقح كموق رمرما ريم هدازوبرمالا كلذب ماعیااهتدجت نبا وه لاقب نونلواقاللسطا دنیا
 هکرونلوا دارا یخد هدنفخ ربهریداه و قذاعو ردشل وا یراسج هرزوا لثم *ربنو هلغل وا محنار هض را لایق

 دوخاب هدلوپوب نالفالثم رونلوا دارا ليس هفب رطلثم هظج المر غنم دوخا ع اجرا هقب رط د وخ ایهض را ربع
 یکیدلباهّوفت كلذکر دکع دردربهرذاتساو قذاحنعی نسر اهن دج نباوههدن ر اکد ید یز ول هديا كل ربه ر اقلط
 هدزوس یکیدلت وس لی لوکن ندنزوسناعطق هسکنالف رولو ادارا یخدهدنفح هسک ن الو ار ارق رو تبا دنزۆېم

 هیلعمحلاقن روند هبناسنا تعانجج هدننزو دجت (دجلا) راد اهن دج ناوه هدر كچید زد هرزوآ تب
 لوب لوب هکرونیهاباو هچاکللوش هدشنزو باک( داجلا) زوسنید هنعبقتآ یا ند سار زوب و عاج یادي
 بایف رش هلتهذخ یا زوغالق كنبراترمضح لسو هيلع هللا یلص مامرخف هدناورغ ضعب لاو شخلوا جمن ططخم
 لیفط ندارعش و رتلینم هشب رلکدتاادرو رازا یدا جهش یکیا یشلت هلکنآ یترب انج ندا او هللا دبع نال وا

 ردیعا هفورعمغضاومهرپهدنربددعسون هلیعف كلاب (تادوجم ]دن وسنمهبسکمانداتجالوا ی دج یدایجلا
 [دیج) ر دن دنسلاوه كنراترمضح مالسلا هيلع مانار خم دذ نر نابن رد ندیم شاهد تزو ذ دعق نما

 ا سا

 ihe سو هو سوم
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 نت
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 | كليارادیابو تباث هدننزو لیعفت (دیط ا زونبد هنب ل هتسارک شل FEES ینو د شوعو شه
  تعرتنو هل مدشیارب هلیحف تانافو تن هرمه.(دفا۱)) هتنیادکام هللادط ا ام یک د یطوت زد هنضاننعم
 :بونلابوا هدشپاربوع ساو لعادا عبارلا بابل ادقا لحبرادفا ل ۹ » زد هنیناتعم قو لر: رد نعل كلنا 1

 رادهنسانفم ئاچ بولک نیب كرهنبسدوپو ًاسطبا اذآ لییادفالاقب نولوا دض هلغلوا هنسانعم و درغآ
 داماو لنیجادفاو ندلاشم لوقلحترتلا ارز ردصصخمالب د:یطّیصح لنیلوقناو ف هزاو انداذا *شلادفا لاش ||
 هدننزو تفتک (دقالا) |دهاوالجا یا ادفا, هل برمض لاین هنراسبع نددت دم تبا كن هنسنرب کردتساتعم |
 قعاح پولک نیت لب هتسنرپ EL (داتتتبالا) روند هديك ئطبمو للرسم ردتفص ند هروننم داف :

 نیدیف اهدنزوب ل. (دخ ولا) ردهنسانهمرخ ات لات (ةدفالا) فزاوادادا ءشلادفأتسالاقن زډهتسانغم

 | داو لج انآ وازک ذوب و تقولاوار هت لارخآ ف یا | دۇم چرچ لاقب هنموردهنمانعم كلتا رخ اکر دلعاف ےہا
 | دک لاقب ردهنسانعم كکود نمرخ ةلبن وکس تافاکو ف ندزببه (دک ال زدت د یل واذوخ امن دنس اعم ||

 أا رد هنسانهءماکحاو تب رفت ادخل هد نظهلدیکی کب هدننزو لیعفت (دیک,تلا) اهباداذا والا بایلا نماد ک [ةطنحلا
 ۱ روند بیو رکن رمآ (دیکالا) ردذوخ ًندنوبنول :وبنول و دیک انا وقوهدکو یا دیک اشاد الا |
 | هکرونیدهراع تو یرادمصف لوش م دب دزو لیفت (دیک الو هل یخف كز هرنه (دیاک ا قینویادیک رم لا[

 | هدننزو باکردداک ایدرفم تنظفلدباک ارونلوا ذنب پول راض, هی رلف رط یکیا برا ی ساق كنيزبا تا ا ملنارلنآ

 | فک هزبه(دلال) ردنغل سد دیک وتو اکو هدنوب و رد هل ےل مسا یکن تع کرد ا یوا 8
 | رد هنساننعم قلو اریمتم هدننزو لعفت مولا ندا دو روتید هشیادشاب هکر دتخا هدنظنلهدلو ||
 دمالا)ذالودلو عم ةدالا یبصلادلا لاني ,ردتخا هدنناو هدسنزو هدالو (ةدالالا)ربحتاذا لجلال لاش

 | ا تىنموەتاغىا هدا ىشلا علب لاقي :نونلوریعت وص کر دهنس اعم ااو یپتیمو تیاع هیحف كومو ترمه |
 ۲ دسر هتیام ها هکر دلوعفم ندنظفل دما:هدننزو برمضدوم ام هروکه تن ات كجا هیلا نهتنمیا دوم أم دمال اتقن و
 ۱ دماج (دم ال هیلطبطغاذا غبار پابیلانم ادما هیلعادما ل ای ردهتسانعم یار اتطذماو ردهتسانعم قوا

 | لاسعب ردنلبا عالبا!هتیاس یره هک ,اوکرونید هیسکنالواولم هلت ضو سو هلتعفنمو رخ هدشنزو
 | قارع رع د خرب نید:هدروختدنآو نننانجم هزوصجنم هن بف سرونو | قالطا هب یکویلطو نب واربخ نم مولمیا دمآ لجر
 دیمآستا) ند هیعهل,شان یعوفو هددوندح تیام زدی هدعاق لنتلالارکب رابدالاج ہک دندآ هدلب رب هدب رعو

 | |لثمدمإلا ل نیماذ ادم هلادم !لاقت "رد هنش انعم كلبا نينو نا تادمتبناسهم هزهنسننربهدشزو لیعقت

 [غلب هول تنا هیلوافص هل مدوبزهدتجما هکرونلوا قالطا هی هبرقلوش هدننزو مظعم «دمولا) الیچأ
 ۱ | ولو السا نباشی رههدنتزو هدع (ةديالا) ءام هک رچ هیفام یادمومءابعس لاش دولواشلوا

 ۱ يزاج » هدنزوپریو زدیهآ عضضومرب ردهدننزو نایعصا و ناما ذکر دین كوو یرسکو یم كن ةزمه (نادمتالا

 | یریغندخبواوب هدروبزب نزو قرهوآهزمهیّوادارمهکریدحراشردقوب نهب ار كظفل چو اونو روند هبوص نالوا
 | رولوا ضؤقنم: هلی هلک ن اوفا کر د جرن روا دراو ضاتعا هلیسهلوقمنا ل صو ناوفنع رد شما لو ادراو
 هادنس هدامر مهم فلوو هکر دہی رور دمو رف هليناونڪ نا مع | هفصو ناوشا ابا نالعفاو هدرهزم هکه بت

 ۱ .هیعلنو دا ,.ندشلبا تیام وضم هدارو, نکیل Fl .یجص بو دیا نزوهلبا ناقرب ز نس هلک نامعسا

 ۱ ۱ | ندنداروارد مرا عاب دنیا هک یدیال از نعلادبع ن فسوبندظافتوءاهقفرذ دلبر هدنسهکلوا سلنا هدشزو

 اولش رولبک ن ږنوز وا کیوط جا هکر دن وطقاآ هنوکرب بهت لواوو تن همه: در وزدنالاو دروزدنالا
 | لو تدیف رحابت کرونیدخد ناموطردنوط جا لصا هکرونیدهنابتلوق نلعرولؤاز هکر چ هک ی کربشقح و
 | لایفیرد منا یت ق ھی رکا هلیغف و اوو كټ هزمه (دوالا) رد ردراشلیا لانیعتسای رعرد هيا هر روب رم
 ةد م رونی دهشرش یزک ا ردتنصندنآن دلعفاهکدننزو مدآ (دو الا] جوعا اذا عبازلا بابا نم ادوا یشلادوا
 لوتن رد هان كلی تاق کیا ب وک ییهنسنرهنوکس لو اوو يضف تن هرم دوالا ,یک ءآرج روند ءادوا
 بیوروشود هلن نوف لکم مهار ید هدننزودوعقدوواو دواوهتفطعاذا لوالابابلانمادواذوعل!تدا

 غلباذا !دوواوادوا هدب مالا هدآ لاق ار دبا تاقيک لب هک ایوکن دلعتس هن مانع»یتتارغوا هتفشمو تجز
 جاجوعالاوهو دوالانمذوخبهلقبالو یا الا ایهظفح هد والو یاعت هل وق یواضبللاقو دوهجاهنم

 عدو لاماذا !؛یشلادآ لاقبردلمتسم نا لا a هداروپ ۱

 دست حح

 س

 كما



 || دمه (دزا )ندا هاشرپ ندسوخم كولم هلبعتف كز همه (رشدرآ )دهیرقرب هدنب رق ناسهفبطا ةلبعقف نزوربه
 :ردعلول هلئبس نالو اځصفا هدنوب و یدیایردب کت هلیقرب ندنع هکر دیعسا ٹوغلا نا هلوکتس ندیم یازو یف |

 ر
1۹ 

 ههر م دنع هدننزورع(د دا ) ددشناذارمالاد دات لاقی ردهتسانعم كم درسو یهلاق هنسنرب هکر دیفدارمو هدننزو
 || درا درد كن هاقهفشب رز هکر ده اطنبا هلیعص لاو به (دا) ردنغل هلنبتضور دف رصنم ون و دمنا كن ردن

 |[ داری هد سیاف عمه (درآ دیر هدماقجس وبندندالپ ناارخهدنزودرد
4 

 ےک

 یتشکلاقفلا نیدزاو ردمازمسذزاو ناعدزاو هیونشدزا ردفنصجوا هروب رم ةلیبقو ر دندنل ن شا هل[ مازکر اصنا سس

 تاهریهرولکداسآ ییز وند هنالسرا هکر دفورعم هلبصتف كنبسو كز هزه (دسالا) رد هلیعتف فک شکوردزدنی دحم

 ]| كن هرولکدسآ اور دفن ندنبتعض هیئوکس كنبسو یم كنم رولک دساو دليم تنم رولکدوساو هل
 || دونید هدسا هدوم یکه شهر ولکه دس امو هلوکسكنبسو ی كنزمهرولکن ادساو رد هدشنژو سلفا که لبد

 || دیر نم شهد اذا عب اڑا بابا نمادسا لجراا دس الاقي هنس انعم كمل تسه د ەرکد روکیتالسرازولوارادنض عدس ورا

 أ یتعب دسالاکر اصاذآلجزلا تسا: لاقي رولوا نددادضا هلغلوا هنسانعم قلواریلدو یرج یکن الننراو دسالا

 0 | تنالاوذ) یدنلوارک درک هتن رد هفت غل ةدنلتفلدزادساو هعیتاذاات الف دنسالاتب ردةتنانعم كلبا هدرزاو ||
 | هک ردذنسانعم همطخ هدستنزو هحرف (هدسالا) ردتقج هلوا یردارب كلداع نت ناقل هکودیشل لحرر هلنبتحف

 || قلوا هدنوا تهافسو بضغاذا لجرا دسا لاقب دلمعتس هنسانعم كلبا بضغو منخوتعاجلاو مر اف
 ردیردب هابقر نیرضمهع رخ نیذسارداعسمز هسک ةت هلبادساو هفساذا لحراا دسا لاقییدلیعتسه هتسانزعم

 | دامو یدنلوارکد هکر دعج هلبعف كنبسو كسب (ةدسآ لا )ردنردب یرخا لبقر زازت ڻ ةع ر نبدا
 ۱ یسان هناي هلیساقلا قاقشو هنتف هل :وکسكنبسو یضف كن رمه (دسالآ) روئید + 7 یتا ت نالسرا ولو ناکممسآ
 | هدیجتر یدارب هلیارازاو متنو موقلانیب دسفا اذا الا بابلا نم ادشانالف دسالاقب ندهنشاتع» كلیاداسفا

 |داضتن الا)روناواربعت شولو ابو شمعت اقهدیکر تنش اعف راضروت د هلع اک شيل واب بون رکو ادص ورونرد هلیغآ
 | دالان اصاذا لجزادساشسا لاق رد هتسانعم كليا تعاجشو یرلدراهظا یکن السرا عی قفل التسزا
 | تاتو هیلعآرجا اداهیلعدسأتسا لاسقب ردهنساننعم كلبا تلوصو ترج يک نالسزا هززوا هنسنلوپسرو

 | غلبو لاطاذا تبنلادساتسا لاقی ردلعتسم هنساتعم قلاصز لغو زاخ اشهفرطره هلبااغوونشنن' بوناروکراجماو
 | هبلع لجرا دعتسا لاعب رونلوا لامتسا هنسانعم قعرقشق ینربهرنواهتنکرب و بهذم لک ب هذو ةتفئلاو یوق ئا٣
 | رد ذتسانعمقمرفشق یاویحو ناسنا هرزوا هنسنر هلی رسک ك نهزمهذاسبالآ)یرغایاهیلع مه الو مان ىل
 || ردةلقنم ندمرههیواو كنسهلکهدسوا هروک هتناسب كحراش هازغا اذا اداسیا هدسواو هيلع بلکلاتسآ لا
 أا رنک ك هرمه (هداشالا) هدساا عم ادیسأت هيلع هدستا لاقب ردهنسانعم داسيا هدنشنزو لیحفت (دیسآتا
 | نالوا باوصهکر ید حراشزدیمما تابن عونرهدننزو یسرک [یدسالآ)رونید هغیدص کر دهتنسانعم هداسو هلبعضو
 | «دنزورببز (دبسا )ردیراعماتاوذرفن شب ندنیعباورفن یدبندمآرکتب اصعاهدننزورما (دیسآ) ندقلوا بابت
 || نانیدیتناو یهظنیدیساو هدعاسنیدیساو عوب ربندیساو هبلعث نیدیساوریضح نیدینناردندیماسا یو
 | لوق یلعردندمارکب اعضا هاب هیعس نیدیساو عردخ نب عفار یا نیهیساو ردفو عم هل هللا دبع کهن
 | رذموسرم هدنس هدام دیس هلیاهددشم یانارغصم (دیسا )ردندنیعباتدشا ندقعورد هدتنزورفا هبعس ندا
 | دان وكس كداصو یعض كن همه( ةدصالا) ردیمسا هیرقرب هدنساضقروب اسدنو هدلبرب هدئی زقنادمه نانا داشت
 | دوبی زك جوك ن لیکن دنتلآ ناتق لو لوق لع رد تلموکت وكه نوکر صوصخ نیل رخ برعهطوک
 | هدشنزو لیععت (ديصأتلا) هدننزوهہطعم روند هدضومو هدشزو هننفس رود ید هدیصااک اوزوندهکلقفا ۳
 | كره (هدصالا) هدصالا هتسلایا ادیصأتهن دصالوقتردهننآتعم كمردیک ی ولدوا ناغلوآزکا د
 يک سکو هرسکر ولکدنصا یججج كوب وا یهععج یا موقلا هدصا هذه لاتی روند هنهاکجب كموقوب سس
 هنشتعد هرطخ روند هنلیفآ تاناویح هدننزوهنیفس (ةدیضالا) هتسا عما فروند هنکواواةدشزورمآهیصالا
 | بایلادصآ لاقب رد هدهلباواو هکهصنرد هنسانم قمرصاب بونابسق یوبق هلیرک زمه (داضبالا)
 | نولاق تولکرباوص هدنآ هکر ونید هروقح نالوا هدنراقلارا غاط هدننزوباک (داصالا)هقلغ۲۱ذآ:!داصیاهدصواو
 |( :دنص 99) هل رسک كهز مه رد هدصا یدرفما رها ظهسانعم قالۋ وتو هخ اقا فالو هنسنژاسو كلموخ و
 كناطو كربه (دطالا ردیدآ عضومر هلیرسککعرمه /داصالاتاذل ردهنسانعم داضاخذوددم كت هزه
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 دیدش و لکنم هباغلا قوف رد نفج هل وا ییجج كنادحا هک هلیخف كناحو یرمسک ك هرتهادییان ( دحالا یدحا)

 هلکارداو روعشاک اهکه نسانعم هب رعشب لرارید هبدحأاتساامراب رعودرفنااذا لجرلادح اتسالاقب ندهنسانعهدارفنا

 ر

ON: 
Tagg: Sg 

 یک امدا سو حاشاو, ح اشو رایدلیا لا دا همزمه يو او هلبرالنا لاقفئسا یبهحوتفم او راب رع یکی یدل وا لعاف
 ل ادجا هکر دندنناعت هعوق رم هلاقع و رولان دنابلامعتسا هز وک ذم موجو بولو ا قالطالا لع یل وق ك جاج ز سپ |

 ندیناسنا دارفایلکنم هدکدیدادحاتبآر ام الثمرولوا یضتفمیماع ین هدنعضوم ین دحا رد راوقرف لدحاو
 یقوفام باویه روکی طش ر هدکد یدادح او تارا هلکلیااضتفایص اخندحاو و رولوا شم روک ید نفر

 : نناوشن و ردلکدزتاح كد دحا لجر تح ردصاخ هلی هلا سدقا تاذقالطالادنعدحا ساو رولواشمروک ||

 :ردهنسانعم دحاویم هاکدحا هکردشلوا ناینناشفاوترپ هرزوآنیمزوب هدنباک مان مولعلا سم یرن ادیعسینا

 هرکصندقدلوا لب هبهزمه واویدیادخ او یلصا یاثیکدحالامونرد هنسانعم لّواادتناردراولوقجواهدنوبو
 تاقلعتم لئاوا لیصفت كنو و ردهنسانعم دجاودحو و هنسانعم دح و دحاتلات یدنلوا یف ح هنانهزبه

 یهتناردطوسم ځد هدحابصم وردح ورشه دل وطم هدنش هلیادنسح مدعتو حاتفمح رشهدننحلعقلا
 روند ن و شع ویدحاو ةمشع یدخ االثمنع وا لامعتسا درشنم نکسل روندیدحا هدنننومکدتسهلکدح او

 زد هل راتعا هبهاد ثنأتهدیوو ماغتمماىادحالا یدحا هتلزن لات رونلوا قالطاهبهننسنلئاهو

 هدیع وچ كرانو .دحالایدجاو ,داجالادحاوو .ندحالادحاو و هليغف راحو ال را هزه /نیدحالادخنا)
 رانا دکب هد زمن اسل هکر د کعدردق وب یربظن و لثم هدننیراتلوا د رفتم هلتلیضف هد رد منسسانعم هللئمال
 هللشمال یادحالا یدحاو داعالادح او و نیدحالادخاو و نیدحالادجا نالفلاش رونلوارببعت یسهنادک

 یادحالایدح بال اقی رونلوا لاستسا هدیظعرکمرما كج هی لوبقلقعدح الا يدح او حدلاغلبا وهو
 ادحالجرلادح الا رد هنسانعم كليا نا ي ودهع هلن وکس كناحو یف لنهرمه (دحالا) معظعلارکنلا ممالاب

 ید وت ندلانج فارطا ردیعمآ فو زعم لبج ردن رق هر ونمنیدم هلبتعض ( دحا) دهعاذاعنارلابابلانم
 لنصف (دح ) ردفیعض نکل رولوا فرمصنم ربغ و تنّوم هلبمهوت هعقهروکهننایب كجا صم رد هیت ث غاب
 قلوا کلا (داصتسالا) رد روک ذم ی دهدنش هدامددح ولو ردعضوم بهدنس هک لوا دنا ةد شم لاد لوق لغ

SOS 
 س

 دا لا زدهنسنانعم قلوا درفنمیدوب ردهلدسندو او ءاتدک هدننزو قاافتا (داصالا) ردکعد یدل واد رفتم
 زهربه (داحاداحا ) یهتنا ر ولکهدهنسانعد قلوا رب هلعاقجا هد دعتمءایشاداصتا هکر دحراش درفنااذا لحزا

 لاقب ردراف_صنم ریغزلررال وال ۇدعمانعموا ظقلراتوب و ردکعدر رر ریعیادحاوادحاو هتل ملا دو یمط
 هد د عرب هدنشنزو لیعفت(دیح الا ازدهممب وب خد عابروثالث هک تنادحاو ادحاویاداحاداعا موقلاءاج
 كابارب هلعج ی هدابز یدییتاو شعدح ااهرص اذا ةرشعلا دخت ا لاقتدهنساتعمقلق هداب ز دحا و

 ۱ هذود عم ارهانظیداربا هذن تن یظفل ةدخاو هداروبكفلومةدحاو امهمصاذا نینئالادحت لاقبزد هنساتعم
 قساک ا هلغل وا تدثم انن وم هد رک ذلاآثیدح و شا هد هزاستاهغاهفشب ندنکیدلیاسایق هرم هلبارظن

 دعناددحت ادحتالاقفنیعبصایدهشنلا ف رشي وهودعسب مالسلا هيلع” رعوهو رد قيم نملة صتاخد وخابئهذ
 یتهنلت ندنظفل عو ن دنسنج یدنکك نظقل دحاو هکر دنوم ندا هکر ید فل وع ةدح او عضانرشایا
 ندض ره رب هلیس هلعاف ساو هجم یاخ(دخ تل [)ودق و یدحاو ندنسنحیدنکت نظ4لنیننا تاذکر دق وب

 نالوا باوص هدنوب دوخاپ روتیدهینکنالوا ضبقنم بوک آهغاشا یتنابهلهودناود ردقرلوا م ًاعول ولم یان
 لا اش نا رکن یس اکر وتبد همدا نالوا نیم زب رمسندعج وو دم رو عضاخ و نیکتسما لطم هکر دلو اهن همجملاذ
 اردهتسن نالوا سی داره هکر دهننانعع تچ هللا (ه"دالاو) هدد دشت كلا دو ی یسک اهمه (دالا] یلاصت

 عیظفرمآ اذکو بجیا ة داو د اب ءاجلاقیر وند هیهتسن حبقوعیظف ز وام یخ و روناوار عت ناکطهدیکرت
 بع رولکدداو هلل رسک هزه رولک دادا یعجج رونید هیهنسن رکنمكج هيلا لویقلقعو روتیدهیهیهادوتفآو
 روند هزکتم یش ید وبهایدیدشت كلادو شف كنه زمه ( دالا )رد هن رانعم تّوقو روزو هبلغو رهق داو هدننزو
 لّوالاباسلا نما ذا راها دا لاق ەتسا نەم كمر وكون ودزولواردصم ور دمسا هکر دهن رلانعم تّوق و هبلغو
 بوردنوسیهنست رواه دلو لا نعد تنح اذا ةقانلا تدا لاش رد هنس هم رج ج بژیلزوا هتسیرواب هقان و ردهاذا

 يسكر وا مف بهذ اذآضرالا نا لاق ردهننانعمناهذ ورسو هدماذا* رشلا دا لاش ردهنسانعمقعازوا
 دشت دنألا هتهداذا عبا لاو یناثلاو لوالابابلا نما دا هيهادلاهتدالاقت رد هنسانعم قععاتصالب لکشم ۳
 هک

 هدننزو



 ف
OY 

 قمزوط نکرا بویلتا لهأت هدیدم تدم هلغلوا فیعصو لیلقیسهیناوهش توق كددآرو فلکاذا هجولادب
 شحتوت هدننزو دوعف ( دولالا) نهب عن ین یا ءاسنلاف هبرا لقو هت نع تلاطاذا لج اد ات لاقب ندهتسانعم
 ردهنساضعم قلوا قم هدلعر و تشعتوتاذا لّوالاو یناللا با بلا نم ادوباةیملا تدبا لاقي رد ةنسانعم كلبا
 نایلوافراعتم یمانعمو ناسیلوالامعتسالاسون أم هدنرعشرعاشو هن ماقا ادا ینانلا بابلا نم اد وبا ناکلابدنالاقب

 انعم یرعیالامو هرفشق صد وعلاب ینااذارعاشلادبا لاب رد هنسانعم كلتا دارا تاربیعت یشجوو بن رغ |

 اهلعج ادا.ادتّوم افقو هضرافقو نالف لاق هنمو هدلخاذا ادیت هدن !ناتش زدهنشانعم نافدلحموقاب هدننزواآ

 هژواروئاق بولواناتساد هدرللد هدیدم نح هکر وند هرهیلب وهیها د هدننزو هدناع دن الا) ثیزوتالو ع ابن ال ثب

 هلبا هشم یان(ءادیالااردیدآ عضومرپ هدننزو هنیهج (هدیتا) ردیادن ینراقا هلکنآ نوجا طض هدکدلیادارم
 سوم نالوا هدنز رطرکهصق كج وکهدتنزو باک هلعج ( داجالا) ردیدآ ناکمرب هدلح مانظاکع هدننزو ءالبتر
 هدشنزو قنع هژنیتحص (دحالا) یکیرابلع ۂتع لر واقر درسفم هلارک ك خوکه دهزاس تاههاروند هیدن

 | هلغلوا كشنب هنبرب یرب یراهغروبق بولوا قیصو مکح یس هی و یو روقو ۍوق یدوجو هکر وند هبهقانلوش
 | تناکاذادج اةقانلاقن نلوافصو ههو دكکرا ردصوصخ ه هقان ول و رولوااناوتو ئوق ثیاغب هک هلوا یکه رایکت
 | ناق یوقو دنوق هرزواروکذ م فصو ییدقان هی رسک نەر (دا جالا اهرهظراتف هلصعم نا ةقثوم ةباوق
 | یدنلوا لا عتسا هدنسانعم قاق مکحو یوق اقلطم ییهنسر هدعباها وقاذا ةقانلا هللادجآ لا ردهنسانغم
 | مرکم (دح ولآ)زونلوا ظفلت داصا هلبلق هی یس همه كس هلکداجتاوشاو هاوق یاهفعض دعب هلاهدخ | لاتقب
 ارجز صوصخ هنجس3هود هلنیتر سک( دجا ) مکحت یا دجوم ءا لاسقب رونیدهتش نالوا مکحو یوق هدتنزو
 | كب هدیسراف ردناسح ذدع لّوا هکرد هتسانعم دحاو هيف ك هلمهم یاحو كنممه (دحالا) ردندتتالکرازآو

 یه هنر

 ۱ یعج كنو لوق ىلع هلی كن هرمهرولک نادح او روناکداحآ یجب كنطفلدحاو ردندنلینق صانحا یا اعلا ةفاضا

 | تاذقج "هلن دحا ضعبلادنعو یکنارحو رحاحو داهشاودهاشرولوا ىج ٌكلدح او نادحاو داعآ ست ردقو

 | هدراصب نکل ردشلیازاجما هدینوبفلّوم ردصلاخو صاخ هب یلاعت قح فی رش مساونارب زرونلفنصو یلعاو لحنا
 | سنج قارفتسا نالوا ص تح هیفن ردهدنماقم تابثا یرب و یننیزپ دوتلوا لامتسا هک یکیا یلظهلدخا هړوکه تاب
 | دحاواپفام یلوقدحارادلا نام سو قارتغالاو ع اقجالا قی رط ییعرولوا لماش هرشکو لیلق هلغلوا نوعا نیفطان

 | قابلا ید كقوفام قرهلوا قرتفمو مجلابا لدرفدحااو هدىلوق دحارادلا ن التم زلوا ج تاب بولوا
 | یسهصالخ رولوا محل وق نیلضاف دحا نمام نوحایوس هدحناو قوفامو ردهلاحالارهاطدسبا و رولکمزال

 | رولوا یواسم یتومو رکذ سو مجو دحاوو روئلوا هدارا خش اص هغلوا بطاح هدنماقم یفنهلیادحا

 | رونلوا لا متا قر هلوا هیلافاضمو فاضم هنسانعم لّوا ین یکنیرشعودح او رشعدحا رونلوا لاتعتسا
 | قاطم فصو ثلاث نیتالاموب و لّوالا موب یا دسحالا موب مهلوفکو ارجخ هتر قسفاکدح انا یلاتهلوقک"
 | كنو و (دحا هللاوهلق)یلاعت هل لاقاکر دصوص هنفصو یناّر سدقا تاذنیمهوبو رونلوا لایعتسا قزملوا
 . كنتدحا نالوا یهلا صاخ فصو وشاو رونلوا لامعتسا ید هدربغ دحو نکل لباواو یدیادنخو لا
 !هدنرتسفت صالخا روس دج را هیلعیواضسک هتنردکعدردا ربموم زم ندرظنو كيس هکر دهییلس تفصیأم
 | ةظقل که تت زدنا تئالد هتش هنج هسیاراو هملس تافصردقن ره نمی ةلالچ تاشص عوجدحا کر دش یو
 | كنبضاق هکر دش د یلج یدعس یشح ردبا تلالدهدییلسو هیتویشتا فص هلن لاتا فص عیج هال
 | هدنابنادح | نالواهزمهلا دیلصا ریز ردهبولقم ندواو یسرمه كنسهلکدح اهداروب هکر دوب نالوا ےھفنم ندنربعت

 ۱ یلصا كنسهلکدحا هکر دیا لقنهمسر و ندحاجتز ماما یراقلا یلعو وئلوا لاعتسا انو رقم هنسهلک لک ن ایچ |

 | مسا ندنسهش نسج نسح یسهلکنسح ردلعافمسا ندنسهغّیص دج ود جو ندساخ بای نع یدیادتحو

 | لیعفت دی اتلاز هصانعنةیشحویآةدبوم لبا ل اق روند هراهود نالوا شکرسو یشحو هدننزو هنسحم دولل ق

 قعاصیکتبا شکرمس هکر وند ها لوش هدننزو باک هل هبقوقیان(داتالا)ردشلیاداربا دنت داوا تون فلّوم

 | قلخردنوکی جت ردندنرانوکهتفهوکد حالا مو و رشعیدحاو سشعدحاونانناودحا لاقن رونلواربعتر هدیکرتو
 | فاضا كموو ردشلوا اع هدنآهدعب رد کعد نوکی ر هکر دنوکی تیذلواعقاو یهلا اد هنینضراو تاوان |[

 | مک یبفن كن داضتمارز ردلکد کک یابعتسا هدتاا هلبیسو ردکعد نیقزفالو نیما ادعاصف ناتئالو

 | هددح او موعضم هنارشعالّوا رو ناوا لامعتسا هوکچ وا هدنماقم تابشاو رونلوارببعت هليا هسکو سک ندنآهدیکرت
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 نیکیالغی یدموسمکت ناه جه )رد هیاکچ هدتتوص كمدانانلترآ ین زاغوب هلان لینوکس كناخو أ

 نهم ) رار درکو چر ید ځا چاو جد جه کر دنیاکح ن دنوص كج هدرکوچ نمف هود یکجا سن هرزوا
 || اذا الحب هسب ر هلا جه لاش رد هنسانعم قعایولغاب كب هقموققوج ینغاتا كماعط هدننزو لیعفت
 ابیتننزو بلق(خهلا).دافسلا لع هنحاذا سلاحه لاسر زد هنمانمم قفردنق غشا هپ یک ییمکنو اھکدو
 (ژاینذاروا یخابنیلا دب زند نیدجبا ندنیف دج ن دیدآ هلږقز دوخ اب عضومرب هدنسنزو بام هبا هبقوف ئات( خا ) ءايلا لصف هوار غاب, هک دید ج ج هنسیدنکنوجا اتمرکوح هکرونید هب هود كکرالوقب
 بیاریضلا یا اهاجیاذ] قانع لاير مهتا قمزغاج لر هيد حباب بؤ تیماج هود ككرا یب دا هترتسک ترمه (خاضیالا) ندشایا [لصفتهدنس دام فا نوب تفاوت خوفیمو هف هخوفاب باصااذا اتنفب مت || لاتپ ردهنسانعم قموطاب قمروا هنب ر نالو ارتحت قد هدلقنب هنشاپ عی هنخوفای تك هسکرب هدننزو من (نعبلا)
 هلن و کسو اوو یف كتاب( )رد هلیس انپ هرزو ارل یک ك اخو یف كنونو ئرسکك هره ځالو ی من اهل لاقف
 نولکدان نج ن ړتراتغ نددودمدماو لی وط نامز هکرد هنسا نعمرهد "هلبصتف یازهدحوم قانو زهره a] ۱ تد د ع 9ه لالا لس نصف ٠ #4 حملا لادلا نازم ۳ مال الا ضیفم نوب ءال نرخ ر دن دنساعسا سمش هکر دن وع ندنظفل حوب هک نایب كحراش ردشعد یدلوا دزاو یربغ ندنم هلک وپ هرزوا یسانب كنوز و ردشمال ارب سفت یغیدلواهیانعم هن نکل تیودیارکذ یت وب ۍوغل ثيل

 ]| نیش جم كل دعم نامز نالو ایر تعد هروکه نایب هدّراصب تافل وم هلبعص تا رمه زو لک د و یاو هایم كت همه |
 ]| لباع یامضنا «لرحنآدبا شپ رغد اذکد ان روند اذک ن امز ن عقوالثمرلوا ید آرولوا یرجتعنامز ردنرابع |

 د قوب ېک ی راک دعنا قصد هتندارفا ضصعب نسشج مسا نکآ بویلوا نکم هرکی سم عجو هنن اے ءاسلوا

 کرد ج راشو زاب دلا حالل وم عجب كنون راضعب خراب ذل وب غ اسم هنن هو عجب هل ط صغ هنت الوشم صعب
 تار دشا ادرس ید فلم هکه تراز دنا فاق نوعا دیک تهران بودم فی رصت ناقتشم نص دب ندنظفلدیاو || زی هل یبنهرسیان کیا روند لا زود لادا تولو فا تيز لمچراتوب وردترابع ند دیدمنامز هکر لا ن متا دوتا مره دو نر ذلرعتسهدیضاملزا ی د ضر دلها تة ر دنامز فران دنا
 :نتدباهک.نیدبالادباو هت دنالادباهینآال لاق هنو رادکمد نماد یدباروئلوا لایعتسا تشانغ ماد هشیبهدناو

 اندند هیهلا تافض کرد هتسانعم لازا عدق دناو نیضلاعلا ْضوعو نی نهادلارهد لامناکرمالا ماودل دیک عب عع ان عاک دال دنیاو تره دلادباو داب الا دیو دینعلاکتسالادیاو نیت بالا دیاو نیضراک نیدیالادباو ||

 ندیم یرلفدلوآ دلالههفنا فتح ات داکر ونلؤا قالطا هرارون اج یخو عب هشوحو هلق كمه (دیاوالاز
 :کنالسهکه شر ارولو كالھندەضرامتافآ نیک ظل كني ئر و قك داب ب و یکم از زّزدراغاذ هک نکا
 ؛كخراف ژافلو !قالطا هی اکا هلع: لولو هد هاج لوطهستاواءرتهوزو یلاخ هلن ؤا یسنعبط توم
 ندنوب هلبتمج راک قاقتشایسانعع شح وتس یکهدناعو دناعر وقيد هدنآ هدنننوعردذبآ یدرفف هروک هتناب
 || فو لوعنهبمدعبدالب زونلوا قالطاهزاعشا نایلو | لاق یک اور ور طن هل ت هج غالب و تخاصف ی جي هد رش | قاوقو هلیبسح ینیدلوا یاب هدهنسلاهدیدم تم یرکذ ر وئلوآ قالطا ذی ینهاودو تاغآ دباو او یهتنا ردذوخ ام

 ]| دونلوا قالطاهررون اج یشخ و یک ناو ههلشنزومکر دالا )ة دوج لک اش ال ىلا یهو رعشلادناوان و همارغ یهو ۱ واب علوم نالفس تالاب لاق ردن ؤا هدارا لک هللا ل طار خر درعشدازم ند ەبفاقەا ارول قم هنغیدل اوا

 دیالاو) هدتنزو لنا 50۷9 شح ولاذا مملادبالاش رد هنسانعم كالا شحت وتوبضغاذاعبا الا تابلا نم ادنا | | لجر ادب لقب نما قلراظ رولوا ردضم دیو رونید هدلو يهدنشار و یدنلوارکد هکردنس هبتقف دی |
TEDEلاق ودولویادناودناو دنا "هماو نانالاتش وتن هنانناو ناویجناغروغوط هدننزوونق ( دیالاو)  

 ]| تابت ۳ راما (دننالا) روناوا قالطا ةلَقارتضف هللا: هراس هلبسهش هيو یرمسک, كن هزمه(نادبال) دونی هکنا شبد هش وتم كکرواو هنسانغم رنک نه هب راجو د هلت سکه که دننزو لا دیاودولو یادی
 ننلح (دبام) ردهدلب ۳ هدنسهکلوا سا دناهدننزو هرق لب دینشت كنان عضله ریه (هدن) ودنداترم ردنا
 یکندلبا داشنا داهشتشالا لحمالو رک هدناصف دیفنودنا طلخ هلیمهو هتک ياب یرهوجردفضومر هدننزو

 | لاب ردمنس انعفبلتیسهرهحو هلها نم لخقارفقااذآ لزا دقات لاقى ردم نسانعم قلاقاهبتو یاخز مسا ناکمرپ و شحتوتاذاهقو لجن لات رد هتسانعم كخلتشخو هدننزولعفت ی لا) زدشلبآ فیعصت یآهدبب
 هجولادبا

 و هو و هجوم بم یو روح مس
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 لب د دشن تاخو یضفلواو ( خولآ) هفبعض یا هخاومو قلطا خولوم لجر لاقب ردذوخ ام ندنسانعم قی ویمصا | اتو روئلواقالطا ذیسک هفلنطافیمضهدننزو ظعم ع وم او  خولوملا روئیدهدوموبوق كب یکددوغوبو
 رد هیاکح ندنسعوا شوق سنج هدننزو هل ناز( ةخوخو لا )ردهنسانعم هداراو دنضقو ردهنسانم م الشوا
 نطبلایختسمیا خاوخو لحز لاقب روند همدآ نالوا شزکک ی سیر دو قیلاص ق راق هدننزو لاسلس (خاوخیولا
 هنسانعم نالنسکرونپدهمدآ نکنشواو روند هب یک ناوتانو فیقضو روئد هبسک تیلوجزیبو نینجو دلج ا عني
 هییش هروک نیر یرلکدید خرمهکر درجش عونربهلئوکس كنارو یقف واو (خرولا)رونشید هیامرخ كشوکو
 [خارتنالا)زونیدهمجنقب ویضو ةلتبمیا هرو ضرا لاش روند هرب قالصاهدننزو هنیفس ( هم رولا)زولوآ
 ربجخ خروقو تلتبااذا ثخّرونو ضرالاتخروتسا لاقب رد هنسانعم قالوا ق الصار دزو لعفت (حنوتلاو
 كشوکو قیویضرجخ دو هلنبتعتف (خرولا) یسااذا نیعلا خر وت لاقب ردهنسانعم قلوا قبویصویلوص
 كشوکو قد ویص یریجن هدننزودارپا (خاربالا) یتزتسااذا عبارنا بابلا نم اخرو نیل خزو لاقب ردهنسانعم قلوا
 قشمراص هنر یربو روک ی ر راج هدننزو هحرف (هخرولا) هتیخرااذا نیعلا تخروا لوقت رد هسانعم قلق
 نییعن هبهنسنرکر دغ هدنظفل مرا هدننزولیغفت ( روتلا) بشعلا ةغتلم یا ةخرو ضزا لاقب روید هرب نالوا
 ر د هنسانعم كل رک هلیعقف كنبسو كواو (زحسولا) خرا نعم باتا خرو لاقب ردهنساسنعم كلا تقو
 عسا سوهروک نناب كحابصم نردلا هالعاذا عبازلا بابلا نم اسو حسبو حسایو حدو توپلا حسو لایق
 لصالاق هک هدشنزو لاصتفا(خاسالاو) هدننزو لعفت حس وتاو(خاسیلسالا)وښنيد هسایو هرکرولوا ځد
 |(جاسنالا) حسو نعم ملو حت وتو نوللا حسوتسا لاقيرد هنسانعم قعلساب بونلرکهدرانوب یدیا خایستوا|
 هلعج اذا هخه توو تونل خسوا لاقب هنسانعم كنارکر دراب دعتم هدنزو لیعفت (خسوتلو) هلل رسک زنم
 کو فبعضو وتوکهلیوکس كن هجنیشو ضف واو (حموْلا) ردع ضومرب هدننزو ءارعج (ماعسو) .ایتسو
 تسو لنز شلتوا ندنفازنباخرخ هلناعف (هعسولا) رونید هنتسامرخو نوساوا هسرولو هنروئید هئپش نالوا
 | توضول )رونی هساپ و رک کر دیفدارمو هدننزو حسو هلیتف كز هلمهمداصو كلواو(جولا)رونید هفرطیسهوتم
 هدننزو حدم(عضولا هلوایکی رادقمیسی زایتهغوق ناسمه هک روئرد هب وص لوش هدننزو ر وب هلآ هیچم ماض
 ءام ا عج اذا ینانلابابلا نما تخص و ولدلاخضو لاقپ ردهنسانعم قموقوص یرغوط هن رادقمیسی ران هیهغوق
 ندیوقو امو نعم وادلا ځوا لات ردهنسا نعم حو هلیرسک ن هزم (جاضبالا) فصنلاباهمیشاسپف
 لا تعضوا لای زدهنسانعم قلازا ی وص كني قو الیلق قتسااذ عضو ا لاقب ردهننانعم كمکجوص هجزآ
 وص ندی وق هدننزو لعافت ( عضاوتلاو) هلیرسکك واو (خاضولاو) هدننزو هلعاضم( هه اولا) اهوام لقاذآ
 ا هارابادااخاضوو دتهطاوم هخاض جاو لاعت ندهنسانعمقفسراب هدرلتلاح یتهلوقم كع ززو وكمنرکسو كلکچ

 ییهنسنر رل هبنک هه هدننزو لعافت هلا هله یاط (ضطاوتلا) یرنلوا لا معتسا هد هضراعماقل طم هدعب بولوا | عوض ومەنسە دامءاقتسا لصالا ف هکربد خراشریسلاو سلاف يرانا ذاا اوت لاقبوربسلاو ودعلاو ءاقتسالاف
 دنزب ناک ونو هدننزورمما ( حلولا) مهنی هولوادناذا ی موقلاطاوت لاقب رد هن بمانعم كدردتیارود هلن
 لاقي رونبد هرب ساب و قالضا هدشنزو هکعنوم (ةخلولاو) هدننزو ههو (ههلولاو) ه دننزو هحرف(عولا) ووتید

 ۵ دتنزو هنینا ول ا) تلتااذا ضرالاتّطوتسا لاق رد هنسانعم قلوا قالصا بو راشاب رپ (خالیئسالا

 ردن ران وب یخدیرادلک ی وو كيو هدندنع نویفوکو ردشلبا نایب هدنراهددامس هلجج فوم هکه تن ردندرانوب ید

 كناه (یعمهلا )روید هناوح ولهزانورتو ردیسا هر درو روند هغمراو هاج لوس و هن هرد لوس ورود هیسکنالوا

 خابهالا) رخت ةبنم یهو جهلا یشعب لای روئید هشب ور وي قر هنلاص ردمسا هلل رق افلاو یک

 || روشید هروماج قد ویصو رونید هدوس يوق كي یک دروغو هوو خرو یا هخاونو هلو دلو ضرا

 روشدهنسانآ دوسو هب هادو روند هر هر راخ هدننزودسلم هلا هج یاو هدحوم یاب( ةجهلا) ءاهلالسبصق

 | رمارپهشیارالصاو روشد هب ینکق جا ییلاصوهلاوح هدتنزو سل# جهلا روند هپ هب وبګ هزانو رتولظ هنتاو

 | ةحولا هذهام لاق ردرسق» ییهلذع یلوق ةو لاو كلم رونید هب وتو مولزوسلذ دیار هرکج کش
 ا عو یدنلوارکد « دنلحم هک تن ر دتفرو جر ةادا هکر دیفدارمو هدبنزو ځو( و) ةو لاو دقرح اهالی
 | یزاملک سب و لوعکر د حراشر دقوبیرایجتدب ردنرابع ندهلکی لاکر دناوخا ببوو لبوو هبوو سیو خو

 یرسک ق اھ( مه )زینتی یشماذا اخایمهالجرااحبهآ لاق ردهنساتعم كمع رو قرهنلاص هدننزو زا ولجا
 یو ی re یو
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 روند هک وفوا ندا هلن یس تازه ذات تاکرچ کنونی ۳ و منا لیجر لایس

 هکدلیفدازمو هدتتنزوم اصن (مابج) :نطب خاش ایام هبلاقیرونلوا یالسطا هتک نیکی نراقو ||
FE؟نانضم الاو) نایت ریپ هج هلوا زدنا اپق ہک ونلوا قاللمامتند ررقوب ككا هدایای اویدنلوا  

 ناطق ل جز لاقي ردهلبانه ى راشم زنا فال یک ناقش ربات هرو هءاندکلی رمگو یمن اراه زمش ۱

 زن یوم بو لا يان او منا یا + هر لاق یا« لم یا نیا او |

 دج: اد نه مرو یا. جن طلاب نون دهینبیش دوشبرش,نالوا ضزام هدب یشسانندهنداجتلجرب هی زو نآمر(باسم خاسعتلا)|
 هج رک نوناوا قالطا هراروج هدرخ ناچ نی زوب كی وچ مدنی )وفم وم جو الوډچو ہنی ژو نام (دجانیغلا) ۱

 ارم دا قلوا ققیفنالوآ دیدن "رب كيوص»+ نامیایضتعم نکل دلار نل اهزاخچ فلوم

 كدام هايتس کز دبل اکو یایصن لوا غلاب دولوآ درا ت زس4 اب کن وتدملش کتیا
 ۱ نوتسلوا قالسطا,هیسکولنزاف ئ لوی (جیوفنل) ردراشلبا نال راكد د یس روف قلا قوبدا نا ا

 اس اغب هدننزو باز غهلقاق (خاقنلل) نر دیدآهدلب ةو ئیمز دیر غم هدننزوناک (جالضن) رونلواقالطاهمدآ نانو
 صلاخاسفل طو یفاصلا بذعلاو درابلا لایا جالا بیر لاغر جیپ ,ونضنالوار اوکشوشودزاب ریاض |

 هکر ونیدهب وقیوا نالوا دلش اساو تبفاعو نغاو یهصاخ نخ یاهبرهلا جاع ذه لا دود هثنشنالوا شم هو ۱
 اپاسبلا ناو اتقن همن لاقب ردهنیابنعم قمروا هلبنوکس كفافو یخ كيون 12 ازونلواربپهن تجار ارش
 رونید هغما هسفما ۳۳۹ :رابلوا» هرسک اذاهغامد 2 لایق رد هنسابینعم قمرابسیف هعاهدیّساب وهب ارپ اذ|ثلاحتلا

 را الز وچ رجا اذا ملالج ار نا ردمتب ام یھ رج كیا نک داازو لا قا .(خاال
 (نتعنل) عامدلا لیلقیا ےس 1 للطلاب يک ؟یم هجاوخ بنکم زونید,هن ویو نایب نالوازآ یی ,هدن او

ERNE(خاق) ۱ نیما میشم 0 باک ادا نت مان لا رونی هقان نیمار  

 لاش روید هی نالوا ۍرغوط هننناجلوا ندنرافرطكک نالوا هد تی یرا زوطقلوق هلغلوق ك شاب هبنلزو نام
 اود هنسانعم نمرو !هش زاغ وب تاب و هدننزو ماکت های اوبذالا نواققلام دقموهو هخاقن کش

 كمرکوچ نوچ قیآ یا ودر اهدننزو عفت (خ ول هه ان تلاش بابا نما اچ ا اش
 ټکر ادا قابلا نيج و لاعیرولو امزال هداتنعمو و دافیسللا کیا -اذآ هال لا خوش ونت لابش رد هننعنانعم

 | تود اقلط م 4خ اإ نکن ثکرب اذا ةقانا خانالاقب :AAR Ae یاب نیک به تم ۳3

 كاتيا خانا هنسانعم .لکوخ کری امتحان الو تخت لات فب کب یا ی خپ يخ انس او طف انا حجات

 هلص لیم وه خالا اردذوخب أم ندرروک,ذم یا ۳ یانعف ند فسا هسانعمماف هدننزو هجو (هخونلا) رد وفشاسک

 نضرا (TD روند مزالسرا لف كع e) ا هنیسب نجف. لبال| بم زونیدهّبلج هدر كوخ ەۋ دزدناکم مسا

 :ودیشلنا مسرهداروا ىا ندي نهو یرهوج یدینلوا رک مدن هدام هکر دیدا هییشرب هل اغ یا و
 YT OEE ردا هننب انعم تا شنز رسوم »دلو لیهفت (ججیوتلا)واولا لس صف

 یاو مربا هداف هلل دو همن نشم اخو راک ی تب دلوا کت ع ید آو دغو همالا شب و هو لا تیره جم ةنسانعم
 ارد هنسانعم قم زو هلکنک 5 نوک تنقبقوف یانو ىت واو( ولا) ەد یهو ذنالف و لافیر هتل اعم كل
 هتسانشد لخاوزونبه هخذپ اب قی ونصولوپم هل غولام رضاذآ ی ابا نناراص ضیا
 كەر (غانالا )ەنەم اهو شيد هکتنک ده رپ نکليم ( مما )هش یا ةو منع یتغا ام لاق ر ل هنس اتو ۶ل شو
 ته بحلا یخ نم تخلب ؛ئانالؤا نالفاب متو لوقت ؛رفدنسانفع لو هدر بو ای غوا هنقشمو تجر کم ۴

 طلخ سل ما ظ علان لپا ا مولر رم اولین سحر نک نو دیا تاشو

 لنحو ااو ونو یض)ا لانش,لوثند هضرا علږوماخ قدا وپ لوو عالم قلوا ن كاتا
SK 

 س ےس

 ارتسقل لکلخ مان سعی دبع ن عی ندنفلایقا نانو یضنم اوذاهدننزو ناسم (خاشنوه) :ندهنیس اتعم دلو

 | هلی کن هنلبم یو لو او( نصولا)وددوخ نوخ ان ناب انە وب لغو هشتم توده طب نالوا رک جنسی
 ها قبنیدننچ ره هدنزو قو تولا ل یافت دو ضا المي اوونید ماهر الضا و ف علشاب الو دون

 طلتخاو ما ظعلا نه "رام ایفلوم EROL نالفار طالت هنعاتان او زود دعلراخ 2 هان تا جول 1

 ۱ افي رد هسایتعم كکوح هود (هجائسالا) ردلکد صوصح دفان هرزواروک ذی ذم  هجوودهنسانعبت لنرکوج

 ۱ یاضنقم قو یک اروچ رول كليد اغ قالوییه شدوا طاع هلیخا/تاهزوک, کردین صیضتتیخادلوا | |

۱ 
 دروعوب و

1 
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 لاقب ردهتسانعمقاق لئازندنر یهتسنربهد ت زو حسف( ععسنلا) هنسانعمنابح رونیدهمدآ ی قروقهدننزو رهوج
 قلک لئاز قر هلوا بتعتمیهنسفرخآ هتسنرب سا هروک هتنای هدر اصب كمال اذا ثلاقلبابلا نم ضمن ہنس

 دیلکلاب هکر ونوا ممفنهلازانادنوپ ابطهب یک ی لازا ی باش كببشو یلظكسعتو یس” كلظ ردعوضوم ةنسانعم
 اضعبویک یلفن كنتروص هیارخاهفیخص کب وتکمرهک ی کب اک س واوا مهفنمتابنااضهب وردیا از نیکسا وا
 نس لاق ردهنساتنعم قعزو و كجا ریخت ییهنسدرب حسو یهتنارولوا مافن هدنشکبا ندناسناولازا

 حس لاشب رد هنسانعع قاق ما هنماقم كن ییهنسفرخآ بودیالاطبا ییهنسنربو اسهتربغادا را دلاراثآ جا
 ردنرابع ندکسلیا لب وحهنروض حق رب یتروص لا هنسنر هکر دهنسا نعم حسو همادعما شش ماقاو هلطبا اذا قلا
 هبنکاذا باکلا حسن لاقب ردهنسانعم یهزابیتروصبودیا حس هدنسوشرف ناک ر و هنس نع هست لاق
 اهریغیلا هلّوحادا ةيلخلا أم حس لاق رد هنسانعم كلا لم وعتو لقن هلحم رخ ییهنسفرپ و ةضرا منغ
 ده ہنسا و ساک حسن لاقب رد نسانعم قمل آ ین ہن كب اکر ی وران وہ (خاسنتسالاوا هدننزو لاعتفا (خاسننالا)
 هدننزو لعا فن (حسانتلا) ردیعسا ك وتکملصا نالوا هتم لوقنم هلبعص كنون (دنعسلا) هنضزانعم نیعهتنکء دا |

 ثاریلاق ههسا ناو سا تا هو رد هتسانعم قلوا بقاعتم هلا لازا یترب یر هدشزو هلع افم (هنتهساتلاول
 | توف هکر لا مست لسبقخد یرلثراو كنیم هر هکر دنداتعموب هلثسنم یراکدتیا قالطا هخهسا نم كنویضرف قمی
 . || ندنلوا هو لوح هلاح ندلاح انافانآ ولناعز هتمزالا زج ساتتو ردنراع ندككنايا لاقتنا هزهیرورخا كورم لابا لدل وا

 هی انتو لرواوا بقا عتابا هلازاو حست نیز رصد اتو ضارش دیر رظلوق یعردنزابع
 ۱ رازوتلوا ربفکت هیرالوارکندیرمشنو رشحو لاق خاور عانت هحوسرم هفت اطر دن د انعم و ید هفت اط نانو !قالطا
 لاق رد هلیراستعا فوصوم تن د هنسانعم هدیعب هدننزو هبنهحب ( دیتعسنلاو) هدننزو هنیفس( ةع ال

 هلن وک سن كداضو یضفكاون (حضتا) زدم هب رظرب هددس داف هلع كنون (خوسنلا) ةدیعب یا هیت و هست ةدالب ۱

 هکر ذفدا رع مارا عطف و هدندنع راضعبا هش واذا ثلانلا بایلا نما طن خطن لاق یزد هنسانغم كم یسوص
 یم الوص یک یک که 0 کں دنود ندنھو فح کز ہلمھم لوق لع ردهنسانعم كم رسوصیخد لوا

 وددنسانعم قمرتشف هب رق وب ندیغاسش | لوق یلع قمعچ بوبا ترق هلت دش ندراکی وص خدو ردکع سوضو و
 ودلیعسم هدزنساتلنم كم رسقوا هرزوا نعسدو ولع نا لقس نمناک ًاموا هعونب نمهزاروق دتشا اذاءاملا عن لاق

 دولوا شلاق هد هنتر ادو هدو هکر وتد هنیرثاتیطو رطعلوشعطنو امف فاذا تعلق لا حصل لایق
 رونلوا قالطا« رو! ناوا ارق » دزو ناتک» (جتاضنل )بیطا | نمد ر غو بولاق ق راوهو هحل فىن لاق

 رد هنس انعم ر طب سب رد همسان هرطم هلتدخو یانهدننزو هنین (هصصملا )رپ نخیا خاضت تیغ لاق
 اضاضنو هطانم هان لاقیرد هنسانع»كاع رتسوص هنرربیرب ردردصم ند هلعاههب رنسک كنون (خانتضالا
 ششاذا ءاما عضتنا لاقت رد هنسانعم قلجاصوص ه ددنزو لاعتفا (خاضتالا) اب دحاو لک مع طنانا
 هلا هددشم یارو هعومضیاز هقاّرزو زل ردد اضن هماع هکر وند هبهقازز ردتنآ هدننزو هسنکن ( هنا
 قرفچ هدنسکر هرشط ردقح هلوا هغوق شلروک یکز وس: ند ەکتت کروند هلا یراقدداوص هاب دارلناوخغبا

 (طلا) ردم ال «قالطا ههضنمهدنس هبوط قبا رح هلتسانموب را رونلاوقیغاتفن ملکنا ندر بجا و ږون وازی
 | رش نوه لای راذنکع درم: بحاص رونلوالامعتشا هلتفاضا ةنسهلکر ش هلبنوکس كناسطو یک كنو

 | جرخآآذل لّوالا بابا ند اتقن د تب فن لاسفب رد هنسانع»كامروفواهلیوکس تافو یتحف تون( زی ) هب انص یا
 | غاسفتوا فتو طرمضاذا لاین لاب ردکمروفوا هلن لفسا خ هکر ونلوا لامعتسا هنشسانحم تاللیو ع رلا هتم
 | نالوا یذخ أمك تاژم هکر ید حراش ر دل عتسه هنسانعم قمراو هنتقو قلشوقابق بولوا غفترم راهن ییعب"یمضلا

 | لالخا نکل ردشلبا تنث قرلوا ینالث هلف رض ندنآ ف ل وم بولوا موس هرم هل ربع العاذاراهن] نا

 | مظعت هسکظعتم هکر دخراش ریکو رطفی نود ل چر لاقب رونلوا لامعتساهنسانعم رکو رف عفو یهتنا ردشیایا
 | قیعی متن هتنورد ناطیش دوخاب یدنلوا لامتسا هنس انعم ر قو ریکز فن هیسح یی دلو هلعج یتسفنو سفن ربا
 | دبوس رم هلا هنع رکن هیقدش فن هد ستاساو یدنلوالام*"اهدنسانههریک نالواییزال هلکاباا فا كلسدوخ

 | ؛دنزو رسا (زعفنل) ةزكلل ىه نکن قن نعم هب لج راح ةن لاق رد هنس ابنه «كمروفوا ك هدننزو لیعفت حنت
 | ارخا (نفتالا) روند کو روکر ذنلآ مسا هلی رسک كی (خافنلا) روند هينکنالوا نیعمو لک م .هکلفوا شتآ
 | روسد لب واف ر رده طلع ځد یس هد امررابق بوشش هب روط نونلواربعت هت د هکر ونیدهب یک هیاخداب هدننزو
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 فلا ت لاق رد هتننانعم ققاب هلنافتلا بورادقآ ز وکه ب هنسنرب و o: r rT مد اذا بولا حت لاق

 هدشزو سعنتم (مس) زود هی اب هرمسلنج هکر دیفدا رمو هډ شرو سافنم (جاتلا) هيلا طناذا :

 هل نوکس لیجو یف كيون (نیجتآ )روند هب ییثکنالوزونب روس بیطیرلکدیذ هیلانا بتادی د هنتساتعع یلغتم

 لاقى ردهنسانعم قمزاقربو رخثادا تلاثلا تابلانم اضجلحرا جم لاب ردهنسانعم لا تاه ابنمو رخت

 هکه تن ردقغاب زوم هابط وقس كل ءون هرزوا بارعا عزدارم ردمنسانعم كلبا ناهه ونو اهرفح اذاربلا عج
 نالوا هدنلزیم یراوبدكت هزدهلک کد دش ییوصلیسو جاهاذا ءونلا حلاق یدنلوالیصهت هدنس م دامو

 ءاسلا طسو ین هفذق یباولادنسق  عفداذآ لینسا خب لاقي زدهنسآتنعمقعآ هنسهتروآ كی وصبوروا نر راک اراک

 ولين هز تاذح( زی او( جان روند هنر اوآ نیک تسکوا كن هک نرتسکوا هدننزو بارغ(خاصل) ۱

 لصاح ندنغیدنفوط هلخاتس هلخ ات قش ر وصهدک دلی دلنا دم" کدو ذو روند کد یمهدلروک جانو روشد هک ت رسک وا

 كيجو ىف كنون (هخ اهل آ) رونیف هزکد لوتلروک دون هدنن زو روبض ( خو ) روند هیوتروکنالوا
 عاج هلغلو اولوض كب ترفل لوق یلغهلوارتوا بونلسن ج هرف هدنماکنها عاج هک ونیدهنوناخلوش هی دید

 بولانوا یرلعتوا ت راق رغد هدعاتح نیخ ذوتنا هلو ارایس یاسر ناسق>:ندفرطز هلا لیدنم نکو ونو |

 قلاذخانشراا یهول غالبا دنع توضاهخنرفل ناک اذاذخاخت هم الاقب هلوارونلسنسهردبا ق رو قرو

 اضن لچرا ا ردینسانا كم ږوب هت دشهلدیدشن تاتو یخ ون( ) ردیدآ قلموقر یدازوانونزآ ||

 ناتتلوارگ ذ خاتا دخ ابف هدارون تّوضاذا ةي ادلا مرتس خاک اهمرتم رس ےک ؛یلاو لالالا تنم
 ج رح اتتلا) ةيملتوط توشب ابهنفارطا كعیاب ا هکر وئیدهنغارک لوشهدننزو ةنیف ( به ۱)رذ ذوخأم ندخاضت

 ىەدراراك قىز ەنقلاچ هوا یرتیرلدغا اطكخمزباو كد وار خاتا ذاا جانت ل اقپ ندهنسانعم هرخ افهدننزو لعافت
 هدننزو نسج e) رچم) یفازجالا نر !یحاب رطضااذاجومل اجابت لاقي ند ةنسانغم كم بأ طایقساو مده ءرارا

 هیلباذخ [نراناکزیک اترولی کو خەتا كن هتسکنالآ تاکرهکرونیدهرهودلوش جوافینعاریسب راساذ|لوالاپابلانن
 نود هود جو زدب رج ند ینشرافک ن دا فخ اواەعشودولب وتی :رلکدیدهسنل وؤ مارحا«دنادرُم درفم هردیدآ هعسودن دوزوآ عور مو

 هخاهلاو) هلص حوت ( ( )دون خ اخه له اهن لیلا علا 2لاقت رد هنسانعم دا نوما تم رکوخت

 لوک < رکن رز دهنکولم دغ ین هنقیقر كندسکرب هلیصف كيون (هنملا) ةنسانعم ر خمروند هکلناهدنشزو همان

 ليم لكيوت هد وهیانعم لماو ترقه یزارفص تفجتهکر وند رارفص نیلشباو ولو هیرابا کو
 رود هناناویخ | املطم نالسبهدواو زدبتغل هلنئالت تاک كبو هدنوو هتنسانعمرجروسد هرلکشا هو ردتغ)

 کیان لوشوهنساتعم ۇلان رود نایج هو دور دز ات + هد هل یعص كبو هنسانعمء امززونیدراآوجو

 هرکضندگدروشوید یناک هنُک نروشوند تاکزورونید هرومل فیفخو هیلوآمولعم یمیدلوالطا فوخا قخ
 ةع رلرضخ یون (قةعحلا ۵ نون دخت هد هوا لواو یهتسا تعم قلا نوتلارباهب ترخا نوتعسفن یدنک

 هاذا ةا لاقنردهنسانغم كلتا ةضرالآ ین هنسنرن هدست زو هزاز( "نهم ا) يدنلواركد هکردهنسانغم

 نون سبنعم كوكو كرب دچا خا نوودوادندشزاتساذا دز مع لا دەس زدەتساتعم كەك بوب رويل دشو

 لبالا ع لافپ دوام ند هه هکر دهنس ان ك کو وجفودهدنن زو لات ( تن رخ )  اهکرباذا لب علایق
 نالوا بنهذلا ی فاش نعي زما صا مزب چک ندلادعس ردندا مسا هدبشزو ریما: ج تکربیا نیس

 لبلق هدننزو رج | ((خدنالا) یدباراو نراهم هدراعشا مطنوییاور هدف سش ثیببجت ردي "دخ لب ,اهقفن ابنارخ
 زنم( دپا ارروط بولوا مسبا ندنکیدلبا كلازداو ندنکیدلیب ۳ روند هما ریسو نجا نالوا مالکلا

 جدته لنچر لانعت هبلوا یالامالضا ندکلیویو ندی وس هزر هزرهو شکر ونبد هیننکر غیب لوشهدننزو
 ةاهنست یمادلوا .ةدنرادتفاو كل هدهع هدشزولعفت (خ خدیتلا) لاقوا شعغلا نم هللبقاع یلاتالیا
 هیهنتسقرب هدننزو حدم (حدنل) هدنع سیلک عغشداذا لجراخ "دنلامس زدهنسانعمللیا فاذکورتف هالوضف

 املا بابلا نم اخدنهخ دن لاعب : یک یس راج نوتاجت :وتاجن نرخی كغباقرب هد کردن قم راچاب وتاجرات

 ةیفنینوخآ هلل فن ییهنسنرب هل تسکین همه (جادتالا) اذکل حاس انج نرععلا بکار لوقبهنمو هلمبصاذا
 لجخنابسلا بلک نخ دارا بک ارلوقاذکو هن هملصا ذا هیمخ دنا لاقي درون .قمردنراحت پورب يتاح
 رعلا خدت لاقب ریهنمانعم لک بودن یفتس هلادش ها وکس تانههج+لاذو ف كنو (جذنلا) هما تمدصیا

 خدونلاتذن هي دنا دادم حدن مک ازبخ ا ااش یتیانآ ثلاثلا بابلان رم اخذن

 رهوج



۰ 

۳ 
 بعلاذ| سرفلام لاقب ردهنسانعمقمانب وا بولکهیراطشو قوش یمسقتآو غنزاذا ماعطلا حم لاقب ردهنسانعم
 نادقعسآ قوج ناویح كکراو هبزبشاذا هلوب سېتلا لم لاش رد هنسانعم كجا یلوب یدنکیس هکنیکو
 هحالم(نح الملا هدننزودوعق (خولملا) بارضلا نع رفجاذا للا خلم لاق ردهنسانعد قلوازتافو تسسینان

 بارضلا نعرفج ادا ثخالمو اخولبو اخلم للا لم لاقب ردرافدارم هدربخا یانعم هلبا هدرلنوب هدننزو
 حاقلالا۶ طر یا خیلم لف لا هلواردیا بک ےک یرابشید یفیدشآهکروند هناویحن كکرا لوش ةدننزو ریما لا

 [خالتمالا زود هیهنست شوخانوهزیبنایلوا یمعطو روند همدا نو زو فیعضو روشد هر هنس شلو اهابتو دسافو

 قەرت ىف ندنیفو ها ذا*ینلارطتما لاق رد هنسانعم قمرقج توکج ندنربیبهنسنر هدننزو لاصتفا
 ۱ مالا علتما لا-قیرد هنسانعم قمرقج بوربص ییماط ن دنشاب كهادو هلتساذا هفت لاقب ودهنسانعم
 دنفاذا ءيشلا لمت لاقب رد هنسا نعم قل واهابتو دساف هنسنرب هدننزو لعفت (طعتلا) هجا دلآ سار نم هخنرخا اذا
 منو هوهون یا بلصل ممتع لجر لاقب رونلواقالطا بلصلا ممتم همدا نالوا تشوک ین هکر ذندا وب

 هدنشزو هلعافم( تام ) امتع رنااذا هنیعباقعلا تعلمت لا قب ردهنسانعم قمرپوق بوکح نور (نهنسنرب
 قذاع قجاق هدننزو دا دش (خللا) هقلامو هبعالاذا هلام لات رد هتناتمم للبا هتظالم بوتان واولعشرا

 ردلذهلاببوذ ییا نت دمرکعنبا هلیس هینب لعافمسا ملمتسم قابایا خالمالغ لا قیزونید هپ لوک نالوا
 (خام) نکضاذا اخوم خو بضغلا خام لا ردهنسانعم قلوا نکاس قلنغراد لینوکس لواوو یف كم (ول)

 كلجرر (ناخام زربد جد كخام هکردیعسا كنید ج "یرانهلابنخ نددجا ندنین دو ردیدآ هلحترب هدارا
 قر هنلاص هدننزو عنش ( حل ا) رد هی رقر هقشب هلباهلودعمواو (ناوخام) رد هیرقرب هدنساضةو رمو ردیلع
 خام عع متل اقب رد هنسانعم جم هدننزو لعفت(حم 2 ) یشملا قرض ذا ام می خام لاق ردەنسانە تا زوي
 كعچناقح هدناسناو هدناوبحراضو یکو نویق هلنوکس كنەدحوم یاپو كنون (نحنلا )نوئلا لتا ضف
 ریصحو قلهغوقو ردتغل هلنیتتقف هدنوبو روند هغحزابق ناقح هدرافمرپ و هدلا ندلعتزنکو روند هنشهضزاع

 ملکتنو روتنهسرولیب زوس هدننزو هغبان( نکن راردیالک اهدنمایآ طخ هکرونید هنکوک نابن یرلکدناویخت یوا |
 لاقب روتبد هی هدیعب ضراو رولب »دیسک یکتمو نیبدوخو ملکتم یا دان لجر لاقي ردنوجا هغلابنءاهوتید همدآ
 كشوکیغارمط لوشو هنسانعم ةعفلرم ضرا رونید هر كسکو ب هدننزو ارج ( :افعنلا) ةديعب یا ةا شرا

 هوا تشوکینیدنکب اوا قلشاطو كب ینارطاییعت لوا ندر یلشاطو لنتهکلب بویلوا ندهوق هکروسد ةضزا

 لج زانا لاق رد هنسانعم کک | نیک[ هدهروکدم ضورا لب سک همه (خابنالا)هدننزو یابعزولکیخابن ینچج
 لک ااذآ لج را حنا لاقبیدنلوا دیک تن ردیکو کك ننوارصح> هکر د هنسانعم كیا لک اعنو ءال اف عرزاذا

 [خونلا) اناضنا اني نجاذا زابل حنا لاقب رد هنسانعم قمروغوب رج شل وا ساف بویشکآ ىس هياخو لا
 ضجاذا تالا بابل نم اخو نعل اج لاقب رد هنسا تعم قلوادس اف بویشکآ ك یس هیام رج هدننزو دوعق
 زود هزچخ شلوا دساو بویشک ا كی یس بام هرم كنابو كنرمه (ناضعنالاو) هدننزو تاک( خانلا) دسقو

 هلج فلوم رد هدیاژ یس هرهظرکز دموسرم هرزوا قلوانالعفا یزو قد هلو تفص نانا هدیطویس هزم

 ێا ال )ردمداه ینآ ظل ناضناوشا هلکمد ردقو یر ظن یربغ ندنظعا نانورا كنس ةلک نانا

 قر لو بت رم هلیغاب نوتبزو هلبا اکل وق ىلع هلوارقج :یراغوبو قص)ونه هکرونید هدنرف لوشن لبا هد شم
 هل ناکاذا نانا درت لافب هلوا شمس بویشوکه نی بولیکو دوض قوغوص هن رزوا هلفلاق بورابق هدقاجوا
 یدارن هندی ل بقلم كفلوم ینتسیف الا هيلع بصیف عفتني تیازاو كعکلا نم یوسي ۇعا ةنوفعسو واخي
 جوکد وخ ان روتید هکمآیربا رد هل راعا فوصوم هک ه باه *هدایز( ةبناطنالا) ردنبم هفب عتاضخم هزوکه اسم
 رسان زاروک اپن اکو همنض یا نان ةربخ لاقبردبرلکدید نوموص هکر ونند کما نالوا یک دو نیل یکی ضرق
 شنآو ردتغل هد هلبع كرونروتید هناشن یرلکدنباهرب هلقوبجاهلقمرپ هکر کهتسا شم نکن هدننزو دبن(
 كن هکر ولید هنخیق ینوامصخت یراکدلباراوتساو عضو هن رلارا كنب زا هت کو روید هترکقج هفای خارجو
 روش دهم ذا اق لکیهدن وسارت انو ظ.لغهدتنزو رجا )خل ردتغاهلناصف هدنو و رازدنا تانغلق هن رزوا

 نیانسنرب هلنوکس كب هیقوف یانو یف كنون ( لا روند هغاربط ق وج قشمارقولترودکت یاب تولو
 شوق نع رب و هعلقو هعزناذا نالا با سلا نم اخت هسرض ت لاق رد نسا نعم قعر وق لوک ندنرپ
 رد هسا نغم قموقوطو هزسنع هفطخاذا ملا یزاسلا حت لاسقی رد هنسانعم كمکچ تودید یا لیهاقنم

 حس ۳
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 تافرع (تاخرم)ردب زادآ عضومررب هلنبتخف خو هلبخف كوه (ناتخرم) روند هیهقان نالوا ردیکب وشا هلتعربس
 ژدیدا یداور هدننزو باش (خارموذ) نددآ ردر هدرا دلی نصف ) خ نشود ) راددان ال اوبهدن کد نع هدننزو

 بلا نانه هنحس لاقب رد هنسانعم كلی لو هتروص نیکر جو تشزرب یتروص كئشرپهدننزو حسف( حس
 :قیلواتزاشا هنسهصقدوهم و قوا هناعدزوب وا درق هللا نمم لاقبهنموفا یرخا لا هتروصلّوحاذا ثلاسنلا
 نوب لات قح یتبسلهاندنسهفناط دوه غل بالا“ ریزانفاو ةدرقلا منم لعحو للاعت هنلاقاکر دلقحم
 ریخت قز زاب و نوجم نرلناوج كنب باچا لوق لع یدلباعسب هنرونص رخ ییاسبع هشامرانکو هنتروص
 لاقل و رل هته هنناسنعم كابات وب لورم هلقفروت توراو هنئسوا كن یراوطخمهو یدلبامحسم هنتروص
 قرومط هددنزو رفا (خسملاو) ردتفص هددنزو رفص هکه ی رسک وم (زهسلا) اباعنا اهربداو اهلزهادا هفالا سم
 بک اقوا نالوا مط ی وةر و رونیدمیسک ناتلوا یعنابضو تد ال كاذکهاشااسواناسنا ولهرهچ نیکو ج عاام قاقزا ترابی نالجاو نبا حبسه نالا *نمابع نبا ثیدح هتمو ژونده یسک نالوا لوح هینصب*تروص

 مکا فو غر هلالی ا ج لد جزو قلا هوش یا جسم شو لجر لاق رونلوا ق التطا هنسهلوقم |
 اون دهب یاب هد دشمیاد (یتساما )رول وا قالطا همدا زغب و قج او هیسک ن وب زو فیعضو هل مطال یا یس
 | الغاب تون وا قالطا رانا یی دباب كليجا مان هام لصالا ق روت شید هراباب (فیتهمالا) هنسانعم سا وق
 نا نطاق داتسار ندسس هابفدزا لواوراب دید ینهمام هد هب یاب قلطم يح یدنلوا لاسمعتسا ید هراناب
 اق و لفکلامط-لبلقیا خوس4سرف لاسقب رونلوا قالطاهنآ نالوا سیلجو هجزآ یتا كنس رغص ( خوسمما)
 هداوعا لب كق همه (خاسمالا) ردیدآ ظاسب عونرب هلب سکيم(تیتهسلا) ءانهسریازهلا هخوسعرما
 "دذتسانعم قمرضلف هدننزو لاعثفا (خاسنمالا) لذا مرولا خسصما لاسقبردهنسانعم قاغاط شش نالوا
 انشا هرکی لابا لوق نمو ردهنسانعم قلوا قیرآ هدننزو لاعفنا (خاسمالا) هلتسااذا فیسلا حسنا لاقت
 ترا هدیکز هکر دندآ فورعمتاتبنرب هلیعط کهرمه (خوسمالا )دونید نتا طوب كنا تاجو هروعضیا سرفلاةاج

 "|| ردضنافو سباب یعیبطو رذعفان نوچ جریتننو نولنیستوندبنیعست زدی راد ید توا هجم وغوبو یغریوق |
 لاقی رددنسانعم یعرمج بوکح هرتشط ی هنسنرپ و هنهس نفعا صم ونص لاقب ردنا هدبآو هدننزو حمم (حصلا]
 لعفت(تضعلاو)«دینزو لاغتفا (خاضتمالا) هذخااذا هنحصم لاقیردم انعم قبلا یشزپ وهعتنااذا "یشلامصم
 || اكد مام هدننزو هک و ضا (نخوصمالا) هذخااذا هه ءو هنهصتعا لاق رد ةنسانعم كلناذخ ا هدرلنوبهدننزو

 نالوا كنلوسو قلاض ئراکوک ك نبر ەم هلیمتف كوه ةخوصملا 'هنهصأما تج رخاذا مالا حصما لاقت ردهنسانعم
 منو كزءنمه (عناصالا)رواوا ئرا رشق کد یزشف ناغونص رکوادیدآ تانتربهدننزو نامر(خ اضم) روسدهزوبف
 لد هلساشعف ازا لصةنم بولی رام ندنجر ینانادلو زدند تشان لاعتفا لطالاق هک نسک هد دشم

 تاه ج * داكا ىف كيج (حطلا) هنا ر نع یا ها نع لصفنااذا اخا تتم( دلولا حصا لا |]
 نالا تابلا نمانعضم هدشحب لج وا حف لاقي ردهنباتعم كابا هدوآآهلبابیطاناترتس یتدب هل توکس |
 لا دخندا اندکی دابا یهو لری هداض وه دام حص نالوا: لبا هه دانص لوقناو بی طلاب هل اذا |

 بلا قا تعط ل اعط لاتقا ردهسانعم كليا لكا قو یماتعط هدننزو نطل ( | )و داطخ یدییفت |]
 | ردتساسعم كچ وص هلناهخوقندس وقو هقعلاذا لنسعلا مطملاقب زد ەنسالعم قالب وارکلکااذاثناا |

 ضفزعل-دآرو اب هیرضاذا هدیب حطم لاقب رددنساتنهم قهروا ةلبالاوول دلار بلا نم کم اذا ءال ایم ل اقر
 کروشد هغ واوص نالق هدنند ضو حن وا ةف داذا هضرع طل اق رذادنس اقم كلبا تب ولت نسؤمانو

 | فب قجساهدننزو ناک (خ اطلن !رونید ها نالوا ردزکسقااضو ڭشوك( حطام ا) هیلوا لباق كامب اونص ندنآ |
 وک ك راخو یترسنکه لر اطو كرایغ( یطفطم ]وارد هتتم هش رکو نجا یا خاطملجو لای روند هذآ

 [| كنك بوت و هلن دش هد تنزو طس( طلا ) رونلب وس هدنما قم ردلطانو تذکك زوس هنیلب وس نالی ردندناوصا ||
 | لا درز یت راپا هدو تب ول ظاب یک و !دننشرا بّاذا شل انا بابلا نهال لجو اڑ لج لاق رد هنس اعم
 | قاکج تولوظ هبا شیدوخاب هنا کپ نمنیسنر و کیا هغد دژ ب ئا لطاتبلاف تالف ل اق ردهنسا نح
 لائق ردقتساتعم قزق بول هلا هوش نکرزرؤب و ایفغوا اضف هبنعباذا * شا امم لاسق ردهنساسنعم
 لوو داد تاماعطو اهماجاذا هازل ال > ل اخه ردطنسانعم كلبا ع اجو تزسكتو .تفثناذا ةأرملا تفلم
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 یلکللیا هدننزوریما(یا) هخت جرخااذا هعختو هضتماو هعتتو مظلازخم لاقب رددنسانعم قمرقج كيلوا
 لماکلیا یک هلب رسک هره (خاخالا) "م تاذیا هک ءاش لاشو خود یا حج یظعلاقب رونید هکک
 هجاغآو تنعماذا ةاشلا تخا لاقی ر دل عتسم هنساسعم ك.هروممو عم هيف راصاذا یطظعلا ما لاقب رد نسا نعم
 هنسانعم كملزوانیک وءام ا هيف یرجو لتااذا دوعلا حا لاش ر رلي عسب دهند انچ نوا رطوبات بو رول وص

 روند هکیلبا نیک هز ۶1 هلقلروص ندکک هلیعع كيم ( هخاخنا ) قیقدلاهیف یرجاذا حرزلا "الاقي ردلمعتسم

 هد تنزو بح (علا) رایخیا عام لبا لاسقب رد ج یدرفمرونید هرلهود اناوتو دیک هلی كيم نما ا)
 راسو هدبابع ردمان فی رحت یسهلکل ب وط هکر یدیوانم حراش ل وطیا نمرفا لاسقب ردکعد لیوظربا

 هدننزو حدم (خدلاز ردقلوا همطی وا ید دام یاضتقماعقاو ردهنسانعم دیفم هکردهدنناونع لئاط هدنابهم | |
 هخدملاش ردکلبا .تیاعاو ددم یغشاک هکردهنسانعم همان تنوعمو ردهنسابعم تہظعو تّرع قلولوا

 [ودلا) رونیدهمدآ نالوا مظعو زر رع خداعلاو هدننزو رما(حدداو)(جدالا) ام انهناعااذا ثلاثا بابلانم اجت

 ناک اذا خداننعو خودملجر لاقن رونیدهیسکنالواراشبا لبا لڅ بویغوط هلی ا یشیارب(خدامتاو) هدننزو زوبص
 هيلع خدا لا ردهنسانعم كلبا نایغطو ىغا هدننزول اعتفا (جادنمالا او) هدننزولعافت (خداجلا) لعب ىلا ليي

 لعفت (خدملا) سعاقتو لقاثتاذا هنعخدامت لاقب ردهنسانعم كلور کب وشارغآ ن دص وص خر خداو یخیاذا
 اهربسیفتسکعناذاهقالا تخ دمت لاق ر د هتسانعم كع روب قرهباصهفرط ره یکن الی بویع روب یرعوطه دننزو
 ایست التما ذا لبالا تخ دم لاقبر د هنسانعم قّعلواطبوروممكيوریکناذا لج را خدمت لاق رد هنسانعم کچ اکو ینو |
 ذذ هلقمروصبولآهرغآهکرونبدهبهریش یلتجووز نالوا دنکچ كن ران نبی هلیعتق كز هجم لاذو كيم (خذمل)
 ص قاذا لج را خذمت لاقبردةنسا نعم قمروصبوما ییهربش نانلوارک ذ هدتنزو لءفت (خ ذعلاز نارد با
 اسک اعفاذا لجر او ةقانلا تخ ذملاقم ردهنسانعم كع روب قرهباصهفرظرهیک ت الب بوبع رول یرغزطو خیا ۱

 ردیرولا عارمس هکر در شرب هلنوکس كنارو یف كيم (خرلا) ردطلغ یردجت سک, من هلی هدارونربسلا ف ۱

 راربد خر دو ردراو جاغآر راد راقعلارجش هدیرع هی داب هک لوا مولعهرافج شش انابه هدقدلقاح یک, قاچ نعي |
 یلاعت هلوق هنمو ردهدنل زم یشاطرافعو یرومد قام چ خرم رار دبا ذاخت !قامچندرلذآ راب رع هکر دراو یخدجاغآرب |
 | امهوراقعلا ىلع خرملا قعسب ناب راقعلاو خ رلاک یواضسلا ناقةبالا ارانرضخالارجشلا نم مکللمج یذلا أ
 هدناک هت رو دهدنزودنز هعاعجنلب زودندرلئاو رداقلا نللاناعس رانلاحدهتف ءال اان رطوبت ایا

 ردهنسانعم كليا حازمو هغي طلرولواردصم خر مو ×راقعلاو خر مل اريح اوران ةرجش لک ین × لال اهنمو ردحویشم
 هدسج خرم لا ردهنسانعم قدردشعوا ارهروسخو م یندنو هجزماذا ثلاثا بالا نم اخرمهخرم لایق ا

 نهدالرکرونیدهلبغ قلب ریدشغوا بولی روس هندب هدننزو روبص (خورل ا )ردب دا مضومرب خرموخوزرلا هنهداآ |
 ردهنساسعم قدردشغوا كزهروس خورم هدسج یخجدوب هدننزولیعفت(خش راز نوساوا ینهلوقم هودا رکو
 دقفوب هاکلیا هجواوص ییهنسن یساوتدریج هل ریسک همه (خارمالا) خوزلاب هنهدآذا هدسبج خرم لاس ۱

 هکر دیعسا نسا درم هدننزو نیکس ( را ) ردیدآ عض ومر( خزر لاو ذ) هقق راذا نیلا خرما لاب ردهنسانعمق |
 هدیک ر رولو یلکلپ ترد هکر وتید هقوا نوزوآ ع ور و روندهبسک نفیبو ق | رمو ردو راد نانلواریعب كنسدرم ۱

 هدیسراف رواوا هدسماخ تفکر دیعما بکو کر ندهرایس وغ سے رمو راربد اتر مت هدنسراف کز دی لکی بد نو الازم |

 ضعبلادنعو نوه«! دلواریسلا عبمسهلتسن هبکوک ی یانالوا هدنقوف ردشفل وا بمس هلیاروک نم هس رونید مار |
 روئد هجاغآ نالوا عالم بویلوا ترس رو ردشهاوا هییشن مهسا درد عب رم لوا ترفصو ترجهدننول |
 (خرلا) رووا ضاسیو قشموب یکقادرطق هک دونی هزونب وب كجوکن الواهدنجا لزوتموپ هدننزولیتف (جر ملال
 ناه دالا اشک اخرم لجرلاع روتدهمدا نالوارونزوس قوجیبطو نهدو رونیددح انآ قشم وب هد ننزو فک

 نکر دیا شون رب قر یآ نوکر, یدیاردیا تسقوایح كب ندسان ةکیدیا نوتاضربهدفلس هد یزو هیرام (هجخرام) |
 سسبدوخا م ندنعروقامرخ هدننزو هعرج ( ةخرملا) ردشلوا لدم برض هلی راعدذخر ام ءایحاذه هدنراکدزوک |

 لنهدنندب هک ی وند هناوبح لوش هدننزو رجا (جرمالا) یکفرغو هفرعرولک خرمچج نوید هعروق یرلکذند

 هنغو وق ناویح هدننزو رکس (خرلا) رحوضیبطقن هبتناک اذا خرمارو لاب هلوا یراهط ةن یزمرقوقآ تاب
 خرام ءام لاقی ردهنسسانعم یراج( خرالا)ردیسآ یسرف كنهسک ان فاد ن تنراح هد نشنزورربز رم)روتید
 ندنشتحو تزاطشو طاشن هدننزو ءارج (عاخرلا )ءاما یرحم یا خزام,لجر لاعب رذنشسانعم یرجو راضنیا



eتی  

 قار مىر هرج ملکی فوم عام لفتالوشاطیا :یا خام نارکس لاقب نو دلواغامد هدب روش روناوا
 هکرونشد هنتلاح تشکیل نال اکنون )رتتلتاورع هد اع یرهوحنکلر ی شلیا ۱

 هدنناسل هلتتسلن یا( دویلعلل ) هعطنمق دمخیا نال لاش زدنرابع نیقماغلواادا هلتقالطو تحاصف ِ

 مغو شاقهنعنع هرزوا یفیدواروطسف هدرهزم صفر ضیا اجت الجر لاقب روئید هما نالوا هه
 جو هل ایشم هدر كجد هما ا شام التم هکرد هدنتخل كولم نا عوار ایک یتیدلوا هدنتنا ۱

 یاخوكمال(دنفنا) ییمنناراربد غن نر ىغا رارډىالادىاەج2ىند دم قاب هکر ادهدنتغل یساییقهعاق

 هد هل هل ئانو هلیاخدب دست (حاللا ( هنننمهرذقیاهخه رها لاقتروسد هیوت اخهدول او راذرم هلیصف كەد" اانا

 قیاضلا فتلخیاخالداولاتن روضلد هفرد قلتح قلی روق شارات هنبربیربو شیشعبصیرابت ردتغل ||
  هکرولوا دیدات هریک ق اقتشا رد ل عفا هک ن دنسهلک یبا لیفت كر ەچ یانو تشنوءز ارتكب

 | یرلکدلیا تیاور كنان رضج سابع نبا هدننعضیسهضق مالالا هیلع لیععما رد هیات جوعمو یرکا
 || هم او لیعع»ا تیدخ قو ناجا لاق ردش دخ و ښایذا مه كغ اوما ر ذب وره هدولناغلجوا ناسلوازک ,هدش ر :

 || کوری و فلاح وعم یا فر ةنکل اب خالوهلبقو قیانضتمرح او رعنا فتلم قیضیا /خالذئموب یداولاو راه
 ۱ ,دلرلمال ( نویی خوخ لص الاقترو د همش نالوابوتعم هدننزو روبص خون 0 هلا ءالاب ۱

 هتل لاق ودهنسانعم قمردشالی هنسنرادرم هک كناسطو كيال (طللا)ردیدآ هلسقر هل تق

 زبلق هدولآ یوتن هکر دهنسباهم كايا دانساووزع ھم نکو پشر هدا و هنولاذا ثلافلا تابلا نم اتیطل )نک
 هجراد مر او ردلمعتسم هدهرزوامولعم ءا هزوکه ابك را لش ةیراذا لوهحلا لغرشب مع لا

 ۱ :ردشلقمسا تولواردصم لصالا ین روتلوا ریبعت شال رپ هکر اتم قتعمالتهلاا وكر ونلوا قالطا هەنشن
 هزه هلیص كمال (نطلل |) ارس یاربخ نم » اشطتعتملوتتودنم لیلقیاباجعلا ن ها ءامسلایف لامن

 ۱ هدننزوفتک ( زیطللا زولک ت اطا ی ج کز ها .روسد هددآ قج اونوب HETA (عیطللاو هدننزو

 | .دنفی عطا لجرلاقب روید دیسک ندیا لک ق زهر دشالبم بوکو ت هنل افص هنچ[ضو ٤ هتشانهنئسوا یعاعط
 هتشات كيهسکرب هل نوکسكنفو ۳ ال( کلا ):رونیدهیدنسن قچوریدشالم هدیتنزورویص( خوطللا) لک 2۱

 ات یاب یم امل هسأر نلبع هتل لاعی ردهنسانعم قمروا مليا هل هنس هر مچ لوق لع قمروا هلکنکد

 د لاق ردهنساتسنعم كاي وت بو دی ادیب زوسدب زب ندةخ رق هدتنزولعفت ت (2 تلا ) ,هيطلوا الا هیزرضاذا

 ۱ لس نزد هتسانعم مخازن هلب تیک ك خال( خاللاو) هدسننزو اغتال0 هنیآاذا خف مالک لب را
 | خول هخال لا ردهنساسنعم قهردشراق هل وكس ءلواوو ضف كمال (خوللا) هنطالاذا اضآلو دخفاالم هخغال
 شاروغوبو طلتخایا خال هالا لات ردهنسانعم قعشزاو یدننزو لاجتفا (خابیتالا) هطلخ اذااشول
 شا هبج ها هلنادونس هان نمک رام (تخایلاوز ناو ) زفخا اذا نينا خاتلا لاپقب ردهنسانعم قمل هيام

 :نډنرب یینینربهدننزو حت (ےتا) ےل !لتحل مق یوا دانا هلنرّواحم هت کک ں وینی هنغاپهزک م

 كجا عاجو هفضوم ندع YY ثناضلا بابلا نم اجت /یشلارعتم لاقت ردهنسانعه قم ەچ نوک
 ام ردهسانعم قمرواو هم طقادا ۍنلا ت ت لاق رد هنس انعم تسکو اهعینذا ار لا غم لاق ردهنسانعغ

 عفترااذا*یشلا عملا رد هنسانعم ی و هدبااذا هتم لاق ردهنساس هم كلبا داعباو ارشاد ام
 ضببتا اهنذ تزّرغاذا ضرالاف ةدارلپا تن*لاقبردهنسا نعم كع وکهرب نغزب وق نوجا قاطروم هک کو

 یافت لاعب ردەنلسانغم قل وارا وتس اوتباهدلشرو هنیجر انا ویلا حج لاقي رهن انعم لند هللامساو

 نده دوخاب ندخوم ظ خاتما ن کولو مجبر ووا ملک مخ اتماک هدنیمع ل وا یانهدهد دهم ر صعد ومسزاذا

 قلاوق نالوا لر هاو ر ونبذ هکنکد هدننزوهنیکس (هح ٣ا ددرهابظ نخی دلوا مالم هتهداموب هلغلوا لاپعتفا
 ج دوع لاق روند هنسهتسارک ج اغآ قشم ویو نوزوا هدننزو نیکس (حلا) رونبد هپ هن وظو هنساوص
 یقنیا 2 یظعلا لاب رونبد هکیلیا نالوا هدکک هلبدیدشت تاندمجم یاعتو یم كوم (لار نبللب وطیا

 ردنا كسرفر و روناو قالطا هیدم ماچ عیهایسوضاب ؛لزوکو هنسانعد غامد رو نلواقالطا هر یل و

 هود لاقت هد زو هلتع رواک هو هل رنک ی٣ رولک ات ج روید هنصلاخو ضح كلش و |

 زبشميا دیبقت هايف مج یوانم هدانعمو نکل ر ونلوا قال طا بن ىشى یک كيلبا ت ت
 هدننزو هل ت مد هدینزو لاسهتفا جاجا ادن لنت ا و زو له حا

a pare v1سس  

 س.

 عم مع س

 سس

 كيلبا
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 ححح چ

 ماجللا مک لاقب ردهنتاعنعم یعوفیلآ ینا بوکح نکرد سرافو ررذطسا نا هپ رک لاقب ردهنسانعم كملت هوزوا ۱

 هکر ید سد ی رها دن روم قرا هنماک ماکو شا ردم یقسنافییعب ماداعونرب هدننزو رجاته (مماکل) دکک انا |

 نوعا مضهو بهشت یاصط بو دنا ببترت یک هاخرات نددوسو نواو یادسغب و فدرلناسبن نوک نوک هدفطب |
 هلغلوا هدنمافملنآ زوللثمرانواهو یبسهلوقم هطاللصو روطارطو یر هدرافرطوبالاع یدیاراردیالواعت :هخبزباوب |
 یوتن را هرفصرات ودنالاح ر دخورمنعالصف»هدنسچوت نینمول دفع ندهتبطتادرفمروناوا :قالطا هدووانوب |

 اک هلباربخ هبیودب رب هکر دلوقنم خر ردنآ لواست هدنراقلارا كتم بوزوتک سر نسداد هلوقلوا هدنماننته
 مک اف عاک نا تفرعدق یو دب هردو کهن ددکه لبا لاوس وبداذهاخ یدیاشمزوکی خاک اندر ایدروتک
 هکه ترولکهنساتعم طوفت هک زی زیدید یدلیاظوغف نعب حک ےک نوب قنا مدلی نبوی مک
 هدنرلکدر و خاک هببارعار هتشو یدلیاےھف كعد شګذوخ ام ندیهک یظفل حاکی ود سپ یدلنارکد

 یردامورد نع بجا اف نام رکن اوباهدنرکدیدرولی اب ندذوس هلبایادغب هدرلىآ یدلیآ لاوئسویدراران.ندن قوب
 باهم( خاک)ردعسا هنساضعم مظعتوریک هد تنزوبآرخ (خاس) یدیدردفلخان یسودنک اما بیو یزک
 هللا ناضزرا ردهدنتلانا موزضرا هروب رم "هدلب نسل درک لوق للعردیدا هدلب زب هدنسهکلو امور هدتشنزو
 (تاکناو) هلی كاك (خوکلا) ئدنلوا ك هکر دیفدا مو هددشنزو خانها (جاک الا) رد هلح نمر ی وانام

 یسهقثاطناکرز درکلوا یسرجعب یس هجا هکر ونید هلو ادءاسح هدنزرط ےک روا تسوا ندقلزانم «وایلوارجوک |
 هدنشزو هع رولک هضنوکو هل تسکلفاکرولکناسنهکو رولک ناضوکو خاوک جج زار دبا رعت غوه
 ثلاثلا بالا نم اش هنهل لای ردهنسانعم قمروا لينوكس كابو یخف كمال( حللا) ماللا لستات صف
 لاقن دەنا نعش كلبا لتقو هزخا اهم لا هل لا رودنساسنعم كلباذخ ای هش: قد هس کرو هراز ا

 نخ الل لاشعااذا لحجز مج لاقب ردهنعانعم كازو د هلرخ هدننمط كما ذخا یبهنمنر ندهدآربو ةلقا ذآ ةضل |
 دولوا ذیذلوههش هیامرخ ۍتهویف هکر دید میظعرخشر هلا تف (ننعل متشاذا خل لاقبر دنس اقع كلو سو
 یس یکناو رولوا ضراع فایر لاحرد هتشفغاسط راهتسارک شا كنآ هشکرب ردولتهارکرادٌمرب یمهط نک

 هات سس سیا

 | ءاسیننا هکر هلوقتم نادیمرمضح لقاب وبا رولوا هتخقرب هراسکب هسنلوا لصوو منم هسنب زیر بولی رونکیاواو
 ۱ زکذ هلبرالیا اکا ه یهلاهاکود هاغلوا ضراغ تالکروح دنر امد كن رلشود تناشد ذرب ر ندلسارشا خخ

 هدنتس هکلوا ننرافام دقم هکر دلوتو رای دلوا بایاننفغ بویلبا لو اشن داو یدتلوا یو هلیلواست هنعلنانلوا
 الاخ روک ٌرهرجش یدلوالئاز ییهم یلاعت هنذات بوتاوا لقت هغ رای مصع هدعب یدیاولتیعم یمعط ودیا تیششف
 ولتا كدسح هدننزو دوعف (جوبللا )ردرهتشه هل رسا دو رولوا هدنلکشیباغآ زا چر هقوخبْكب ةد رله مدتفص

 هد ینک نالوا ےل یدوحو هدتتژو زما (عسللا ) هک اذا اول هدنج هل لاقب ردهنسانعم یلوا زوم
 قلبوکهدننزو هنیفس ةعبللا ٠ رونید هنون اڪ هيج هدننزو هارغ ( ةیخاتسللا) ملئ اخجل لجخر ناق روند

 هللا بیطناذآ:لح الت لاف ردهنسانتعم تاملبیط هایکسم كروکهدتننزو لعفت (نعرتلا) رومید نکته
 [ لا هی راضو همطالادآ اخاسبل هخال لای ودهنسفانغ قعشزوا هدیرپیر هاا هدننزوباک (خاتسللا
 هعطل اذا ثلاشلا بالا نه ان * مشلاب هنهآ لات رد هنتسانفم قمردشالت هلن وکس يا هیفوق ئانو حلال

 لا ود هنشانعه قمربص راپهراپ شراب رد بوکود هللا یم اق یهدآربو هقشا اهل لانتفتدهنساسنعم یژاپو ۱
 لاقپ زد هنن اتع عالی هکر دیفدا مو هدننزووطاب (ٌحلتا) هربشقو هدلب"قفو هل تعم اقا تسلا دتا

 كایوسولمامباو سابتلا ویلي وس تسردو تساریزوسربهیدیدشت كزا خو یف بال( عللا) هننسانغم ماج
 ودەنسانعم قلوا قوحن ی ایلزوکو (یجنسهادنلم هءاجاذا لو الا بابلا نعال هعالشک یف لاش رذهنساتفم
 لاقي ز دنس انعم كلبا ع ااو مظل اذ اللف ل اقم رد هنس انعم ق مزو ارامش همد ارو اه فد ز کد۲ غ ت لاقب

 هاضتساو هر ختا ذا رکنا خلاق ودهنسانعع قهرعشارا نس توا تورد شرو فم یکی رک رخ و هعبنااذا لیا

 شلهاالنالف لاقي ر د هنس انە مك مروسبیطو ةف لاما ذا ر طا ین لاغر د هتان هن ك ىكى رک! ن کبار ازا یو زو
 زاعلتواو طاتخااذا رمالا لا لاشن ردهنسا-نعف قلواشروم شزاق هتسنو هدننزو لاحتفا (خانعآالا) هیالقفاذآ

 ۱ لاتهساورکناذا لل الا تانلانم مکا ز ۵ لاش ردهتسانعم الا توضوریک هلنوکتبتایمو ید كفاك ۱

 | روند دیسک جآ هدننزو ناشطع (ناهللا) روند هبیهآدو تفآ هدننزو هخ زف( نا ) ویطلنانآ شل مات

 یی

 سس اچ سو یوم دیس روس سس تصمیم

 قالطا هشنوخنرسن نیک هدننزو رغم ( علما ) فللااذآبشعلا ملا لاتش ردهتسانعم یش راض هریو
۱ 
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 شی ؤرچو هلباامرخ هکر دیمسا ماعط عونرب صوصخ هبارعا هدننزو هنیفس (تضعملا) غم مرسم یا ةخقق ةرب
 ةرقبلا ت تخفقا لاقب ردهنسانعم كلك هبکود بوبنسوک ك نبا هلب رسک كن هرنه (جافقالا) رونلوا بنترت ۷ 0

 خاسنقلا) دافسلا تدارااذا ةبذلا تخغفا لاقي ردهسانعم قمزق هک کرا دروق یشیذ تللذکت عزصسا اذا

 هلی كف( او) هدنیزو لس ( )رود هنولاخ ادنآ شوخ یازوک یمو روقولط هنتآ هدنشزو نارغ

 یبهنینن یروقرب حقو رذهاذا ثلاشلا بابلانم الهو ان ٩ ریعیلا ج لاقب زد هننسانعم كمهرکوک هود كکرا
 ندنكۆكنسەلوقم تاینو رو نسا لع انا ترضازا لجرا لب لاقى دذنسانغم قمروا همش یروفرخارب

 یاو رونید هيمود شمرمتاوزونید هکشا هجوق فو امعلقاذإ ةرجشلا رخ لاقن رد ةن تسانعم قمرمح بورابوق |
 هبه نصاذا طوسلاب ا, ج لاق ردهن انعم قمروا | لبا ی چچ اق هلن تزو لیعفت (جلعتلا) رو بد هشماق س سو

|Çرتینداجسآخالقو ردیدآ عضومرب هدنم هدنن زو بارغ (خالق) دتشااذا تبنلا زلف لاق ردهتسانعم كمشكي تابنو  

 نالنس ,هلتبق دغسنرح نخالقو ردرعاشرب كلذكد یزنخالقو ,دندنس هلسقرنعلاوش ردرعاشرن "یربنعلا خالق

 ثرننع خالق لوا ارن لیل کز یدل: هبیدنعس خالق یی ییدلیا داهشنسا یرهوج ردرعانشرب

 SS ٭ امانت یح ماسال نمسقا ۴ اممم یئاقب یف خالقلاانا ۴ دق هلواوب تبب یکیدلیاداربا كنییھوج
 زدندناوصا هلن تخف مهرلف)ردب دج كخالقبانجو و الا دوقاربثانخوبا# للحب نبات نب القل انار دوب ی |

 قنقوط هیاونه ینور هلوصو بک ه لبر سک كنورمه (خافالا) راردیا داربا هدماکنه یرلکدکعخ هبیشند مود كکرا
 زیدهسانعم قنژوتوا یکی شودوتوا ارادسک رکتمو مظعتمو هوس بش هفنأب ( , لب ازجا لاقب ردهنسانعم

 رونید هندبهادو تا ولت :دشوردیدآ تاب هدننزو لطنح [ینق) یظعتلاک سلج ادا لحرلا ما لاقي

 قلوا هانبتو دساف هلییبس ضرر ییز كنهنکرب ی هدننزو خوف (خوقلا)ر دراج هد هلن شک ك فاق هدانعموب

 اوین یی عاقل لا لاقب روند هیمنهک هایسو لظ ل لا ء15 نم دشفاذا اخوق هفوجخاق لاقب ردهنسابنعم ۱ ل
 قفادلربخ یدک زد )دوش وا هلیعتف كفاك( نوت تام یخ كفاک( 2 ج اھل ی تب 2

 هانوکیس لر احوهب ننکو یف لرافاک ےک ی همون غانل ےک ل اقر د هنسانعم
 دقعالس ەش هئشرادرهرز و ندعما [هتننرنو ندای هدسفو چاق قچوچ نابن اۇب ا قرور تل ابو چتو ملا دیدشفو

 ىلا هل لاقف ةهقدنصل ار خر نین اوا نسما لک ا تىدا هنمو ةباهنلا ف لأق رونلوا ظفلتنوجامنمو رجز

 هب امرت نالوا رل اولھ ناچ آ واچ کن .نیسح روکا زلح ترلضح ینعباک ےک ل) مالسلا هيلع
 مالسلا هلع مزک | لوس ءاتش هثیراقذلوا هتم ندنافدص لاوما تین لها هدکد لنتنادا رملک,!بولآیتس هنادرب
 لوق ىلع دوم خاور دنوم كات روک و یدلنا عنمۈرجزولد قار هنر فلبا لک |نیقصیرابرضح

 اح (!بجانخرک)ردیدآ لرب هددادغب هلبن کس تنارو ی كفاك( خرکز خرک) ںولواڑمالعف من کندی نعم ییا

 كج( نا رخ کز رده رق رز ږونل واریت ةرمادالاخ هک RI آر نمّرتس دیش كادوا نیم كەلم
 قران خركم امار داد پند رق نوقاخه در یشت كلا دو ی

 عمر سرر هدنازنا (ناتسزوخ خرک) رده هدقارعواوس دلی دخف كم ناسخ ان خرکو رده رقرب هدزج نا

 قنارا لا هزوصتعم فلا (قیخرک ددهیرقرب هدنساضف ناورپن هلق ك نانو كني( انربغ جر کر راریدیخدهخرک

 قنديل قاراةذاوس وب وروتید هنسهرانریصحبهدننزوهباصحس (ذخارکل) زدیدآ هعلقربهر زوا هبت كيىك وپ رهدنبرق

 هات قوستیا خراکوه لایقی نونوا هر یو ونص هکر ونید هبلنک نبی قونسوص هلی شک نار (خراکلا)
 زاده هئا وید وابرز ههضومرب بس هيل: ضمن (خارک ) ردهی رق هدنساضقتارههد شنزوروبص( خو رک
 قس یصازا نالو هدنتعآبول [نددنخ اشر كنا بغرن هدفا رغ رک ر دیبا كنسهص> وصر هل یف كفاك( ناخ رک
 هانت زوللعفت یسک روت هسک ق انمرفوتولد دار شک فاڭۇەدننزونانرق (نایصنکلا) ردیافضافاو

 اكا نك ثك ةن وقت ربفنسانعم كم دنانهشکهرفسکر هل وکسكنشو ضف فا نکلاو
 تلاغب دنا یرلکدید قدوختناسب هکر یا ج الم هلیضفتپمو كفاك( هتمشكلا) ناضشکابهلتاقاذا
 ےک )زود هروکن متابن دو كد كمالو كفاك( 1 رردنالک ارولوا الموت و هتتط

 اه هبرمضاذا لا لا بلا نکا( rr بس هلنوکس کان یا
 | صلاتخو قآتبانب شعلپ ؤط دزو هقف (تعلا) هغفق نفع هخفکل اشر یدنلوارکذ هکرذ هنسانعم قو
 زمکلا) ۍوقیاغکم دوو لجر لاقب روش ډ هش نالوا دیدشو ۍیوقهد تور (عنکل )رو ضد هنغااهرک رک



ِ 
 هدو نالوا بلاغ وصو نرسکمرونسوکه شتر ر دیا ندنغر وقامرخ شم وادرخ هکروندهلارش هن وکر و
 رار دیا ذاختا هش ندنآ ب وزا یخ روقامزخ هلکنآ هکر ونید هش اط لوش هدننزوهسنکم (ةعصفل) ر ونید

 و ا ی ا ی یوا اول ن نوت اغ رف سای اک
 یقحلنا دمو یلچآ بولال وب هنسز هدننزو لاعفنا (خاضفنال[) یکدعقم زذ حقه ید رف روند هراباق قج هضاب
 مضفْنا لاقي ر دهنسانعم قملغا هلت دشو تعستاو تفت |اذا اهر غو ةحرقلا تقلا لاقب رد ةنشانعم
 لاتشقپ زدی زاداتسا هي هغوقو ز دلم هتسم هٹسانعم كکود یکرانآ هلت دشو فنع یب وصهغوقو |دیدش یکباذادیز
 خدشنا اذاربعبلا مانس مضقنا لاقي ردهنسانعم قلرا ىك روا كودو ءاملا نماهبفام تقفداذا ولدل[تنعصما

Êرونلوا قالطا ةبارش ندیا شوشغمو هتسکش یندهجوو ییلقعو شوخرس ین زانش هدننزوزوح (خوضفلال|  
 خاقفلاو) هلوکسكفاقو ىف كب اف( نصف[ )هرکسیو هرمسكيیا هیراش حضغي ناکاذا خوضف بارش لاقي
 تاسلانم اخاتفو اتهف عف لاص ردهنتسانعم قبروا هیدنسن سوبیجما افلطم دوخاب هشاب هضاخ هدننژو تاک

 بابلانم انطذنخ لاقي رد هنسا نعم قمرا کیا تیشریهکز د هنسا نعم علش هدننزو خلس (نیفلا)هبرتضاذا ثلاثلا
 ع رصت هنسانعمقش هدحاصم نکا زدشمال:ارکذ قرهلوا ردصم ییظفلعلس فوم هجرك هعلساذا قالا

 زولوا هنسانعم قمروا هلقایادوخاب هلبا لا هنب رد كن هسکر هلغلوا موسرم هدنناونع هعسکه ذ هس عبور دشابا ۱
 رمالاعلف لاتقن زدهنسانعم قله نابعومطاو ییهنسنروتسمو مهیمز خلفو زدموقرم هدنزکآ یوا هست نکل
 هنشاطرب تكننمرکدوص لوق یلعر دترابع ندشاطیکیا هکرونبد هنمرکد هدتنزو لقیص (زلبفلا) هصطوااذا
 هالف لا قیردهنسانعم قمروا ( رحلت زونیذ هنشاط تلآ كنغر ةصاخو رونیذ ناذطیف هنسیکبا هکروشید |

 باسلام اخف هنعف لا هی زذ هنساتعف كلبا هبلغو رمق هلن وكس كنونو حف تااف (عنهلآ) برص اذا اضیافت
 نزستعانقنکک یدوجو كنهسکرو دلل ذاذاانالف حف لاقت ردهنسانعمكليا ریقحتو لیئذنو هرهفاذا ثلاسفلا
 هدننزو لیعفت [ منفنلا) ءامداالو قشرغ نم هنتفاذا زبطع م لا ه ردهتتسانعم كلنا درخ نیرتیقمرایو

 تسدزژو بلاخلوش هدننزورتنم (ععلا) دف نع ا تل هع لاق زدقدارم هدرللّوا یاننعمیکا هلآ حف

 ریما تقلا هلواردیاتسکش ینرازوک ینرلشابةدناقو رک بو دیا لیلذتهلبا هبلغو رهتق نس ادعا امن اد کروتیدهفدآ
 هدنامورف بول روپ هد شنزو هجرح د هليا ههم نیش (ههنفلا) رود همدا نالوا نویزو تفبعضو تلشوک هدشنزو
 ممالانع مشنف لات زدهننسانعم كملورک ندص وضخترو ابعا اذا لحا مشنف لاقیرد هنسانغم یوا
 لوبلا دنع ةيلجر نيب فاذا لججرا مشنف لاقي زذ هنساسنغم كمرک ر هجاب نکزدنا لّوبتو ةنتغ وخ اتاذا

 لوبلس لوش هلیس هش لعاف مسا ( مشنغلا) خاشوربک اذا لجرلا مشنف لامن ردهنساننعم قلوارایتخاورتپ و
 لا قب ردهنسانعم قفزآ بورکی راهجاپ هدننزو حزحدن (مشننتلا) هلوا زولیفب بوی القو وا ا6ا دەك وئاد هذآ |

 كعسا لیهناضف (ناخوفلا) ردیلع تلجزرب هلیخف كنشو کناف (مشنف) اسهیلجرنیب تدعاباذا لا تعفنعن
 قانللیو توصاهل ناک اداوا تعطس اذا اناخوف خوفت جم زا ثخخاف لاقب ردهنشانعم كسا لر هنس لوق ل
 ردفدأرف هدینا یانعم هلباناخوف هلب رسک كرمه (فخافالا) حر هنم تجرخاذا لحب لا خاف لاقپ دهن
 دهم ) دربایا ةرهظلا نم انع فا لوقت ردلمهتسم هنسانعم كمردنلنب رس ییاوهو خاف عع لجرا.خافا لاقپ
 زو شد هغ الو هن اثمو روند هغانج كحوک نانلوار بعت هوکشا هکږو تد هیهج کس هلنوکس كناپؤټ یف كنف
 روتشد هنسلوا قیشمراص هنب زیر بولاغوج كلرتوا تابتلا ةخحفورونیذ هتنروسو تّدش كکلیبت ربا چغو
 ناعفلاوا هدننزو حش (علا) هفاغعلاو هنزکیا تاسناا ةف ییلبجما لوفتو هت دش یار ا خف یتذآ لوقت
 بولجاص فو خوفت تخامیععاناعفو اف جفت ع را تخاف لاب یدناوارک هکردهنسانعم ناخ وف هات
 زدهنسانعم قلو انایشیو فساانم هر مسک كة رمه (هخافالا) نشننااذا یشلا خاف لاش ردن سالو قلعاط
 هنعدصاذا نالف نه خافا لاسقن رد هنس انهم كمریوجزوب بودی ضارعاو هدب طقساذا لجراا خاف لاق
 افا لاش رذهنسانعف كلئدح هخربارب هلبا هطرمص لوق ییع كلل یسدون یکهروک ذم ٌهبواوو نضرغایا
 اعضا صعب هاف دجاحدیرپ چرخ هنا تیدلا قو اهن لاق "ما جور نم ثدح وا طرضاذا لا
 ما تخلوا فلاح هپادآ قمروطا هدنبرق مدآ ن دنا لّوبتسپ لاب سفنیا عع هاب لک ناف نع مج لاف
 ت هکر ذهنشانعم قف هدننزو باک (خافقلاو) هلینوکس كنافو یف كفاغ علا فاقلال لس بصف شیالکدزیاج
 اش رونآواریتعت شیسکود هکرونید هکنبا نالوا بلاط هککرا هلکچنسوک هدننزو هرج (دنععلا) یدنلوازک د
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 ( ق1ا ) نيب دملا ةيظع یا میخ ضر فو ةخاضرف اما لات روش د هنوناخنالو|هلوسیراهم هلبا هد د تم أب

 نر هاسیمتف لزاف (فرفل) فیعض یا ځضرفم لجر لاسقب رود هیسکناونانوفیعض هدننزو دهرسم
 نهو راتو یراقاری رون زم تا: هلغلوا هنسانعم حانشا ضب رص نهمرپ و روند هنتوازوم-هکر دی رعمیسیراف

 هدرخنالق ورکه رکصن دک د لوک د هلبا نکوذ هدننرخ کر ونیدهنب رلکمسک یادخب عفرفو را دلیاقالطاندنفدلوا |[
 لانجري رف لا ةن ردهنسانم قیهشا او -نکیآ نشکرتی هدننزو هحرحد یر قلا) رددنفرفیدارُغعرد ناب اتص |[

 رة لاعب رد هنس اعد قل وز مارآو نوکس هزکصندقدجاق بوکروا ناویحو هب ومص دعب نالاذ !سرغلاو ||
 تیاتلا نم اعف لج زا حسف: لاسقب رد هنسانعم قلوا فیعضهد زو حسن (یسعل ) رافتلادعب خرکساذا نسل
 للاقرد هنسانعم كليا حرطندلا ی هنسفربو هلمخناذا ی حم لا فی رد هنسانعم ل هج كمالو ضعضازا عیار
 قیسهلوقمدهعو یا ارودمعوهدسفااذاهیآ ر2 اش ردهنسانعم كلی دایسفای :ریبدنویاررو هج رطاذا هس
 حک لاق ند هنسا عمق مع اطبو را ندنربیرب و هضقن اذا یأرااو علا حسف لاشردهنسانعم قمزوب
 ندجلاو كفل وم رد ردصلاب هیمس رو شد هزامدآ نالوا ند بلا فیعض كلذك ل قءلا فبعض حو هقرفاذا ئىشلا
 ما هتتحاسنالوا یدو صفم نحب بویلوا اح هنت یلص مو صوصخ یدننکو ردهنسانعم واوآو کءهدنلوق
 نالوا نلوب رنظ دنیدارم ندسنغی دنوط هلغلنا دا دوخاب هلبا لساکت بویلوا مزاعو كلاس هلیلوب هنلیصحت یی رطو
 ننزلک | نعد قیلصافم كنا ض م حس ذو «رعال علص بالو هتج اع رفظیال ناکا ذا حف ل جر لاسقبرونیدهدهیسک
 تخراش  هعضوم نعلصفلا لازا ادارو لا تاسلا نماضست,ررحسق لا ردهتسانعهقهرفحبوزبا ندنرب ۱

 هرج( دنحسعلا) رد اعا لوق رد ەنسانعم كما a را یدنك ایل وفن او ردلیعتسعهداضعا اقلط م نذلاتمدهروک هتنا

 :هنهسخ «ددنزو زما (سعآ) رونلوا قالطا هنالوا فبعض ید تلذکه نالوا فیعط لع خد وب یک سف هد ن ټزو
 جاکللاو عسلاو مزعلا حقت | لاقب ردهنسا نعم قم وبء"دام نالوادقعنم هدننزولاعقنا (خاسفنالا) رادهتسانعم ||

 حلالا بابلا نم انهسف ؛یشلا حس لا قب ریهنساضعم قلواهاسبتو دسافهنسنربهلنبتعف (حسمل ) ضقتنااذا
 ردهنتساعم قاغاسط بولب ریآ ندرلکک تاوندنایرد تالنسکن دی رد راب وتهدننزو عفت (عحسعتل)

 ناصتقا هدلانفاومراطنو لا رادادللا نع رجشلا حبب لاقيت وا لامعتسا هدنابح یذ ردصوصخهنیموو |

 قلقا ناوتوباتی ندکمرتوک وب رغآ ناویحو ناسناهسفنو بلا یف ةر الا تعسعتو ءاسمقفلالوقهنمو ردشلپا
 هنکشوکهود شغوط هدنتقو رام هدبننزو درص عبر زو فعضاذا ل ات کعب زا سقت لا قرد هنسانعم
 | هدینزو حسف هلا هیچ نیش (حشقلا ) رد رغیربسفت هلباراهود نالوا هدنشابیلآ ك نیاوفناو ردج ان لوا هکروتید
 | ثلاثا بالا نم اشف حسف لات ردهنسانعم قرو ارام همرهچ لوق للغ قمروا هنشاب كن هسکر هبا لا
 | لاقترذهنسانع كلیوس نالن هدنوب واو ةلظاذا هتحشف لاقت رد هنسانعم كلبا طو هغفضو ا ديلا هس از تیضاذا
 لچزا تف لا شرد هنس انعم قایق اصبو دش وک صا فمواضعا (ععشفت) هيف بذك اذا بعللایف یصلاریشف
 ؛ودهنساتسنعه كارا ظا كازم نعي توابغات روض هدب زوج مف لب ل مهم داص (حصعلا) هلصافمیتنرآاذا

 هادی صف لاق ردهنسانعم قمربآ ندنرب یک بلوضعرب و هنع نا ضتاذآ ٹلاملا بابلا نما صفون جف لاق |

 هدننزور بم (نیصفل )بلا ن نبغاذا لو هجم ا ءان لع نالف جهد لاق رد هنسانعم قم دلا هد هلماعموا هجم عع
 نیرو رف یا شعم روند هیسکش یدنا طلغو نهذیک نایلوا ببصم هدنیآر ( ةحصاقلاو) هاه( ةعصملاو)
 | نک درلنوب و رد حج اوف یعجب كز مدعا فو یا ببصمریغ یا دعا فوة صفو صف لجر لاقت ردذوخ ام
 هتوکس كن هبجم داضو یتقق كاف :مضقلا ١ ردنوصا هغلاس یک هبویهو هیغاطوهوار ءاه
 طبل مضف لاقب یک نواقو شاو قیق ردندبصلاصخ هکر د هنسانعم قمربق یبهنسن شول ییا

 باید وجاب بطر هروک هفلوم هکردهنساسضعم خدشو هرمسک اذا تلاش باتبلا نم اضعف سآراوا |[
 || لاسمعتسا هن شانه قمرا فج :زوکو هنخدش يعم ةف لا رددنساتع قماسفوا بورعق ی هن
 | فلوم ندنراسبع ندنشیغآ كد كيد تانینمهدلازنا نين ءالازیضفو اهآبقف اذافنیغ ضف لاب روناوا
 زا ءابلا ضف تیآراذآ لاف یلسع ثیدنح قو طناهنلاف لاق ار دبشلبا تراشا هثیدحتویشا هلکنوت
 زددفدا نم هدراانعم یکل وا یکیا هلی مضف هدنشنزو لاسعتفا (خاضتفالا) یا هيدي رب ةقفدت ىا .لنستخاسف

 ققو قجهنلآ یتهربش نوجا بارش بولیصكمقل اص هلی رنک ك زمه (جاضفالا) هنحضف ى نعمتفا لای
 | رونیدهنس + رب: م روا هدننزو ریما مضل زصتعدناناخاذآ دوقنعلا عضقا لاقي ردونسانعمیماح ولك
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 | یکی سی روا شوقو بعرو عزفاذا لسج را خّرف لاقب رد هنسانعم ققروق پویلکلب ندهنسنرب و بهذاذا عورلا
 لاش رده سانعم كمل لف نیکاو خارفل اک او راصواوفعضاذا موقلا خب رف ل ابیقب «ردهتسانعفقلوا فرعض

 خرفم هریاطلاسقب روند هبهطزوم كلذ هشوق نارقچ یرواب هدنن زو نسج ( خرفلآ) هخارفا تن ذاعررلا خرف
 یفج هرفج یرواب راش وق ردناکم مسا هک ردیعچ كخرفم هلع كم۶ (خرافلا) نیلنصاخ فصو واو خر فقة ض بو
 ماج اح رفتسا لاستب ردهنسانعم كلب شوق نوجما قمرفج یرواب ( خارفتسالا)یکقالوفو سموک روند هرب
 ۱  خرفلامس ند هنسسانعم قل وانام و نیما بو دیک هشدخو فوخندنورد هدننزو حرف (خرعلا) خارفللاهذختااذا
 ,تثشن ندفوخ هکرد هتسانعف یی هر یکی سی روان شوفو نتمطاو هنعزف لازاذا بار با بلا نم اضیف لب

 قهماو لیععما هکر دیعما یدنزرف ليهار با ترضح هدننزو رونت (خورف) اه یرلاذاضرالایلا خرفل ایه دیا
 | ندندنتترذ كنا ی سنت تطمجم نالوا نکا اس هد دالب طسو ر دی زا زداركنب زلت نضج مالبلا هیلعو اند لع

 : خ رفو ردبیقل ناو رم یرهزا ندنب دهدستزوریبز( حرف رونیدهننرغ قاررعیصپ هد زو هز( رفا
 شب رقم رف وهلاسه هنو یک یزهلک قیذعو لیذج رونلوا لامعتسا نوجعا عظمت زدرغصم کندن فل خرف
 | یتسد هدرا مل هتحارک ین ذغل املا هجو یلعر غصو هنو هرکی و هو معاون اک انا هموف ع. رفنالف نولو ج راش لا لاق
 : جک نالوا هزاتورتیک لوکی ندب هدننزو دهرممم (خدرنلا) زونلوادارباهدروبم ماقهیرببعت قجتزوقو قوا
 ,دادشمامیا رک نانمرب نکل بودی تین اه ینب یر ھو چ لب کتو كاف: (عحسرفلا) روند هلاوجون یتپ زا
 ۱ ۱ درلل ب E دیبا بتنا رطلا تنها ذا تولوق راشلالاق زد هنس انعم نوکس ك کی دەن .نرال و خب ۳

 | ردهنسانعم شیاساو تحارو العا یا راهلاو لیلا حرف ل اه ردهتساتسنعم ت ءا حر وو نوکسیاجمزف

 : نوا .دوخنا عارد ككا نوا لوق لغ یعساسه لیمحوا هکر دذوخ اند انجموب و حاز یا حرف هام لادن

 | .ودجات هک تاپا تخم ارتساو نوکسهسکن دبل عطقیبمر و نم ةا ارز رونلوا قالطا حس زفەرەفالسم عبا تك

 : ۱ لیمرههکر دتزابصند هفاسمبصوتسم یغدآ تك ترد زکال ادنعو ردیف فلت هفانسمنانلوارمبجت لی کر دید جیم
 قع ندرعشرعشو و هلوا هنزاف نزا هک ردربعش لا عصارهو غبصا تزدیمرکب ع ارذرهوغارذترد عاب رهو عاب کپ

 || :ردرادننقم لوا ناسیما نالوا نیم هد هکم قب رطو ردلیقرب ندنغربوق رطاق رعشو ر دب را دقم هناد قلا ندلیق
 || ردهنسانعف هع قللوپ هدننزوهج رخ د هعسزف هدیماصنو ردننللوا فاضمهرانآ هلالی ریمعلو دید شانه
 ریش کو ماد هروکهنناسب لهیاسهنو رددوسزف هژزوا لوا ذوخ مندن حرف نالوا ثرابغ ندهفاسسم لیم جوا |
 ۱ ج ردنالوا یبماهمولعم هفاسم ردهنسانغف تقوو تعاستو نود خسرفهبش ناروا مطةنمالصا تولوا |

 | هکر دنرانبع ندلیم جوا هکر نیم هرزوا قلو رهن كنسرف عرف هدهیسراف تادرفم حیجو رد ذوا ندو
 | هعلارانالوا هدننایه هنسن کیا هکردهنمسانعم هجرف سر فو ییهتنا ندترابعندتهفابسص عدآ كیبیکیا توا |
  تقونالوا هدنفلارا نرو نوکس محسرفو رولوا دا وکه لک د٥د شش ن لول یس هج رقو روند هفلعج او |

  بوبلوا عطقنالسصاو نم الیوط یاران اضهسرف نیر لو وی هلو نمودند هتعاېو |
 | حمار ف ملا مکیلع بصر نایب و مکشیلاه_هفیذح نیدخ یفو ياساق لاق روند هش نالوا مادورشک |

 | تك غووص هدننزو ماجر حا (خاتسنرفالاو ) هدننزو ج رح دن (حمرفتل) باسطخا نب رع ىهي .لجر تیومال
 ]| مسن زفاوذرلا حس رفت لاقي زد ذوخ اسم ندنسسانعم نوکم کرد هنسا نیم ق لوا عفدنم قت دد شو تروس

 | حسن فاو رهلا هنع حس رفت لاقت رد هنساتععقلوب شیاشک ر طاخ بولوا لث از ردکویص غو هتزوس ټرکنآاذا
 لاقب ردهنسانمم باک ر وتف هننارص و تّدش كناسچ تالذک ن دنوخ ام ندنزااننعم هج فو تجار ورو جزفنااذا |

 زدهنسانعم یوا عفدنمیدشتلدرب ید و هدننزو هجر حد (ةنعسرقلا) تربسکنااذآ تخسر فاو ی | نشرت ۱
 لاب رذ هلیواستعا فوصوم تأت ردکع د هعساو هدننزو هجرحدم (تنهمرغلا)ستپکن اذا دربلا حسرف لاقي
 هدارو فوم یروب رم یاتنعم هکر دذوخ ام تد رف نالوا هنسانعم ترسو وا ودعت اویا طع رقم ل ئو اراب |
 هکمگید هنسنو هدننزو حرف( عه رفلا) ودهنسانعم هعس قلل وب هلبا هم نیش مش رفلا).یدلیا ناب. هراب فجلاب |
 حرف درسلل ناك سالا رططاذاو دربلا دتشا طلا سدتحا,اذادیزوما .لاق هنفو زدتسانعم ماراو نوكس زونید |
 حمل ر دلت قلوا تغلو فعص ردشابا دارا هدنحس ره نالوا هنانحننوکسحراش لاو نکلنوکسيا |
 نوزوا كبك وق ىلع دنسونتی راول هدوکی صید تنزو سا طرق (خاضرقلا) روند هب رفع هدننزو جر زهلبا هچچ هدا |
 ةن اضرفو وخاض زفو روند هخناضرف هد وم لب وطیا ضر رع مع یا خا ضر ف ل جز لاقب روند هپ یشک
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 هیننک نالوآدورطمو لاسیاذ خرفو هلن یسک نا ولک ناخرفو ر ولك تخ فا واک ورفوهلیوسک اف رولک
 منفرط وا فا دنو دال خزفو,رونلوآ قالطا هتک نالوآ هرزواكمرز و جواتولبرابو رونلوا قالطا اأ
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 ناطوچ, آن تاغانادوخاب كلا دشت وقف چ )فکلآ ضد رع یا عقد لاش ندفوخ ام ندروب رم
 لحرازعف لامب یک یکی بیا هدننلاح هعسم عفر ° ددهښن ییضمردهنیسانعم كکوب ەىكشوو ةڪمیالم هنناج

 الاطقم نکآ ردشلیاتوکس ندنبابهچن نک لوم اهاخراو اسمضرعاذا تلاقاتابلانم اضتفهعباصا
 ها كکو ویگن وکه نفرط هنا ینرلخوا درام نم نالنکتشاو فک ی وبا, ناتشکنارتی رزق م هدیلصف ثلاثباب

 هد نو لیغقن ( تم متع | ردزوخ ام ندنبنأنعف لطاقم تواخر نانلوارکذوو یدنلواعاباکآهلغلواموسرم

 هيب ز رط كلوك ی ععاضدوسب هدننزو ءار دانه آ )اهنعف عع يتق هفداصا حف لاهنرذ هنسا نعم حق

 جانی ا نیل ءا راعاصلاب .بو روتا هنوز تر کک کسا هسک ناخابض لا هکر دەنبسدر شلزود ندحاغا

 ایز ودشعلک ےسا هدعب بولوا ن دنس هنمزال تفص لصالاق هکراذ حراش روند هنشوق لجشوط نالوا
 یرلک ما كابىل دىمو یهتنانولوا لزان هخ هتسها 1 لیود شوک نواختن + دنتلاخ لوزت وهز رویم خرم

 یااستعغولو زدندعامذ هکر ار دبا قالطا فالخالاءاتفقف هی هقان نالوا عفترفو لئام یرغوط هسنفرط یراق
 9 دتزو تاک (خابتف) نزن دخ ادمن | دیزاتفخت ناو ولت لاشیو ناوتس تلاحوو ولو ردعشنم ندل وا

 رکدا هکر بیعجت لنعفویو روناوا قالطا نازار قانیاوأو كا كرا هب نالسرا (دسالاخوتف) ردهضومر
 بانان هلی تانک تقر: ایزی ترکہ لہر یک لر هریک (جانتتالا) ردشملق رخ هاذوخ اع ندانعناتلوا
 هدننزف كییلاتلسا (غحناغالا) نهبناوابنیم اذ لس حقا لان را هنسانعم قاشخوقمولونص راهراه بولوا
 و مولعم هدقدئلوا جارنا و رمح هلت طرا تتم ردیا زوله هوا ندراتنم هکر در هنسف هیش هوانتم
 ووا قالطا ف درط) جف فا هز ورم نالوارتاف یرازوک هلتتسانموت ردلعفا ندنشنسانغم توا رو نیل نانلوا کف

 و EE جفا مالع لانمي وونلوا رتبغت قول تباوخخ مشجو ةتمخ محو رو مثح

 زنا یاس هلوقم سوق لک هکر دییلکدتبا رعت ناقو قد هل دیدشل ز تكناحو یف كاف (یعلا)ردیدآ عضومر

 اک هنا یضر یقور الا نتا دبع هکر دیدآ مط درب هدنکم جو رولک خوعفو هلی رسک ناف ولك خن اخف یعج

 هژنیتهف ت 3و هلباه هتک هک دن نان كل بویشوک مانند ران دوفد هدنآ |

 یلاقن زد هتسانعع نةم قمادلشوم ككیهدوقن وا مک وو تٽجخزښاا ذا اخو مواد الجر تحف لاقنزد هیانعموب

 إف كاف ةخعلا) تخافادا ةعازلا تضف ل اقر هتسانعم قاغان هفرطره هارو طغاذا اخ واخف مان 2
 کیایم هثچو رونا ەتزوع كانو زادرفو روند ةيوف وا نالواه کوا نفخ هڪ یدنلوارکذ هک اچ سدیم

 قمادلشوم ( رم حفلا اروند هیأت ا هدانکو روند هنسوه وا خاضوروشد هيومن وانالوا هرژواهقراو روند هیروع

 !FRET رو اور دف ید هش اختنق قمادلیشقندن نڪا قالم ك !رکناو یدنلوا رک ۴ هکر د هنتشسانم

 دنننزو لزا ( هعح 1 مدنشیآنسیدلشف نمی اهصتتف یا یینالازیخق نععس لوقتو تعفانا اعف ییفاا
 هدننزوخدش ( خدنل) لطانلاب نحافادالجرا عج كاع ردهتساسنعم تلبا ارخافتو قالب هتبنللضایب ولطا

 بوق یتهنسن بطروبوهخدشاذا ثلاشلابابلآنم افتد رخ اهر دف لاق یدنسلوآ رک هکردیف دازمو

 زونلوآقالطا هنری نون تلاویخرهو روش هنیجاپ بوفه نوک تا ارو یخ كناف(خرقل)ردلصوصخهخفاموا
 خارفو زولکخ ازفاو یک یلفارولک خرفا یر وتلا قالطا هور ر غلف ناقخەدنرابد نعي هنب و اغص كتابن كل ذك

 1 دات هدهت هط روم زد هنلمانفم ومرقچ یروآب عبا قلوا ییخاص یرواب شوق هلیرسک همه ۲خارفالا) زوتید ۱

 .جارخ | قوش ندنورد یکی رواب هکر د هدنکش عوزلا دبلقخرف اونو بهذاذا وزرا خفا لاعیرونلوا لامعتحا |[
 قلوا نایعو نيب هنس نالوا هبنشمو مو كارطضاو .كشأاج نکینیآرمالاتعور خزفالوقتوردکعدیدلمآ ||
 .هخرف نالوا جراج نا ضن هزوکه ایپ كع سا افشا دعب نابتساذارمالاخرفالاقب روت وا لات هننساتعع ||

 | هسفن هفس نمالا کںانوتېرغةرزو| قلوا رت هدنساسا نکل تويا! مەر قد لوا لوعفم تظل عمت ۇر دنیبانعم مه راماودناراربد مهتا موقلا خرفا هند یدلیار اهظا یرمسنالواروتسمرابرغوب ىد ۇقىق

 ةراطلاةضتلا ترف لاغير هننمانعم شرف یرواب یک ارفا سد وب هد زو لیعفت (خ رد
 خزف لا دب یدنلوارک خ هک شرونلوا لامعا هنسانم قلوا ل ئاز هشدخنو ی فو یونس قت اه رفن ||

 نان قوا ل از ةشيدناو فوخ ندنوردوخرفمیهوخرف اهلراصاذا هضِیلاو هّیاطلا تخت رد لاتشنولوا

 عو)ا
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 هب هنتطل اذا رذقلاب هخلط لاق ردهنسانعم قمردشالب سلو اهدسفااذا ةباتكلا ملط لاق رد هنسانعم
 نالوا لضوم هطایمد ردیدآ عضومرپ هدرصم ءاخلطو روند هنوتاخ نوب هکر دیفدارمو هدننزو ءاقج ( ءاعلطلا
 قّرفناذا هنیععمد مطا لا قب نذهنسانعم قلوط هلشابزوک هدننزو رارجا (خاغطالا) ردعقاو هرزوالین خاش
 كلبا توخنوربکه لوکس كيمو یف كناط ( نمطلا ) لاساذا هعمد رلطا لاب رذ هنسانعم قفآ ی شاز وکو

 كندحم مان مشاه نی یع هلیعتف كناظ مری ریکنآذا لوالابابلا نم احط لج ازحط لاسقبهنسانعم
 قوج یاعط یلغاب هبعتف كنونو كناط (حطلا) یدنلوارکذ هک هتنرد هلا هدحوم یاب لوق لیعردیمما یردب
 مسدلا هبلق ىلع بلغو ماو مشباذا عیار ابا لا نم احط لج را حط لاقب ردهنسانعم قلواالتماو هم هلكم
 دم هلیرسک وزمه (خانطالاو) هدننزو لیقفت (حنطتلا) نمساذا لجرارعط لاق رد هنسانعم كمروعمو
 روند هبسکرغیبو قجا هلناکرح (ذعل ) دنا اذا اخانظا هخطاواضن طل وَ لاقی ردهتسانعم كلياالتماو
 قنغاط هلبعتف نلناط( حل ابطلا) هناط یا لیلا نم غعتطرم لاقب رونبد هکولب رپ ند هک هلی رمسک ك اط (حطلآ
 هدر هنهسن عج نکیا مزال قو ادارا مدقم نادنس «دامعطبیترت یاضتقمرپ هداموب روید هزادولوبهقفوب و
 (خوطلا) ردیدآ عضوم تر د نواهدنس هکلوایضم هلیعص كناط (خوط) یدنلواافتقا هانآهلغلوا هدلحتوب

 نالف خاط لا رد هنسانعم كما شبا هیرکرب اب للیوسزوسازسانو محقرب هیسکرب هلئوکس كواوو یتحف كناط
 ردهنسانعمقلواهدولآ بوش البب هیهنسن حرف هدتنزو حش( حطلا) لعفوا لوق نم تب ءامراذا اخوط خوطب

 خاطلاقب رولوا ی دعتمهدانعموب و حباب یطلتاذاانعط حطب لجزاا خاطلاقب نوسلوآیونعم رکو یسح کرک
 ردهنسانعمكمسرودهشیا لطابو هدوهسیو ریکناذا نالفخاط لاقب ردهنسانعم كهلکویب و حفلا هل اذا االق
 حطت لاقب ردهنسانعم قعشالبب هبههمرکرب جدو هدننزو لعفتآعححطتل) لطابلاف كما اذا لجزلا خاط لاقب
 الف حط لاقت رد هنسانعم قمردشالبب هثش نیکرجواتفرب هدننزو لیعفت (حیطتلا) جبقلاب طلت اذا نالف
 هالماذا نمسا هنهط لاش ردهنسانعم قمردلوط یکم ولط هل صو ےل یب هدوکتلزوعسو مبلاب هخطلاذا
 ۱ هيلع ل ااذا هيلع باذعلا حط لاقب ردهنسانعم كلبا كاله بوصب تنحو باذع ییهسکرو امو امش
 قج ایا دهطلجر لاقب روند همدآ ق ج انالوازمارهشیاؤلردرب هلبنوکس كناب و یتف كناط (هحطل ۱) هككهاف
 شلواهابتو دساف هد تنزویظعم (حطلا) ةنتفلا ىا ةخحطل| نمز نالفانانا لوقت رونی هلالتخاو هنتفو ةيفربخال

 یلیطم یا حطهرییب لاه روند هب هود شلروس نارطق هن نزواو نساو یا حطم یئ لاقب روند هی هست ۱

 اوهقہق یارسکلا یلعا ینبم حط حطاولاق لوقت رد هیاکح یتوص كح هلی رسک اط (حطلا) نارطقلا
 رع هد هیبط تادرفمردیمسا كجاغارب هدنیروص یجاغآر انچ هدشنزو بنع (ۓمظلا) - هیچم اءاظلا لف ||

 یس هلببق ءیط حلو ردلوقنم ینیدلوا یععع كلا ار هکر دب رلکدید یورروعع هکر د نیبم هلباروخت هو رس
 من ید هدنعچ یهاکو یکر سکو «رسکرد هم نوکس دوخاب اه رد هطمظ یدرفم وند هنج نارا هدنتفل ۱ ۱
 هلیعارس و هلیسو دنکه کر درهم عونر هل ارانیع (ےعھعلا) ةلمهلا نیعلا لنصف یکن ینو نبت رولوا نکاس |[

 | هدنراباک نایب لهاو رابدید رد عخەخ هلی هیچم یاخ بو دیاراکنا قغیدلوا هلنیع نوت وعل ضغب رو نلوا یوادت ||
 هفورحرفانتهد نش تحاصفقاعم لها یر وب زم ظفل ردطلغ نکلر دموسرم هدنناونع مع هلعدقت كناخ |[
 | فیرحترکمرولوا فلاح یداربا هلعدقتیع كقلؤف هلی راطنا مسر هدتناونع متغهءلبااه نکلردراشلیآ لی |

 ینرتقان تکو كنبلارعارب یت وب و ردراشلیا دییقت هلرتفو رنمک ك ناخو یرسک ك ناه حا رسو هلوالوجهخناشن ||
 ۱ هيرا قمر برم ناونسن نذ هقلحر ن دشموکیکعاخ لوقیلع رار روک هنیرا قمر قاباو لا هکردیساریک || و ماخ عونربهلبقفو ینوکس كن هيقوف یانو یه كناف( ها ) ءافلا لصف رادلباذخا ندنلوق مخهلا

 نوعي دلوا هب متام زونید عاخ هسرواوا یسافرکآ یکر ەقلح نلک بولسات تدهعیس نلولیمم هدزاح زار ونقاط ۱

 هکر ولکع ف ییچښ ریزونقاط هنبراقمپ شاب ناوسن راردیا ریعتربکیز قرح ر که زاک اردفراعتم یخد درازا همز

 ا

 ردهنسانعمقلوا كشۈكو م الماضعالصافم هلنبتعقف ( عقل ) هلناهفرولکتاضتفو رولک خوتفو ردیننجعجچ
 تخرتسااذا عیاراا بابلا نم اخت لجرا حلاق ردهنسانعم قوا ضب رحو لی وط نابطو یسابا لا لوق لع

 ه دنرلکچناو هدنززند ییلخ كنم هود ضعب محفو امهلوط یف مدقلاو فکلآضیرعناکوا تنالو اهلضافم
 یمادض حقو رونید قرط هکلب رک ا نالوا ییلخ روش زوکهنح نکا ون هک ونید هشلاح هیش هکلب رکا نالوا"
 یانعم روند ةتالسرا نالوا كونو یصب یر هک هد زو رج (عقال) زود هنلوت فدو هب ینارکع نالوا
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 نان نلپدانبق هلا ئوراپ یم ن دغ صنم هدنزو رنا ( حل روند هکو کن لیکو د پو دبا ناروذ كن هرج
 هلامفلتا لاد رونلوا-قالطا هبهلغوطو هجر کو شنل | نم ب رہن وهو طلا برشی وه لای رونی د هع ون ر
 اط کرونا وا قالی هنر هتشرف با ذه ةه یزو زبسقهلبعم كناط (ح طلا ) رج لاو نصإتإ یا جلا
 غ راوتاو مک كن هتسنر ةدنران زو بارطو هاه (خابلل )دین رغم طرب ار وما هرافکو ةاصعداسجا
 هود یا خابطهلسلو ماکحایا خابط هلعف نام لافی زد هتسانعنب تلل زوغتو زد هنسانیعمتّوقو نوزو رونید

 سل :ردتفل نوت زاچجمروکه ناب نح راش یک طب زودت واق هدننزو نیک (جیطلا) نسیم خابط هندی و
 رولو ,قالطا هنسبما هوا( ذکاطل) بلاضلا یا اطلا ین هلی رونلوا قالطا هیاج الو هرار اديس
 تزهظلاقبزوئلوا قالطا ةن موج كنپسا (رطا یابط) رد ل هل وضم نب سابلا نب مام بخماطو هثسانعم «رخماه
 لوق للغ نوت اخ مک لط متن هدنن زو هیارخ (ةيخاقلجلاو): هدننزو هیهارک(فیخابطلا) هام ىا رجلا خیابط
 طه قوا ةزاشکم داش یایخظوتپخ اب رای وید هات یسیحاصدشرو لو ل وک |
 رک دقلوا ثلاننالوا باوصردوهس یظفل لا کردا ج راشو وند هنس روابیکسل والا كنور راک دننزو ت دچا |

 صد شنزو لعفت (ححبطتل  رونید هب ولنقول د کو لطدنتا حطمو یهتا رولوا ید یدلو نریکه ناب یججوا

 منه یا نب لع« دننزو سساطرق (خاربطلا) ردیدآعط ومو هد هکم لبس هن عج «عاطلا) نما مکس یا
 قمر یشلقارا ب ون آنی هتسن به د دشن لناجو ی هه ك ناط ( طعم )رد خارمط هلیم لوق ىلع رد قلی ریپ كب بحجم
 اناا ذا هتراج خط لاقي رد هان كلعا عاجوهدعباو امرأ ذا لوالا پابلا نماضط ىلا مط لابتي ندمنسانهم
 زق یبا ل ارنوب ترانو یک ك بلح هاکنآ بوبلقفو نقر طب رنج ورک دیس هاب تخرب رک ك و(
 هورازادد غږ لارا وا قزاتا نادنشلاه وای زب بوراتسصپیا هن کت ر کت و ترک ر ادام اباد هکر م هتجت شھنم و یر کد
 ز5ت اەف تر شاع هونسو سرش قلجازمدبو :قلیوخ دهد زو دوعق (خوجلا) لردباریجتیعاشمچاک | ||
 انا وتو )ونبدا دیک شنو ی وخ هنتنزو لاس (عاططعا) نقل وارن وچ هت یاب |
 انیلظنالوا یاکنمتاق تاق بوشفص هنیز یزو ر ونلوار عت یدشغج مکر ونید هنزاوآ ی رلنایلخ كراناوست |
 لعاف متا ام تلا )رد هتسانعه تلظ قل وکازق هدننزو طب الع( نط اعطلا) ردیعما لجررب و ر ولید هضم
 تكنهتسن قتغاط هدننزو هز (تطحطلا) نونبد همدآ نالواینصرلا فنعض روید هبهتسن هايس كر هلیس هی
 میم خطو ضعب لا هضعب مضوداوساذا یشلا عطخط لاق ردهنسانع-كعلزودهلقاصا او مضهیب یر نسازجا
 وب لوش هدنن زو حرش (فخ رطلا) یکه ھم مق ردهراکح ندنسسلل وک ر دید حط محط تانهسک ندیاهدنخ
 ناچار ئر فا ن دضوح هک واوا ذاا دعنا یسارحمكي وص یریغا ك وجب هک .رونید هقلصم هدنزرطضوخ
 قفلاخ نرعینفیر دلبخدر وب زه ظفلو ر وئلوا ارج اهي هغابدوخاب هیمعر زم ندازوا هرزوایساضیتقا ب ولک اک |

 لاتا ها رمسکو هلعص ٹی دج ل هار دقن ره رد لکن راج یر کو یعض كناظهدنولو هدننزو نامل ( باخ رط] ںدلکد |
 نوئلوا قالطا هرانآ نعیر دیسغما كسب نالوا ناشیذ و فیش ندیتغا ناسارخ لها بو هده سیا رار دیا
 تاعدجخت هنیطالس هکر ونلوا نظقلوا یی ر عم یم رافنانخرتروب نم ظفل هک د مج زمر ولک هنخارط یعجج
 اجر تولوا مات صج رخ هلمخو رهو]بسع و فام ند هبا ود تاب ولطف هلکلیآ قبسی یس هدب دتسیپ

 هنوکر کبد هدنس ۰ دام قد ر طب فلومو رد ول هاب ندنراز وهدنرادنع هکرونید همدا نالوا لوبقم یراتعاضش و
 توهشلوانتردورادیزلکدند اخترفرقاعیوکهکر دین ر عم ن وخر ت هلبعتف كنا طظ (ن وخ زطلا) یهتنار دیشب ا ناب
 كن نغون نایك لآ احر فرقا عو رد هزبس نالوا رمن ن وخر ط د هد زن اسسل ثابن وب دعطات یبهبعاج
 ردقچ هو یراکدید زوهرط کر وند راتلای ك چوک ن اليا هرومالص بونلزوط هدننزونیکس (م.رنلا) ردیکوک
 خه دننزو هد لزا همش یا (ذح طلا )ز دین ردنا ر طر د هب رقرب هدنس اض و ناجح رج هل كناط (ناباخ رج
 لرز ناچ یکید روک وصلبسلوش هد نرو ب( اطل ندیلبافع ٹک او نیکمت و راق و کر د ەنلنسانعھقزنو
 ىش غل اقراكج وب دزخو هايشیراکدید یغلاب تب او یبا ملوج وص نعب صودا جاج هدنآ هکر ون دهیوصقنالوب
 طلاب ند هنسانعم یدردشالب ئر وماچ ناتشلوارکذ همدآرب دوخاب هتشرب رولواردصپ ملطو هبلوا کیک
 .كلبا دانفا:بوز وئ اکو هد وساداء ملا ل لاقن ردمنسانعم قم رازق ی هنسرو هب طل اطل اذا "یا
 # رج 2 ۲ د
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 لاصبرجلاقب و یلص لب او مانتصفانو ملصا لج لاقي روند ءالص هدنن قم رونیدهب هود كکرازوبوارلصاو
 | لج را خاضت لاقب ردهنسانعم كز وتوك قارغاصنعضاومهدننزولعافت(اصتلا) ریعلادلج عطسب خاسیا |

 ةکلهمیا خولص هبهاد لا فبرونلوا قالطا هبهیها دنالوا لاستقو كلم هدننزو روبص (خولصلا) ماصتاذا
 [اعصلا) میطضازااخاتیلصا لج را لنصا لاش ردهنسانعم قعابونازواهرزواناهدننزو رارجا (جاعلصالا)

 اذه لوقتهنمو روند هد هنسیدنکفلوقو ر وند هنکیلد كغل وفهدسنزو بولسا (خوعصالاو) هدننزو باک
 خاص لکودولو نذا لک هک یدح,راشاهسفن نذالا اضیا خا یصلاونذالاقرخوهو یتومصاو امو وب مالک |[

 روند خاس هدنالواا د هدنسهطر وو رونلوا رعت نداهدحوریذ نالوالصاحهدننطبیدلو نعد اید ضویب
 ۱ ءاملا نملیلق یا خاص یدنعلوقترونید هی وص هجزآ خاصو رد شع دلت ءافرش لکو ضیتت ءاکس لکه دح اھ ج
 لاقب زد هنسانعف ق مروا هنخامص كمدآرب هلبنوکس كيمو یف لداص (ےمصلا) رديدا وصرهدشنزو بارغ ( خامص)

 هنیع مص لاقب رد هنساضعمقمروا هنیز وک ك نیر هلق مهوب و هخاصباصااذا ل والا بابل نما صر نمص
 اذا ههج و سعلا تمص لاقب رد هنسانعمقلاج شن وکدوخ اب قمقوط شنوک هبرهج و هفکم مګابزضآذآ
 ةأرمالاقب رونید هب هب وب نالوا | رطو هزاتورتیم هدوکه دشن زو هح رف ( مصل | ) هیلعاهعقو نتشاوا هتاسصا |
 هنسانعم هنطقر وند هثنانلو ارنعتر باب قرقونادریشهدنشاب كنهبنکشا هدننزو هن ابج ( دخ [صلا )دف ىا ةف |

 هجا وبرولواهدنراکرما كنب هم هج هرکصن دقدروغوطیعسق نوبق هکر د هنسنر هج يروق هلب یسک ادا( [)
 ءلداص (خالبصلا) هباه رد حص یدرفم زاردبا ربعت یسوبهم کر اشب هکماکدوسصاخهرکصندنآ دا قش |

 هدننزو طب الع (اعصلا) رونید هنکرجقل وقو رونید هنجما كنک لد قل وق لمل داص (خ ولمصلاو) هلیسک
 ئدنلوارکد هکردیفداررعو هدشنزو ی امس( یخ املا ) هل وا شفلیناف یکدرخوب هکر وند هدوس :نوق كب
 هدشنزو حس هلل رسک داص ( عملا ) روید هنبرآریلف نالوا هجا ندنرلکوکك نوا قجیادغب . یصنلا لا
 مص غلات روند هرغا شقچیرلکوکك نب راشد نعي سانص هدنن زو فک( حصلا یدنلوارکذ کر دیفادارمو
 محط یا ةیخانصلجرلاقب روتید هیسک ول هثجیرموب ویږاهدننزو هبارغ( ۀیخانصلا) هخانصا تج نخاذا
 روناح یککنالوا هداضعا لفيت( هخاصلا) ن ردیاهص هب ول ق لامى روند هسابو رکهناصف تعصلا

 تاخاصیعج روند هب هیهادو هلوا شلاق یرا هک روند هشېش نالوا ضراع ندقعقوطهنسنر دوخ ؛ندقهسضا

 هلخخاصا لاقب ردهنسانعملمکد ب وتوطقا وق هزوسرب هلب مسک كن همه (ذخاصالا) رد خاض یسنج مجلو
 (خوصلا ]لج رالا هیفخوصت ناکاذاخا وصدلبلاقب روتید هربقلقاتبهدننزو نامتر (خاّوصلا) هل ععسا اذا ةخاضا

 لصف تخاسیعع لجر ا تخاص لاقپردهنسانع»قةاهرب یس هلوقم روماج قاب هکر دیفدارمو هدنزوخوس
 بابلا نم اعط نيعلا تنه لای رد نسا نع« كود شسايزوكه ليديدشت كااخو ىق اداض ( طلا ) دما داضلا
 ندهنسانعمكع رسوصو هدماداهلوبب ےل ا هود هتس اب م كرك وجیدازوا یک قوح لو وتعمداذالوالا

 ندنجا هلفق وص انا جا قیطرب هنا هکرونید هشماق لوش هلی رسک یم ( نعَضْلا) مصضن انا ءاسلا هم لاسقب
 خاد رضلا) روشی د هش نالوا مظع هلبصت كلا دویرسک لداض(خدرضلا)ردندنبعالم قجوج راردرففوص
 6 هم رکه یفصیا خاد سن هل لاقت روند هنجاغااهررخنالوا سنج یلاع ویوصتباغ» هدننزو ساطرق

 بابلا نم اتم بیطاب هدسج عض لاعب رد هنس انعم كم روس بیط هدنس هج رد ردیارطاقت هندب هدننزو و
 ۱ لاعفنا (خامصنالا) حمض نع هت دب حمض لاقبرد هنسانعم حمض (ریوضتلا )ر طق هاك ىح هب دخل اذا لوالا
 . || منا لاقب رد هن سانعم كمن روس بیط هدنن زو لعفت (ےمصتلاو) هدمت زو لاعتفا (خامطضالاو) هدنن زو
 | یتسریشو رونبد هبهقانزونس دوخاهنوتاخ زوم هلب یسک داض (ةخمضلا هب طلا مص دو یمطضاو بطلاب
 رونید هیدیهادو تفآ هبفیفخت كناخ (ةخاضلا )ردیدآ عضومرم دهی داب (خاض ) رود هیامرخ هزات ندیا رطاقت

 هلتهج همرواق و باکو ناب ر رکر د هن سانعم كمروشم هلبتوکس كتابو یعف كناط ( حلا )ءاطلا لصف
 | حابطنالا) هجا اذا تلالاو ل والا باسلام انج ىلا حط لا قب نوسا وا هلبتمجن تر وشب هدهرجتالركو
 || هنسابعم كعشب رد راع واطم هدننزو لاعتفا هل مسکن هددشمیاط و كهزمه (خاطالاو) هد تنزولاعفنا
 ۱ انهیط زا اذا لج را جطا لاقیردهنسانعمللیا ذاا حط هد تز لاعتفا خابطت ام عبطاو جن ان هنعط لاش
 تاک (خابطلا)روند هی هری ردتلآ ےسا هدننزوربنم (عحطلا) رونید هی هنانعُسآ ردن اکم مسا هدننزو دعتم (حطللا

 نکرونلوامحط هدننزوهساک (ةخابطلا) رونید هنتفرح قلب هدشنزوهیاک (ةخابطلا) نونید هیج آه دزو

 هود
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  ۱رزوا خهگ لوق كرعاش مان یوهطلا قرطاوذ ردیدآ قلموق ضار هدندالب كني را هبق هلظنحو دسا هاه |
 عارصع هکریذ ج زمر دقلموقنانلوارک ذدارم نذر وک ذم هدنعایصم عصقنيلاةشاابورج نمو *٭وشا

  ۱رکامدنابضذو رع قاللبا جش هدشزرمو داتساو ردیعارمصم ۴# 4 اقفاننم عوزپلا جرسي و # یردص كلروبزم

 مان لیلطادع ن دمع ن هللادبعو سصن نب فیطللادبع هلبس هینب هبدنو هلتتسنیاب (نایتخسل ۱ ندندنفیدلوا
 ئاب( هیخویَسلاو) هلبض كبش (ةخويشلاو) تخف شلال رب ردراب وسم هنیراترضح يیهیم حش کر دراهسک ز

 لام ردهنسانعم قم هحوق ناسناردر ردصم هلباهد دشم یا(فیخونتسا او) هلی نبش (ةخوعسلاوهراهد دشم

 | نا چرت ایون ولبفت جت )ار اجب داوی ویوز ږد وشو هيخويشو ةخوبشوا عش لحر ا خاش |

 باطح هل هدر هدهرواخو قمار اج ویدزیشا هر دصق میظعت ی دارو خاشنیعءلح زا میش لاب زدهنسأانعم

 هيلع حش لاقت ردهنسانعم كلبا بیعت ندسکرب والی جلو هاعدا ناهنهش لا ندهتساسنعم كلی ا

 اودنسانعمقلاحوق هدننزو لعفت (یشنل) نصطفا نا هرز ن لاقت ر رد هنسانعم كما ماندن و ی اوسر دارو هناعاذا |

 اتماوصا یا م وخلا خایشا م ملوق هنم ویدناوا رکد هکر دیعجب لنخش (خابشالا) اش راصاذا لج زا منم لاقب
 ناعش)ر دلعص ومره دن اعضا ۳ شلاقاتسر) تارانسلایا "یراردلایهو ح داشلا لاق رده رابس عبس دانه

 وب هاکر کشاهدنشهمهدحا ردیدآ مضومرپ هدهثیدمو زدات د مان هللا دبع نب نعتضم هلیس هیدن هیت

 رددت نعابت ی لل وا ضا كنغاربط ردن دآ هبقعب نصر هل نک نش (هحشلا) مالسلا هیلنع یدیا هلال وسر دوس
  2ح کرد هلن هس تقف تاتو كداص (دهصل|)داصلا ل صف زوتیدهمدآ نالوا ل دته ىا ناو ن( حاشا

  || ۳۲كيوناقرب هلدیدشن تناخو یخ لداص [ مصلا "رص)اریدنلوارکذ هدنلح هک رد هس نطقلاهحبضو روند ەر قار وش ||
 تم هلوقم لنکدو رومد و شاط ال_همزد هندسانعم قمزوا هش نالوا تمصم بويل وا فوت رب نی هنسن |
 :دوکذنهخیو یو مق وام هیرضاذا لّوالا بانلانم اخ ةرفصلا للعدد متال اقب یک مرواهییقرب |]
 لب« حرف ون اضاذا نيج و انمص ملا نص لاق زدەنىتشسانغق كلسجيايقنالىرۆا هژژوا ۱

 ندن زاوآ كنابق هکر دعا ندنآ هلی اه دفع  CREO PREأ یو

 م لاق وونلواریبعد زتلمکک رکود هنشانعم ام دشت : رود هلبنو رب یتهادناهود هغرقا حصو حصوات وض یادم | 1

 چا یراتارغ ند دش کروند هزاؤآو هک دند شل وش هل د دشت ك ناخ (ةختاصلا) ریعبلا بد نعطاذا بارلا
 قصو دنمایف هخلام رد هلبتنح روص ةن قالطا هتماقرونلوا قالطا هرهبهاد و هتماق هخ اصو هل وا النا 1

 ندنس هلک ص ویو ردنال واعمیم هدنفعفخ مصار ز رولوا هددتشانعم نیصب درز[ یزاهجدابسامقتارس و واوا |

  ۴[:هذاترضاذا امص هنهخلاقب رد ثل و | لامعتسا هدهدیدش زاوا زا دهتسانعمتالب | زخاصییلوق هکر هک کدو ۱

 : aaنوو وتندا ۇن قدا یی یا ا هوار یاس لاو ٥ ف ودم

 ن سا

nen 

 Eh قالطاهناذا نم هخزمصو لبخ | هش مصک خنوضو یکتا ةلومکلوعم

 قزل هلن دش دوخاب قمزفیح هدنزو بارغ (خارمصلا) لّوالا ناذالایا یلوالا ةخرمصلا تعمل وقت
 (خشصتلا) ةدیدشوا حاصاذا لّوالاباسلا نهاخارص لج زا خرصلاش رولوا ردیصمو دعاة شاباش |

 هدایزف و ددم (حرابضلا) خارضلا فلکناذا لحنرلا ج خرد د لاق :ردهتساشعم قم رفیخ هلفلکن هدننزولمقت

 | نس اتتع م تیفتتس و وترد ههاوخ داد ناتشاددم و زونلوآرئبعت ,لمرداب زف ردهننسانعم تیغ روئید همدآ یشن
 دا و راض هلغتل و | شتسقم هليا تیغتتص توصو .تیفمث ونضخارصهدسابسارولوا دص هدنروصوت

 ا ره رد هننسانع خراصیدوب هدننزوبربما (خشصلا) رونلوا قالطاهسورخ خ راصو ردذوخ ام
 دز اسقا (خایطصالا) روند هزلمدآ ندنا تناعاو نادیاهناغاو ددم هاستفو نس (خرمصلا)دونبد

 د خرط ئا1 وخ واصف اذا موقلا خر طض لاب رد هاهم کلم دنادانرف رف هنیوپیرب ردن حا : وا ٹگزاشم
 رامون دخت راض هجرفص لات ندهنسانع»لجفس هداب ا رق رد ودصم هدننزو هاعاف مخ زاصلأ) صعب

 نش وق"سواط هدننزو ناک (خارتصلا صلا) میت انشا ت وص ىا مولا ةخراص تعم“ ل وقت رونی دهننوص هناغتسا
 تفخ هدننزو اد رد( اال ر دتا فلغاط رب هدننزو لعق (خ نر خرص) ن وصتغلذلواناغرغاحرونلوا قالطا

 لاعفن روتد هرغاصنالوا نمسا الصا هدننزوصا د۷ا ردوا ب رشک سو ناک کوی اتنالهخقق و
 مبارلا بابلا نم است ناب زا لص لاقت هاتف ر واط یخ مترو هتیلامسیال دن سا یا صا لحم |
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 ردهنساشعم قمرا ییشید ی زآ یعقءودهدننزودوعق خورشو خرشو رولک خو رشیعم نالثمیا ناخرش ۱

 باش روید هیولنقولد هزات /خراشلا) هعضبلا قشاذا لّوالابالانم اخو نشو اخرشربعبلا بانخرش لافب

 ولنک هکر ونیدهنب راچاغا هشبمیربا خو رشو یدنلوارک هکر دیعج كخرش لیمه ك نبش (خویشلا) هنسانعم
 ردیمسا نطب رب (خرشونن) ردخرمش یدرفم هدکنوب سپ ةغلابلل عکرکخ رش خورش ےھلوقو یکنالیفمرولوا
 هدننزو خارش ( خادرشلاارونبدهراتنمشلواهابتو دساف بونلکوملوس هد زو ساطرق هلباهدحوم یاب (خابرشلا
 كمالو حف كنبش | سل ) اهضی رعو اههظعیا مدقلا خادرشلجر لاقب رونید همدان الواولناو كوبب ینابط
 هنس هفضا لوق ىلع. هنیدلوكناسناو قرعلاو لصالایا ملا ی رکلهنالاشردهنسانعم قرعولصا هلننوکس
 كنروع لشو * برجالادلک مشق تیقبو * مهفاک ای ساعی نیذلا بهذ # دبل لوقهنمو حراشلالاقنونید

 بالانم انطش فیسلابهذطش لاعب ردهنسانعم قدر وق یتا بوروا یبهسکر + مر ولواردصم حشو رونبدهنچیرف |]
 كيمو یخ كن( حلا اردیم »ا ملسنلا هیلعو انیبنیلع ھارا دج هدنزورحاه (خاش) هب همهاذآلّوالا

 باللا نم اشوعشوافمش لیلا ۓحش لاق ردهنسانعم قلوادنلب وتكسکو ب كپ هدننزو دوعق (خومّسل اول هلن وکس
 باب هد هراس لوصا نکآ ردمزال قلواندل وا بابهجرکهروک هتتداع كقلوم ءاعسلا لا عي لاطو العاذا ثلاثا

 ریکتآذاهفنابلجرشلاقبهلینسانم فن عفررونلوا لا ستسا هنسانعم كلیاربکت خومشو مشو رردیقمهل
 دصق نالوادبعب هلنیتعتق /نمسلاا ردشلنارکذ هدنبابج هلفیععل یرهوج ردیدآ نطب رب ندب رعهرارق نشو

  ۹راتخلا ني خاعشو فیلح ن خامس ردنداعسا هیننزو دا دش ( خاعلا) ةدیعب یا عشب لاس رونلوا قالطاهنن

 .لجررب هدننزوریب ز (حمش) ر درارعاش دادشیبانخاعسو رارضنب خاعسو ورع نب خاعشو الغلانب :خاعشو
 هلهط هلو عو هاش یا خاش لبج لاقب رونید هب هنسنیاعو كسکوب (جاشلا) رد یکم هلیارماعوبا هک دیعسا
 ځاشو هدننزو مکر رولکممش یبججارعهفناعفاریا ځاش لجر لاقی رونلوا قالطعهراکدابناتوط یرقوب ور
 [خارمشلا) ةديعبیا خوش هزافملاقی رونلوا قالطا هب هفاسم قارا هدننزو روبص (خوشلااردپسا لیررب
 كغاطخارمشو هوا موز وادوخابامرخ هدنرزوا هکر وند هل اصولب وج هلیعط كنش (جو رم او) هلب رک تنش

 نوزواو هنا هکروتید هضاب نع هب هرغ نالوا هدننلا كنمسق تآو روند هراتولب كسکونكيو روشد هنسهلن

 هرزواهجو وب و رونلواربعت رمصاک (هدیکرت هلوا شراو هنغا دود نکآ بونباردق هنغلارا كنبرلکلد تور بولوا
 یرضنلا فوعن كلام (خارشل او ذ) دشلیا طاغ هلکءدرونلوا قالطایرهوج نهلوا یالطا خارعمهنآنالوا
 هجرحد (ةخرهسل | ردیاحص| خارش نب هل دبعهکر دهن اطر ندجراوخ (ةیخاز مس | )دیجما یسبرق تانهسکمان
 هک رام طرخا یا رمالاذینب ىلع قذعلا خرم لوقت ردهنسسانعم قمریص ےت اصوكسکمملاص ندلاد هءدننژو

 میظعما محل | رونید هننورپ ناقچ بولي رويس یرغوط هفرطرب كغاط هدننزو باک (خانشلا) اعطق بلخلاپ
 كلبا كاب بویلنربآ یاب كامرخ هدننزو لیعفت (خت) رونید هنجاغاامرخ شهالترآ رایت هدننزو
 دیدشونوزوا یلهدوک زانقط هدننزو ذغنق (خدنشلا) ه ءالس هنع ےعناذا اتش ملت هلع حش لاقي ردهنسانعم
 دیدجر هکر وند هتفایضو ما عط لوشو روند هن ارواب ولشنآو روید هنالسراو ږو شد هنآویحو ناسنا نالوا
 كنبش (خادنشلا)رونلواربعتزایقن هدیکرت ردیابیترت هسک نالوپ عداض دوخ اب نلکندرفس دوخاب ندنااتب قانوق
 رو شید هروکذ م ماعط هدرانوب هلړم رانش /یخادنشلاو . ةخدنشلاو) هلبسسک كنبش (خادنشلاوا :هلیعص
 لاقب ردهنسانعم كلبا بیترت یفایضماصطیرلکدید خدنش هرزواروک ذمهجو هدننزو هجرحد (ةخدنشلا)
 كلربب هدنساسپس هدننزو نوع ( نونهسلاو :هلینوکس كابو خف كنيش (خحسلا) خدنشلالعاذا لوبیا خدنش

 | دوخ ای ردق هرعرخآ ندنشابرب یللا دوخاب یللا لوف ىلع روند هب یشک نالوا هدرونطاسو رپ عی نالوارهاظ
 ردییم هباب تروناشحت هک هلی ریسک نبش رولک خویشو رولک خویش یعجج كنعش رونلوا قالطا خیشردق هناننکیب

 رولک هنحْمو هدننزو ناشیض رولک نانعشو هدننزو هیصرولک هعشو هدننزو هبنع رولکه شو رولک خایشاو
 كنبشو ی ليمرولکوانعشمو هلبا دمرولکءاخویشمو هلبرمسکنبشو یف كېر ولکه چشمو هلبعف تزابو كيم
 لكنهشو ردیعج كن جاسم ردعجج مسا هلبعقق كنا و كيم هم هروکهنناپ كحابصمرولک خیانمو هلی سک

 یدو رو الیلق یرهوج هلباواو رونید ځ وش البلقو هلب رمسک نبش نوچگاءایزونید ع ورود جی هدنرغصم ۱
 یکیدلیا تال ایم هرداون هلغلوا هدندیق تخل حاعص یرهوج نکل ردنطناراکنا ینکیدلک خوش هلکما لیا كرد

 ماشو رونلوا قالطا هنجو ز كنوتاخو ردیدآر چر حشو هلیاهرون,دهیش هدوم كنظفل حشو ر دینختنم ندای
 جو و و و دهد تم نیست
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 ناذتزاصاذا یا وسواخاوس ضر الا تراص لاقن روند هنغاش روماح هدننزو یر اقش هل صقكعلاو یدیدشت |
 طلا غارز اهب کی ا یلاعف نزو یلع یجاوس یرهوجو رونید هخوب وس هدنرفصم كنس هلک یا وسو ذيخاوس
 لمتود هغلقاتب هدننزو لعفت (جوسنلا ) ردطلغینعدردمدننزو لاعخ هلبصتخ كناف یکی رابحیخاوسینعب لوف
 هد زو حشا ( عسل ) ردیدآ هیرقرب هلبمص كنس (شوس) خاوسلاق عقواذا لجرا خوست لانقیرد هنسانعم
 یک وماج قابا دوخ اب قمرب و سرا زاانانهسو انس رس ی فلا خاس لاقب رد هنسانعمتابثو خوسر هاد (نانعسل وا
 روند هراتن ناس وبا ندروماحهدننزو باک (خانیسلا) تخانیا هامذلق تخاس ل اقب ردهنسانعم كمل موکه رب قشم

 ند خوی ییجج دنسانعم نیطلا ءان رددرفم هوزوا ین تنانهم ان اس خالس کرد یوانم حراش هنسانعم نیطلاةاث

 نداتسبدرمشف ندباروهظ نکرولیغاص دوش ةلبن وكس ناب و ىف كنبش (حشلا) ذیل نبشلا لصف
 ندهتسانعم تم هشیا هلی دی دشت تك همج»یاضو یتحف ك نبش( ]بلا دنعهتوصیا نیللا مش تعمسل لوفترد هیاکح
 نسل ادنع تاصاذا نبللا حش لاقبردهنسانعم قمادرمشف نکرولیغاصدوسو لاباذا اه یصلا حش لاقب

 یک قوبج لوب هدلّوبت نیح هلیصت كنبش (زعښلا) طاداهمون حش لاقب ردهنسانعمقمادلشوم نکر وب واو
 رداهنسانعم مع هددنزو هزاز (هعشحس |) بیضقلاک دما ذا اح خشه لوب حش لاشیردهنسانعمتامردکو ج یدازوا

 ردصمهدن ورد هیاکحیکر وند هنیراب دشغقو هن رایدرشاخ دغاکو حالس هعشح"و هب حش یعم هلو شش لاقب
 عقراذا ال تنعشط ل اقر دمنسانع» قوط یرقوب ینسکوکه فان شکوچ هنحشخکو یکه شن رووا ر
 خددش) ]روند هیسک نالوازردکوح یدازوایک قوبح قلوب هدنن زو لاسلس (خاشنحشلا)ةكراب یهو ًاهردص

 قعریق یبهنسن سبابیسهلوتمكکو شاب لوق ىلع ق مرق ی هنسن بطر یکن واقو قابق لینوکس كلادو یقف كنبش
 ءظعلاوا هسأر خدش یناثلاق لاقي و ىتاثلا بابلا نم اخدش لظنطاوا طبل خدش لوالاف لاسقی رد هنسانعم ۱

 | تر کو دد قم هبا رسک هنن شوب یا یک شاب و نواق هدناهما ضعب ی اسوهیاهنوحاحصو هرمسک ا ذااخدش
 | یتدلوا هکر ديم لغقافؤا وغض هننن عالمو صخر اب ور سکی وج ای هلعد ونټهدساساو نوسلوا سباب رکو ۱

 نهفته ی رط هزوکه نناج كاحر اش زد هنس انعم كلنا ل یم خدشو ندرعشم ینآ یلیثما لظنح که تن هوا فوجا

 هدننلآ لاو دصقلا نعلاماذا لجر | خدش لا ةنوسلوا یونعم رکو یسح ك رکر د هنسانعم كما فارحناولیم ||
 ناهبنکرب و الفس تلاسو ترشا ذا سرفلا رغ تخ دش لاق ردهنسانعم قلیاببولوا دنمردق هننورب ضا نالوا
 لعفت (خدشللا) هخ د شم ناصا ازا االف خ دشلاسقن ند هنسانعم قعق وطاب قمروا هنیرب جاقروبییعب هنخ شم
 || یخدشن او خ دننف ل ظنا خدشلاقردراعو اطم ندنا وایانعملخدش هدننزولاعفنا (خادشنالاو) هدننزو
 تاکرا نالوا ن شکر اشهدننزو را (خدشال ) زوند هله رغ نالوا دتمردق هتنورب ندننلآكنآ (فخداشلایسکنا
 || هنخروقام رج شمالوا تظرزونه هدښبرو یظعم (ج دشلا)رونید هنالسزا خدشاو رونید ءاخدش هدننّومروند تا

 هدشزوهزبنهحدسلا) هنسانممینعلا غطعمرونب دهتب وسافر وب كنو و هلوارونافوا بولب رق هج افص لبا لا هکرونبد
 ]| ووع نب زهد دزنانزاضعب هد هل یف كنږشو رد هغ اف هک دننزو ب ابطو لا و ط هلیع كنېشاچخا دشلاوونيدهنابنهزاتورت
 || هلغلوا عقاوعارهدشیب هعارخ هبا یصق هدنصوصخ یل وت كن همر کم ةبعکی دیا ن دبرع ماکحهدنیلهاجردیبقل یتانکل
 ]| خدشهندق تص ی هعازخ ءاهذیمبلوا تعج ارم هموقرم هرخالاب بولوا ی دومنانس برحناسل برمض اردک
 ]| مه اخذ خدشرابزرع هروکه ننابپ كضاسا رل دنا بیقلن لبا خا دش هلکغیا کح هنفرطیصق هلبا لاسطباو ردهنعب
 كهز مهر خادشا :ردنوخ ام ند هخ داش هغ نانلوارکدهکهتسانعم یدتبا لاطباو رده ینرامدرارید همذق تحت

 نالو۲ زخم نیلادتعا خداشو زونبد هنالغوا که زاتورت (جداسلا) ندیجما یداورب هد هسنیدمقیفع هلیعتف
 ]| روز قالطا کز شود نالوامافانیفلخ هلنبتعف (خدشلا) دصفلا نع لئاع یا خداشرما لاش رونیدهتش
 حرش (خزملار .ردیدآ هبرقرپ ه دنساتضقو رمو ر دینی دقمسا فر وباسنن رهش ها رمسکتنهججملاذ (خایذاشلا]
 ال بت انعق "نان فرحرونید هنخوانافج بوهوت هج و وس كئیشرا و روید هنفرعو هنلصا كره هدتنزو
 هم رو لنز اشرمتو نو لوامیکسفوت کنن کیا كنکیزک کی وا هلبس هبنب هشررید قوغلااخرش
 هناعیز نا نیانشنرزش هتلعفلوقت روناوا ق الطا هنعاکنه لّواكنتلاخ قلناوج خرشو هنیراشاق هسکاو كوا

 زونهو هل یاتالفخرش وه لابقن .رونید هنندلو كناسناو. نولنید هنیراب رواب هود ندیادلوت هنسرهمو هلّواو
 رائاوخ ون یکب خاصو بکر واو عج ندنذففا خاش خرشو نوئید هنرفهداش شمالروکقواو شمالراوص
 ایه لا ردهتسانهم دننامولثمو هتدلو هرتیا هخیرشاوه لابش هنسانعم داریشهروئید هشادشاب خرو ردکعد
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 هننوکر خآ كيآ یک لس یحدوبهلبقف ك مالو یضكيم( مطسنلآ) ںونبد هنتسورد ای وص نانل وا بیعت واق كنالبو ٣
 هاو ارافج بول ی یسیردكن هود یی دلبا تباصا هکرونآ وا قالطا هنتلع زوبوال وش (خلاسلا) نونلواقالطا
 هبا هل اس رونیدهدوینا هد قم زدشُهل وا قالطا ن وعي دل واق هنس رهم رولوا یا ثا لکنونند هنالننهایس ۓلاسو

  اهلادنطسو مکر کے لسو خل اوسو فا شدواسا لاقب ونفصل این نت ال قعب ان نادوساو لاس دوسا لاعینملتتص
 قالطا همدآ ول هرهجيزمررف كرو هنسا نعم علصا رونلو !قالطاهمدآ نالوا لک واكنش هدننزو رچآ (حسالا)

 تبان هدناعو دنهیفیفح كوب ردق وبق شاب وص هک ای وک کر دیعسا رطعهن وکربهدننزو هنیفس (تخلسل ا) ر ونوا
 ردیعون یزمرةیراکد ید وقر نعرولوا مسق ی دی وبورول وب ید هدنرل ا نیجرا داضعبردب مشق كن يللا درس

 هلا بیطز اسو كاسم كج اغا یراکد دنابورونلوا قالطا هدلو شعوطزونه هحل سو رار د جد ۍېصرادلا ةفرفاکاو
 نهلسور د هدر نوزومو یس یرلک دد یجاغا كيو یج افا نوفروسهدیکر ناب رونید هنهد هداسن سا هیت
 لیزر ك*(خالتلا)رولوا یشایوضندنفوبقکر ونىدەنيڕنايلو| ىع رم لرش یرلک دید نمرندناو دیاع رُثنرا

 یشعزونهوردنرابعن دکلموک یا درقچ بویلواف»رکربهنسرهبرونلواربعتواقهکرونب دهنسیرد شاه وص تنالبیف ضاخ
 هدننزوربم (یلسل ار هنس انعم پاهارون دهبیرد شل زوبو رونلوا قالطا هنج اغاامرخ نالوارولیکودنکیا ماخو ل ښی ۱

 عام ہک تن ردطاغ ی هست معطال نم هدآروب هل عطالیا لم ےیلس "یسلاقب یک شاطو قاط رونی دهیهنسن هز
 (لسلا ) معط هل سیل یاهخالم ةخالس هیفلاقب رونید هغلزمس داد ليف كنپس (ةخالسل ردتبش هلیاام هدنسهدام
 بونازوا هرزواناب هد زو رارجا(خانعسالا)رونید هنس هیقب كلا نالق ةدکیا یرلکدربکآ.تالبی هلتیتحف
 ردیدآ تابنرهدنن زو غزا (حیاسا) عیظضا ادا اخ السا لج السا لاقي ید یراد شاد وصر دهنسانع» قاب

 هس لاف ردهنسانعم قموقیلآندک تی بوروا هنغلوق كمدارر هلن وکس لی عو یف كنس (نهسلا) لیس انعم |
 عرزرا مس لا قب رد هنسانهم كغ روك ب ورابزونه ندقاربطنیک اوهرقعفهخامس باصا اذا لس بالا نشا |[
 اذهنآ لاتبردعونءاش هکرونید هنتیهیسمروتسوکج و اندقارطكنیک لز رسک ك نبس ( سلاو لوا علظاذا

 هج رج هدنجوا كن هشبشیناب یرغآ كن هشبش ردذوخ ام ندخ امس نانلوا رک د هک ایوکوب :تمسلا نسخ عزززا |

 ردقدارم هدلّوا یانعمهلبا نولعسهلب مسک نیس (خالعسلا) روتد هربلق هزات نالبزپ وقندنرالادكتوا یرلکهیدقوا |

 هوشی هدوس لوشو روید هماعط راسو هدوس نالوا هز و رسداد هد بشم یابو ضف نیس( یاسا
 روندهنسانمو لصا كز هنسنرب لب رمسک كنبس ( حس! ا) هلوا عوضوم هر ووفخ« نوجا قلوا درجو: :هلبمولط |
 تروس كنس هضراع هجا یا عتسو روند هنسنمو هنکوک را تید نسل اخسو ما لنصا ال یاهلزعسال نالفنایق |
 خوسر(خونسلا)ردنداروا یتسلا ارکبیانرک اذ ندمالعاردداهبرق ره دناسارخ بو رونلوا قالطا هنت دحو |

 دنس هلتبتعف (عنملا) سر عع اخونس یشلا حس لاقب رد هنسانعم قلوا راوتساو تباث هکر دیفدارفعو هدننزو |
 رد هنسانعم كمك هغوج یماعطو رغتیا ځزیکع عبارلا بالا نمانعتس نهدلا س لاق ردهنسانعهرضت قانو |
 ةخانس هللاسقب روند هیهحنار نفعنمودب هاتف( دتحسل او) لبق كنس (ةخانسلآ )رنک اذا ماعطلا نف لاق |

 فنك( حسا رولوا نفعتم هکر وید هنب زرنا تغایدوهنسانعم حسو روشی هساب و ريكه خانسو نم یا سو
 لوق یلعردیمسا ید ج كن د ماند ج | نرصن ( جاس) ةع یا خسدللب لان قب روند هر خو قو چپ ته هی زو
 [ناتخسلا) هبلطاذا ثلا هنم حس لاقي رذ هنسانعف كسلا هنس هد تنزو لیعفت (حنستلا) زو لی یاچوبا

 یدنلوا هجرتهرزوا ییقنندبابعكحراش رونبد هی وقنالوا یرادقمیب وب مدآ یکیا لینوکس کونو یم كنس
 [خوسلا)روند همدا ندیک ه لوب هدننکلبس اهلب واویدنلوازکذ هکرد هنسانعم 2. سم هدبشنزو دهیم ( حسا

 غاوق تخاس لاش رد هنسانعم كما وک ب وتاب هرب قشموب یک اروماچ نکرروب قابا هلی وکس لواوو یقه كنس
 بسر ذاءالاف یشلا خاس لاسقبردلمتسع هنسانعم كکوج هند كيوص هنسنرب و تخان یه اخوس خوست راما
 روناواوبعت قلوا فسخ هکر دهنسانعم قاب هنیمز رعق هاتف (ناخوسلاو) هدنرنزو دوعق چوو لاو (خویسلا]

 | صاقهرونیدهنغا, كن نغآ هشبش خاور دقلوقدارمهداروبهکر ذدیفدارمو هدننزو خامه هلب مسکن( ار

 زا قجادغب و ردضرط 2اكنکیآدقلوق هکر ذ هنسانعم خولص هيم كنس(خولعسلا) ید هننسانه قلوا فارع |

 رد شاار سسفت هلیمزال فلوم هلغلوایدعتم لباب هدنوتفسحاذااناخوسو اخووسو اخویس ےہ ضرالا تخ اس لاعب ۱

 | نایلوا یدا دو ےقلیالو عام د دش یا ام بلس لج ر لاق هلالی بکن کتب ولو ع اجب دیدشکرونیهبشک,لوش

 چ )دنا e r رسم

 لواوو یع كنبس (یخاوسلاو) هدننزو بارخ (خاوسلا) رونید هغاروماج قوج هدننزو هطبالع ( دخول
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 لایق زدهتنانغج قلو نک اس یتتاو ادیندش ماناذا لجراا حس لاقب رد هنیسانعم یادش مونو اغراف ناک اذا
 | روهنساشعم قوا راف ندلغا شم یتادوب هلن وک كانو یقعف كنبس ( حنا ): فو نکساذآ زنا خخس

 اس لا حس لات رذهنسانعم دیدش مون حشو اغارفیا الی وط احس ر اہنلا ف ال نا "یلاعت هلوق ؟یرفهنمو |[
 | هرم هنر ذوا هدننزو زما( مدسلا) دعابتاذا لج زا جس لاقل شفنیمانعم قهلکارباو ادیدشمان اذا لّوالا تابلانم

 | نوع كلرکءرکصن دق دنا الحو ام زده ىد رغم رۇب دهن هاب قوم نعطص ! نوا یموقاودیم هلوقم
 | هداوهبولبکو تل زاش وقو رونلوا ر تحتل دمالنشکر هرمشط رک وبن ده ا دکب قوم نرود نونوا نوا |
 | عجب روتند هر قاروحیغارط ردتغل هد هلن و کل اب لاف (دنخسلا) رولک حبس ی ج رونیدهنکلبناجوا |
 | سو ردنداروا نیس بوقعب ندهند هابع دبعررذیدآ عضوی هرمرصب ههو هل مسکنبس روک ابس |

 | قوا قار ۇب هژتننکت هزه ( خاسالا) روند يەسى ىە ومت وص و نکو نزاو لیوصناروطقوچ
 | ردةنسانع» قهزافردق هر او هغارلط ق ازوج عب هخابسی رو دنت ت ناک اذا ضر الا تچ ال اہم ردهتسانعم
 | نکساذا رطا ععستلاغیردهنسانعمقل وا نک رامن یس ا دایر عفت نیس ) خال حلبا ذا ہرفج فا سس لاعب
 | هسناوآ سرخو عد زکه نره دکر ونیدهضوا نالوا ءزبک ابو ی وص و قشم وب یغاربط هد ترو اع (خاخس ا فو
 و هلخف نا س هک رخ عقاو هدنلوق ةر ةنللا ض زال اعنا یل وقناوک دنر غ نول وامن ووننا یی ریس

 ءاروام خانه ار دکعدهبیط ضرا هکر دلتا هم و مطم ی اح ال وار دنا ا جج رتلبا رب نالواعالمیترارح ہلکا
 زوشد هر نشوب یغاربطو تبتحو ی وص هکر دس اتعم خاس الب خف زبر( عامل ر دب دآ عضوه ةدرهنلا
 حسا )یک اخر وولک ی لاس یی روش هر قشم و ی اربط هکر ددا سو هدننزو ءال دید تلاخ (اتلا)

 راسلاو فا شلات فرد هنس انهم تا ناعماو هغل بم هورالع ین هلوقمر فور سر دیدشن ناو حدك تب |[
 ةدارظ | ینسلات رد هتتسانعنتلم یک هرب یخرب وفن و آی اط زوم کر کو نعما ادا والا با بلا نماضعم
 زدمهو ىس ەچ ربا خاص لنیلوقناو هلخلو ادیقم هلا منت وبهدحو شو هدم امم !عنجضرالا قان ذ ت زر خاذا
 لاغفنا (مخادشنالا) ونت دهراد هم نامطب تردی ن دناژوا تل هتف نی تو دهیم ا هلک ليم كنس تملا
 | ضیرا هد زو رقهخدلبا هدح وم یاب( ے2 یتبلا) ظا اذا یضرأالا لغ خدسنا لاقي زدمنسانعم قلیان هیشبزو

 ناب هوا رولواهارک راتشوداک هلغلو| هوا فر ظره ب وبون ك وپ هف رره دن 1ک روند هبضزا لوشو زونید ی هنس او
 ج رس لاقت رد هنسانفه یل وا برمشمفیفنو نیک ن هد ینزو نح د( ع نسلا) لدی اع رسض زا
 هدنککتت اهو اوادب وزی شما ذا لج راے زمس لای رد هنس انع هک روب هتسها هشه هبا نات ویو نفخ ادا لجزا
 هناا عسا و هدننزو ساطرف (خابرسلا)ةیپظلا ف یشعاذآ لا ج رس لاغیردهنسانم كمك وب رو خم
 دایعب یا ع رعیم ناکم ل اقب روتید هی دیعب هدشنزو ده متع رسل ا) عساو یا خاب مس هم *لاش وود
 خانافسالا)ووندهیاقرخ نلیدلصا هد وص نوعا قلوا هزات ور یغد لکو د وص هترزوا هلی كس (جخ و دما
 عبا دام بیلا ج رادقمر و نیلدیع بطر دب رلکدیدقانتسا هلن رنه دیکر ر دفو عهای رسک یز هزه

 ندوضع مطس هاب ینالیسو تب وطر عدلا غو لب رم یزاتوطر شموروقو شمشباببو رک شب ك وضخ
 توزوب نسو ردا لح وبذا هلت و کښ كمال و عف لنپس (طسل | ) رذعقان ناب رغآ نیکو کو لو ردقنم یت لطف

 قتسابل ندنسهقرآ ناشناو اهدلس طشک ذا لاو لوالا ابل نم اجلس ةاشلا ع لامر ن د هنسانعم قمرفج |
 لاعت ىح یتعب هلتسا یا لیللانم اهن هرس هنو تعزتاذا ام هردغ لا تاس لاق رونلو | لامعتین | یخدم دفع وص
 | آو یضم اذا رهشلا مس لاقب و ونلوا لامعتسا هنسانعم ل ؤا زمین آرطسو یدارقح بو رص ندلیلی راه

 ةرخآینراصوهاضما یا هرهش نالف سل اعر ,ررلنعتسه هنساسنغمقلوا لصاو هلی زجخآ آی عد كمر دشن هرخآ
 رضخا اذا تاتلا ٌرسلاتب رذلمعتسم هم انعم مل هزات بو رمشیلتنهرکصن دق دلشب هه روق بو ز !رمصتابنو

 لنوم ی رب كنیلعف فلوم هداروباهتس نوی زنا اذا یا تفتس لاقي رد هنسانعم قم هاواف نالبو ےملادعم
 ردردصل انتی هکر وناوا قالطاهننوگر خآ كلا مسو و دین هن تکنو تین كل بح ی دارا نک ذم نرو ا

 بولیزو یسرد(خولسلا) روند هبیذد نلیدراسفچ ماولط بولیزوب ندحا و ذمو نسل وففمنمغدوخاب
 | هلتسانمونزدهتسانهد ىل رەخت ولت ناو یییب رو كن هصبذ هدننزو لاعفنا(خالسنالا) رونیدهنوبق شل رفح |
 | انعم قمتچبولن رص ند هتهکز دن وکر یہا ذا هشلا لسا لاقیرونلوالامعتسا هتان مھل وا رخآ ی آی کا

 اإ ی رد نلیراقجمولط هک دیدرفم كالس ن اداوا ر کد (هنطسلآ ) لسنا لیلا نم راپا ها حن لاعب ر دل حنس قا

 كاالبو
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 | ا زەخز لاش ردهنسانعم كمروشود بوقاق هر قب وار یبهسکربهلیدیپشت تناخو یعف كناز ( زا هقلع نم[
 فنع یهودو هامراذا هلوبت خر لاهن نده العم لدهشیا ر ەر دکو جو بئو اذا لجراا حز لاق ردهتسانعم |[ | قفارععو ظاتعا اذاادیز خؤ لاش رذ هس اتوم كا بضغو ظرع هییکریو ةدهو ف هعقوااذا لوالا بابلانم |[
 | خز لاقیزدهنسانعم كليا عاچبو این رس لبلبراساذا یدال ا خز لاقیردهتسبانعم یک بوروس هلت دشو |[

 | افلا بالا نم اخ زو افتزومبا زلال ود هنا نعم قماردلب یزوک شن آ عزو . خذو” اهعماجاذا ةأرما
 | نام( ةجترلا) نوي هوا علجج"لحو عاجلا روند هننوتاخ كمدآرب هليو ىرسكك و٣( ةخزملا) قرباذا
 | رونیدفنجرف كنوناخ و دناکم منا لرد كازو كم, هما ردلوعفم قعع هلعف ردهنسانعم خرم هلیتف
 ۱ هدننزو هقفاحس (ةخاخ ر لا) صماجاذا قار اخر خز لاقي رد هنس اسنيم كم لا عاج دوب ةدننزو هرز( ةخزخز اإل ۱

 | جنرزلا) .عامجادنع الاب زت سناکاذاخاخز مارما لاقب رونید هبیراق نا درفشفوص ندینچرف هدنماکنه جاچ
 ندنفلتتفیاب دوخاب ندنعلشایهکز وند 4 رب نچ بص هل نوکس كمالو ی كاز( خرا ردیدا هب قرن هدنتنيهکاوا ۱ | دیعص خزو دولوا یون یرابصو ینررفو ضا یب رونواریعن قینرز »دیکر هکر دفورغمریج هل رسک كن ||

۱ 

۴ 

 بو یر اک در | هدننزوفنک( طرلا) هچتزاذا یناثلا تابلا نمانطز جرآ هتل لاقب هتسانعمب لمرود هلب رومد بید ارم رولوا ۱ ردصلزو هنسانعم مهسلا ةولغ زو د هبمفاسمیمآ قوارب و یک ءقلرمو هلم هلواربیک بوبا هلغمافوط قابا
 مبا لا تا لان اخ ز لخرا :خزلاقب رد هنسانم مرو هلنیتحف یخی )روتیدهرب قجلیاظو قجتربص یخ دوپ ۱

 | یرلقا رق هدهیدا هنښا نعمهفولجز ردننف نالو | یعت قایق هدبنزو هربف هلیجص كناز مد لا) نعساذا

 | رونلب رم وب هک دنکب ولوا:نطراج هنس هقرآ زنا کر دیفس| عجو هنوکر هځزو ر دقج هلوارر نجنربص یغاشآ كيق
 | ناراو) لینوکس كمالو یف كناز نالا, رواق ندتکرجباعت داپ ذایعلا مدآ نالواالتبمرولو ظل
 | مد قنلذا ل والا بالا نم ایاط زوار ل چرا قال اج رد هنسانعم كل, مدقتو قبس هراشادلوت هدکع روب هتاف
 | یربزب هدنشزو لیعت(صل ملا ) يديم“ مالسلا هیلج فبنوإ ترضحب ةبجانص هلیعتف كناز (الزر) ىشمل اف
 :ندونس نعمت اریک لوکس كودو حف کنار( جززا )هنیلمآدا اهل هنطزلاقب ردهنسانعم كلبا قرص نیملپاپ

 خیا یا خار لبج لاتی هتسنعم هاب کوب تی( صاآ]یکذل لا باس نم از لجرا خز ول |
 || هلتبقف زور "«دننزو روبص (خومر) رفاویاهاز لیکل اغ رونوا قالطا هکیوا: شاول وا ولشابو
 | قمی دنزو طبق لم كناز ( زخم ز) هبیدش هدنحب یا صزو خومز هیمع لای روید هقوب برص كرو قابیا
 یزلاضترولوا نفجتم ىە هکردهننسانممقلزوب عاب هلیعف_كنینو کنار (عزا) ردیدا, كناضقرپ هدتتلابا
 یزانو دوخاب ندقسروطدوسهنزاغوب نکرغادوس-قالفواو یزوف هزانورب دادا میارلا با بلا نم از نهبلا
 نصصغ نم عابضترالادع هسآر عفراذا لک اعز لاق رد هنسابنعم قوط یرقوب یتشاب ین ندم روق
 هدنن زو موق (خونززا) ریغتنیا عز نهد لقب رونیدهغاب شازوب یتحیار هدننزو فتك( زا) قلج سوا
 هدننزو لغفت (ملا) عیزعع یاثلاو لوالا پابلایم انیونز دارقلا عز لاق قدنلوارکذ هکرمهنیماسنعم خوتز
 ندنسهلک عز نالوا هدیسواف هک ًایوک فاذا مالکلا یف حرت لاقی ردهنسانعف قلاشوب یکی ولواو قلچآ دیک
 ْندقل زسوض هرزوا طارفآ هدبتتزو ههحرق ( ةخزلا) رکتاذا لعبرلا عزت لای ردهنسانعم رکد عزو ردفسچتم

 غز لبا لاسقب روید هراهود نالوا شعاب هنیرب یرب یراروکوب تولا رابط یرانراقو بولیکچ یراقسرغب

 اتا زو اعز لجولا خاز لاسه ود هنسانمم كل لظو روج هناغف.( نا زلاو) هد زو عش (ع.زلا) رولوا
 ةحازالا) یحتاذا ناکلانع خاز لا ردهنس انعم قلوا هخرالا نذل ینیدلواو لطو راجاذا نائلا بابلانم
 نان هدیلنزو لعفت ( غم نلا) هاصناذا هخازآ لاق ردهتسانعم كیا هغرالآ ندرب یییذلوا هلی ریسک ك هزه
 و وودهنمانممفیفخت هدننزو لیعفت (محبسا] نيشلا ل صف لیزتاذاهناکمنع ج زت لاقي رد ەن انعم قرا
 لانتب رددنسانعم نیکو اففح ىا اتت ىجا كنع هلا حس لاقپ رد ذوخ أ نیدنلوق بس یئآ یرکذ
 لهنساحنعم كمرود نوزوا نونوا نما كدرک ا یتسهوقم لويو هذپ شفلجالحو هنکبیا را هاجس
 قلوا نکأسندیرغآو ندقمآ هلتدش ىشان ندعحورمطو ةأرم هلنغنل نعي هفلاذاهوجو نطملا حس لاي
 انار تمس حراسشلا لاق ملاو نابرضنم نکساذآ قرعلا خس لاهیرولوا بلقنم هتحار هکر د هنمانفم
 للا حس لاقب ردهتسابنعم لوا ىلاخو راف ندهلغشمو قیرلا فغابساو یررملا جمس لع هبلدرعا لو
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 قلل هارو ییهتسنرو کر بخ ءاطعا ءاطعااذا ل نر لاقب ردد نسا تامربوهیطع هخژاو اهنکادا |

 االف نالف مس ار لاش رذهنسانعم قع 1[ شاط هسرب یر اهراکهاتظغااذا اتش دیز ضار لاقت رد هتسانعم |

 ناسا كمدا ندناتئشن هرگآترع 5 دعب بّولوا لصالا "یه هدننزو لامختفا (جخاعترالا) ةراحاب هاماراذا |

 غفادیامفار شبع لاقي روید هکل هکلرید شۈخولتغسو (حارلا)ر ردزفار یاری هب یهاودو تاغآ هلی 2

 قالطا هشوخرس نیک ی هدنبزو رططم ( مر لا) قیفر یاخارخرو Er لاق روند هروماح قیویص
 یي ادور هيما كاا هر )زدیآ هب فردا ر هدنزو نامر/ /ناختر)فاطیا ر ناركس لاغبزۆنلوا

 هورشمو تطواذا لالا بابلانم اختر یشلا خر لاقیرد هنسانعم لفکچ هلقأا یب هنسنر هلبّقف كنار (خرا)
 واخ قمرابشاب هلتسن وکس كلادو یف كنار ( خدزاا )ءالانهخ زماذا باشلا خر لاقى رذةتسانعم قعنافوص

 یف كنار ( خزراا ) هنشاتنعم غدر روند هغطان ؛ ناقشباب ولزوا هلنشعتف (خدرلا ) هخدش : نفع آر خدر لا

 هحت زا ذال والا بانلا نم اعتزر هخزر لا زفهتجناضم كرود بز وفد ب بد كغار رم هلبن وکس كنم تنهبچم ئازو

 لهلوم تسناذا اخوسر ىلا ر لاش ږدهتسابنعم قلوا راوتساو تناتهدنزب هدننزو دوعق ( خوسرا) را

 قعاب هرب Ke اح وص E رددبقم هلثلاتتأت هدهّاستاهم |نیکک ردیزال قلوا لّوابا هروکه نسهدعاق

 بودیارث اب هنیمزرعف ی وطر كرومغیو تهذف كضنو هام لیناذاریدغلا حر لابقب رونلوا لامعتسا هنس انعم
 نایرتو نابرلا قتلاف ضرالا یف هادن بضناذارطلا حر هر لاق ردلعتسم هنس انعم كعشربا هغاربط نالوا كلانغک ات
 لاق ند هنسانعم قاخراوتساو تباث هدنرب یی هنسنرب E كن هره (خاسرالآ)ردهینش ندنظقل ئږن هتاف
 داضو یف كاز (حسر) عشر عع ر مالا ف جک لاقت د ردفدارمو هدننژو جوسر (خوصرلا) ةساادا هڪسرا

 یناتلاو تلاثلابابلانم اهر یصطارمضر لاصب رد هنشانعم قعافوا بورق یی هتسن كب هانوکس كەم

 سوپ تضر لقب رهام تاتو وا زونیو اه ه دلخاذا ضرالاهب حد لاعب رد هنسانعم

 لا هو لمجهلغماهلوا ناقیتشا نک ولو ادزشوکه نت هکر ول فخ زن لوش ممرو حاظنلاف تذخااذا
 کروند هال دو جاش حاضرا او مه لا فین ردذوخ أم ندنسانعم هلیلق هطع

 كيمرو ههارکلآعم ۰ ییهنسنرب ه دننزو هلعاتفم ( هصارلا) نوجحما كمردن هبهودراررمق ینکدرکحافزخ هلکنآ

 قلوا لا هي هلبلق «طع خاضترالصا ردهنساتعم قلاحیت سل نچ هدنیلکندثب هددسانیفئاب گر اب ین رعردقن ره

 عزننوهف برعلایاراص7 عمهعمآشنادا ةيمتنکآ ےضتر وه لا زدذوخ ام ام ندنآروب رمی انعم هلغلو اهنشانعم

 تنافو كنار (خوفرآ) انیمات یا انار لوقترد هنسانعم یم هدننزو لعافت(یضارنل) دهن اولو ظافلاف ےعلا لا

 نالوانوکشوددغمالنوا یروکذ مر هدننزو ءارج ( ءارا | روند هغلجاغا قلتج بوط هلب مک نار (خرا

 یعجج هنسانعم ےب روتیدهنغروق شکلکب كنامرخ هدنبزو هرس ( هاو )هدننزو هنع (حرا) روند هنعسکنویف

 ترا لاقیردهتسانعم كمر و خیر یجاغاامرخ هلبرمسک ترمه( خامرالا) یکدرصزولک زو یک ب نعرولک ر
 هغلاجوقراوطو لذو نالاذا لجراخیرا لاقب ردهنسانعم قلوامار توتال مدا 1 تک سقف خرات ررعااذا هللا

 "نسلاق تذخاادا دی ادلا ترا لا زد هنسانعم قلوا نوعلوط یزلکلبا بونلواط كن , لوق يلع قعوطزوپ

 لوالابابلانم اثر لحراامر لاشردهنسانعم قلوارتافو تنس كب لوکس كونو یف كنار( كنار عرلا)تقناوا

 ع رلا) دلل د اذار لان ندنسانعم كل مار یتاویخوناسنا شکیمش هدننزو لیعفت (عتزلا !روتفرفاذا

 هنغاتنروباج هدشنزو لعفت (خ ول هب تیشفاذاهب خر لاقبندهتسانغم قمتوط بوشباب ھالا هدننزو لعفت
 بوبشوکهسکربهدننزودوعق( خوب رو هدنزو ج ش خرلا هيف عقواذا نیطلاف خزورت لاقتردهنسانعم كمشود
 اون رو حر حر لجر خار لاقت ردهنسابعم ID ندقهردشواق بولت را یشیآ لوق ىلع قفلیعلاص
 رد هنتنابعم قلق نوب زو تسبس هدننزو لیعفن (م (عیزل) اممم نع ن حه هذ خف نهب 0 دعابتوا خرتسااذا

 نالوا رببعت كنسهدرم هکردیسا میضادرم هدپنزو ےظعف( € رلا ) هونهو یا هو ر تح انالف اوب رض لا

 ضار ولو هدن چا کهدنفرط بید زون وب کرو شد هکیک مالم لوش یک ق اد رطقو ردفورعم یوراد
 دوخان عضومر هدناسارخ هدبنزو كيد( ردهخرما یښجج هدشنزو ما روند جند 2م اک اوردک

 هلا نوي رور E ته هک راس رذوراةصلا بنحب دبحن. مساقلاندمع ندند دع زد هيحانر هدر

 كجو یرلکدید هک دسشنزو دوعف لا هسیقوف یات .خوترا) هلا یازا لصف ددندارواردررهتشم
 تشاذا لّوالا باسلانم اخوتز دارقلا مر لا ردهنشانعم قعساب همدا | ناشباب ةنس ودنکن وجا قرا



۱ 

 | كما لیلذع.ودنواہخاد ییعع اه دودالملاخود لاقب ردفدارم هدینات یانعم هلا خود ردتغلید اب هلبلق

 | دل ما جاد لیل لاق رونی هب هجکو کارق كیدیا خواد یلصا ( عادل هل ذا!ذا هخ ود لاق د هنسا نعم
 ۱ خذوذلا) نیا لاذلا لسسیپتضق یکه کیدو كيدرولک هع د یجب نوشذ هن اص امرخ لب مسک الاد

 طوبذع ر ديا تنشف ندنفعض كنهکسام وق هکر وند هبیشک نیلث دح هدعاخ نیخ هدننزو ېکوک لبا هیچم لاذ
 ینئبشره کنون یک نالوا یف عیطلاب ه دبشزو لاسلس ( خاذخذلا) روند ههدآ نينعو هنساتنعم

 ناعبعم ( ناخنخنلا) شنفم ثحاب یا یش لکنع بقنم یا خاذخذ لحر لا هلوا رردشارآ بوردشزوض

 ناجنخذ لحر لاتتس روند همدا ملکتم یبحاص ناتسو تحاصفولتفالطرولس روس قوح هدش زو

 بنع ( حدلاور هلنبتعف (عزلا)ردیدآ هيرقرب ندنلاسعا بلح هدسنزو جرات |عذاذ) برعلا قطنلاوذ یا
 روند همدآ رلذو :یرجو یکبذ روسنید هدروق هدنشزو كيد( عذلا) ردیعسا یشع كجافآ عونرب هدسننزو

 كکرا نالوا ولبوت كيو روید هنمتلاص امرخو ردیدآ بکوک لزقرو ردهنسانعم توخو ربکو روید هنآرغیآو
 لیعفت (هیذتتا) هدننزو هبنعرولکهحدو رولکخ ابذاو رولکخوبذ یعجج هلیاهرونید هم هنسېشي د نوش هنالترمص
 ردهنسانعف قلاق شوب ندموبم هلعماعوطیپ ی امرخ یشیدو هلآ ذاذاهیذت هذ لاقت رد هنسانغم لیلذت هدننزو
 ردعج ندنظفل ځذوب و هنسانعم با ذرونید هرادروق هد زو ةعبسم( ةكذملا) رابالالبقت مل اذا هللا تضخ لاش

 ناکلاب خاذا لاقت ردهنسانعم كلا فاوطو رود یتسهروخ تالحرب هل رسک كز هزم ( ذخاذالا) یک تعسمو جش
 محلا شر هوج هنسانعف حط بتق رونید هنب رم هود یریاهدننزو ربما ( چیز ) ءارا )صف راد هب فاطااذا

 یدیسلوا لوقیخسلارک ردشلبا طلخ هلکلبارسفت لبا یخرتسمو ےع لج ر ندکیدلبا هو لج لوف لاین
 رولوا دونعب بولابهدنلاح عاج هکرونید هیوتاخ لوش هدننزو روبص (ځوب زلا) دیا رونلوا ل هانی رحق
 مرا عابادنعاپلعیشغب تناکاذا خوبر هآرما لاق رذیاتثشن ندنواخر حزامهنوهش تادشویو هلوا
 اتملعیشغیاخوب ر تراصاذا عبارلا بابلا نم اع رة ارم ا تر لاقي ردهنساتعم قلوا ځور نوتاخ هلنیتفف
 لنمرلا لبالا تخمر لاقب ردهتسانعم كمکجتخز بولر ول هلتتحو ت دش هدلاسموق یهسقهودو عام ا دنع
 بایلا نماخابرةآرلاتخ رلاشب ردفدارم هدلوایانعم هلا جز هلیځف كنار (خابرلا) هیفرسلاپیلع دتشااذا
 لحر ام رال اق ردهنسانعم كما اتشا هیراج نالوا خوب هلن مسک تزهرهه (خابرالا) اخو ر تراصاذایتاثلا

 هنادشو نحو فثاکناذا لمّر ام را لاب ردهنسانعف قلوا فیثکو نیلاققلموقو اخوبر ةهیراج یرتشااذا
 زدهنسانعم قعلیقلاص بویشوکهدننژو لعفت ( حمل ) نادشلا ف عقواذا لجر ام زا لاق ردهنسانعف قمارغوا
 ر دیدآ قلموقرب هد هیداب هدننزو نسحم( ع ره) ردیدآ ع ضومرب هدنسهکلوادج (مار) یخرتسااذا لزا مت لا
 نیطلاجثر لاشردهنساضع» قلوا قیویضهنسن ی هلوقمریجو روماج هدننزو دوعق هل بقوفیات -(خوتتزا
 ییدلیادصفو هب ماقا! ذا ناک اب عر لاعب ردهنسانعمقلوا قم هدلعر و قرذآ لّوالا بابل نماخوتر نیضلاو
 زوشد هب هنست یروق هدننزو رجا( ځرالا )فلختاذارمالا نع حر لاقتردمتشانع» كلبا فلخت ندضوتصوت
 ۱ هلواروشپاب بوراب ینراتسوا كنسبرد كراو هکرونبد هبهنکل وش هدننزو فتک( حر آ) سبا یا ځرادلج لاقب
 | یخد هدنرانعم یک هلیظفل خرتهلوکسكنانو یه كنار مرا هب یرلیفدلطلعا قش ناکاداردارق لاعب

 ها هججمیاخ ( خاخرا )روید هغطاب قیویصوولوص هکر دهنسانعم هغدر هاتف( دم را ) یدنلوارکد کر دفدار |

 هک دنن ةوخر یا خاخر ضرا لاقیرونید هری تكشوکینارمطو مساویا خاخر شیع لاش رونیذ هکلژ دولت

 یلکسکیغاربط لوق ىلع .هنسانعم هعسنم ضرا روند هرب شیککخاخرو ندلتعملو هکر هژانعموب تند ءاغنر
 | كنسهلکخاخرو رولوامسع كم روتهدناو هلوارونافوا بولت رق هدنتلا قانا هک دننکت هلقابآ هکر وتید هز نیکشیش
 ما رطس خرو روش هنابهزانورتقشموب هلیص كنار (خرا) ر دب ولة م حشاخرارهاظ رود ی اګر هدنعجب
 لوس یرلکدید ندکر که هکر دیدآ سوق دلوسرپ خرو یک هطرقو طرقروشد هفحر هدنعچردیدآ هرهفز نادرا هرهع
 رار دیارکد هعظعهغلابمّراد هنتمانهضو راردیا هیاکج وند رولوا هدنراهلق ادنهواظ> نوت ررتوک ف واق یرونأجت
 یزواسللا ی ادصلادبع ن نوراه ندمالعا» ددا كع ر رن نادنسح | و عانزا تاشرهشزولاتبن خرو

 هیفغاباذا اخاخرارمالاق خرا لاقب ردهنسانعم كلنا هغاابم هدصوصخر هلی رسک همه (خاخزالا)ندنداروا
 هدرسدنو رکفو یارو یخرسااذا لجرا حرا لا قی رد هنسانعم تلکوسلش تویشوکهدننزو لاعتفا (خاخترالا

 هدننزو لاسسلس خارخراو هدننززوبغبغ (خرخز ا) برطضا یا هبا حترالاقت ده نسانعف قلا تبرطضم
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  ۱لضالا غ ردندنتدح لب رطقلا یاش ا رع نینجاو رولو فرصنمربغو فرصنمهل رارابتعا هعقن وناکم هی اپ |

 | ارنب نۆ ندنفیدلوا جز هاب مغر ها ریسک ان همه (تحاخالا) ردم وسنم هروب زم مضوم |

 ۰ ل حیدتلا)ادلا لین صف اون ل خا ناک یجب لقوۈخ :اذا تشعل اخاخا لاق ەنسانعم |
 | ع دن نموب ید یدک هش ردمنسنق یش اموط ینمةاقرا پوکت هب اشا شاب نما هدیه عوکد ا

 | هد دید نیو نیبمتننزو ناف (غاتسلا)..هسأر اطاطو هرهظ نفاذا اسعبدت لجزا

 ززا هحدخملا ننه هود تاشو یضویقف اد( دلار دیراکدید ویا دن رخ |
 لا عنطو فک لذا دخدخد لای رد هنمانعم شا دبقنمو مارو قاب ناویحو" ناتسنا نکس هدننزو |
 بز خدخد لا د هخسانعم كوب قزا آق یصقیص قرا داو دکل یا انک ع ځدخد لوقت رد هنسانعم أ

 هوس و جنراشلالاقاببعااذا لجرلا خدخک ل افراد هنس استعملوا هدنامو رفا بولي روو و وظل ا تزاخاذال ۱

 نیکو هر سام اقا تز خیا ل هی دلا تایید اوقناو هد روصو ءابعا نه كراذاوعبلا, |[

 0 ORES نواح وياااا لخزلا خد خذا لاقردهنسابنعم ِكعووب هلتعرسهخدخدو

 ۱ سی دی وبه دنن نو لاتین جنایت فک ناشدل | نط خدخم ا ك وقاد هنلسانعم

 ال نخی دسر كنتو مت ینا دم ندن الت تلاع ماماو ر دبخما یرد ارب یر عاش مان هر تب راش
 دن رىب لغو رولز اریعت نکنزهو هق کل کی نژوشرولوآ تما رق کر ون دکتر هاعیبش نلتروبک
 | دذ تنزو طالع( خداخهناو هینزو ده ده (خدخبدلا)ةردکو داو یاخداوهو ج دول لی لوید خدا

 | ینداربردندتاوض ایسنا او خودخ ذو  خدخذو ریضق یا خدانتدو خدخدلجر لای رونیده ینکرودو |[
 | دونابوت هدنقوهقموق ەھ طا یونس رد هدنرب كد صو کز ناو بارز هدنلحم كتابا تاکساو مسا |
 | بول زوبهدننن زن (خدشدت )خو دخدو خدخاد هوا یف ف همالک او و لجرا اوعدقینا اودارااذا |

 ۱ | نیت نیکوکنیندد سجن زو نچ رک تل ) نفت :لجرزلا عدم ياق ن هنسانتنتعم قمرترو ||

 | قفابق قوام دنتایه عوکرودافبلدتعو اد اار رک ذل ماج تک ارد لا ارد هنسانبمقلوا مار هنککر اه دن ا

 كمزوعت ةن( دلا رھ ظ طببو هم اطأطاذ لجر+ خارج لاقیو مهسا كلبا طن ی هر تیوکآ |
 دن هدننزو روبه (خوادناو هدننزو فک دلا ) نماد! عایلابابل نفاد لج زا بد لا رد نسا |

 ۰ هرذود یبخاص تّوفو ۰ نس بوللواسطرد عجب كاد هدننزو اود( اودلاو) هیننزو کر (دلا)نیرافصو
 ةّطدلا) روشن : نو هدنهجبرونید همد[ نی انضاخرو صحا: :ادلا بصف بصح ىا خاودو دليا ل اقىر وید |[

 خالدو وند ةأر لاق روند هنوناځ نالوا لو جهن شنزو بارخ (خالدلاو) هد شرو هزمه همم كلاد ||
 رد )رود هنج انآ امرخ شهوط هویم قوچ لپ هدننزو روبص (خولدلا هلی رسک ك لادرولکخ الد یج ءاز چ یا |[
 قوغوص هلو ییا هن( جهاد ا) هخذشا ذا هس از لامي زذ ەنشىانمقمراپىشاب كمدآرب وقت ترا )ذابالم لا بابل ا نم ۱ | 5± ىشلا مد لا تب ةا عنو: قلوا عقترمدولوا زدصم مهد ردنذآ كغاطر لبن وک كيتو یه كلاد ||

 | ردیدآ نون وار صو هح هبارعا هدشزو بارع (خ 5 اجد زالو ناال یارعا د لبا لاق رونی دیک لنالوا
 قارون تکل و موصل مت مند ) روت دور لخاط دیکر ب هدنیبکلوا دم هدننزوباک (خامد)

 | قلا نکتناقاهوزوا مود هننس هزاخ یدنکم دارو هنس اطاطو لدو مضخاذا اه هل 3لامی زدهنسابشعه |[

 | نیکو تونیک توی توکوا هاب تاوتزتیتس هلو مزود قو نواقو هما ادا نالف €, .دلاتقیردهنیساتمم ا

 | قاوق تبولوا ون یکک افقو اعطعب ج رخو اهضعبمزپنا اا ةخیطبلا تخ دلاتشرد هننساننعم قمت |
 ۱ ټولبقوص یرغوط هسنپ را هسکا راک نالوا هدنرلناب یا یززوتیاوقهلفلوا كکو جهش! نارزوا لب رازوت
 ۱ نیوشا فلخ یه تلخ دوامیلع هود تفرش اا هاارفذ ب ۴ لای داف قلوا قیناونیکریک

 بوتلوازودیئاو شاه یا .دملجر لاش روشدهیسک ناب ندنولب داون ټ اب ښخ ام اد هدشزو تتاح( دلار
 "ناگدلا) عافت راو نصاتفصا هیسآر و ناک انا 3 دع لحر لاقي لول, هطدا نالو اروقج نقاخا و هل نسب راصت

 ىلاي لقانغت ادا انا دلجر امد لاسزد هنلب انس لم روال لقنوب تجز لر هیلکعا هلیبسلوب غا هل هتاف

 اواو نعد لاد (خودلا) ردیسعسا لحرر و روند هی هننسن :یرطول او رب هلی كنافو كلاد (زندلا) )لب ۲

 هتناکس دل هیلغو ره بو زکی رر پشو ل ذاذا اضود ځو دپ لج زا خاد لاق ردهنسانعمقلوا لبلذو راوخ هل وکس |
 هی یواو هدیتشنازو ؛لینفت(عمودنلا] اهلها لع یلوتناوایهرهقآذادالبلا.خناد ل اقر د هنسانعم كلباالیثسا
 - بس =
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  ۱لاق رد هنتسانعم كليا منكم دیوید وتس ید دام نالوا یونم هدر واچ داخا ذا هی واچ يع .لادقب رد هنسانعام ۱

 یهنسار ویدانوحاصا ذا هیلاک :لاقدهنسانعم كم لادن پور هبسکرب و ةسفن قا منک اذا لجر لا نا

 عل هنہط عم شرب و ج ج لاقاذا لح راک < لاش رنک تس اکو ههنسانعم ا كاعد جج دنا نابتسا

 مظممف لخداذالجرژا ی لاقب یکی یب تو کنار کد د هنیماسنهم كغك ها ین الوا متو یفع
 عاج يخدوبهدنزو لنز جا | هعرصاذا ان الف جم لاق ند هام قلا هري بوقب یدآرب و شل
 جیب لاقب رد هنسانعم آوا ولو ت تسبش پب پویش وکو اس معماجا ډا هنر چ ۰ لاه رد هنسانعم كلبا

 | هدو اج ) ).همالط, کارتاذا لیلا میخ : لاق رد هتسا نعد. یعګب لس قو یتزسا ادا لزا

  1ندهتساعم كن اربکورذف هلنزوکس كنافو ع كيج حل یدنلواوکد هک هتن و دناسکتساواضر کمک دیفدٍارمو

 هنطتم رکتمو نج دوب هدننن نوا دا دش( (خافطا تاعا کولا دا فثاا لا اللتتل | لما اف لجولا لجررا مچ لا
 قیهودا ین وص لس هدننزو علم خیر + راقى! هتفاسلاقی ردیفما رو همد متو دانم فا روتشد

 ناجا درد هنسانعمییل عرب و« لماذا لااثلا ضابل|نمر ان ىب اولا لیلا زلچ لات دەنا ننعم مزد لوظ
 ردهنسانعم كلتا عاجو هتک اذا خطب چنان اودفتپمانم» كلهر توبالعرطو اودا ی هنسکروهعرمصاذا

 هسکربو هد هدم ادا لا رج لاقب ردهنسانعما|قغازَوا تو ندنوس یبشاو و اهنماج یا هست ادآ تب راج چ لاعب 1

 بارغ (خالخا) ةحضب هج نرم هطقاذا غسل انالفا ج لاق نام تمرد کی نا قمر نورو اهل
 كج ( حاولا زدیمآل جور خال دو فاز یا جال! لیس لا لاب روصنید دنیوصلیس تردلوطانهزدپ مدن زو
 وارجا خانطجالا) ندید آیدا اورپهدفماهن هدسننزو نکا راس (احب) روند هیهزدنالوا تم هلیاونص عساو هلل سبک

 اشانجا مد حا لاش ردهنسانعم قلاق ندنکیح ءاغلوا تسسرلکک بولو! نوبزو مپ عب ند هډ شزو
 لیضلا عج لاقم رد هنسانعم ىو اىد رانا ىنزلو زان هد ەدىل مو تعییالف هناظع تزفو فعضاذآ
 ی تكکوختولنکوش دید ءان روا نل ( :اهلجالا) هیج نع عی دة, حفاذا دوغا ا ىف

 لاقبرد هنسانعم یاب فو بکن وکتم كيو یف كيج( کز دلو: :ن وفادار دای چاچا لا 252 ۱

 هد زو مکر رولک ھجن ىج روند اکی کک وا نیب دوخ ( حاجا )رکو رفاق! ل والا بالا قا ایج ل جزا

 رونید همدا ول هنجیرماوب و یربا ۀدننز وذننق(عت) هزخافاذام جان لا زدیفدآرمو بذور خاف هجا اإ
 (خدنلا) مر اهرد هنج یندرفح روند زا هلاک یول وز :ووسشد بت كسکو بو روید هیفنسژابنوهمدآنوزوا و

 بوک و نهی ناک هنکوا یاوص لش هلن وکسلواوو غ كيج ( خوجا)رونید هب کس کک یربا هدننزو ذعنق

 لیفت (م وعلا ) یدز وق بوکوس قرار اب رد غی هفارج | ملتا اذا یداولا لیلا خاچ لاق ردبتتانعنقمپ و
 لا رونلوا لات ابیات قب ق هکر وخ اغ نهم یونی جوج لال یر سا خوجهدبش

 تراهنااذاربلا تخ وچ لای رد هنسسانعب نګو یهو هما ویا دزو عفت (جوج مات هو

 أ تّورس ناعرخ هدتنزو ناس (ناخومسا], عن رعنا ذانحر قلا تخ و لانش ودهتشانعم قمانیقنا ند هرابزو

 هدانشنزویرکس (ین وج -وحب) هنسانعم هرةح زود هر وق البم كج ( هخوطا) هنسانعما.نب ج رونق افق
 هلا دبع نن دمت ندنوخر دیدآ هپ رقر ندنلاعاطساو یجوحو اردا سنن لة و کن ډندنس اتما ءاماو یراوچ

 هلابزو زد ی سر ردنداروا ینانوطا  iےش ( ما ) رد زنا ز هد هلیادم هدنوب ردیدآ عضو

 لوق لح هدننزو روم هل ون (عونخ) الا لنت طم یدللوا رک د هکر د هنسسانعم ځوچ هد زو
 هدرایصب كةل ومد عسا كن رات مض مالا خو ابننا بع ین سیردا هلبا هحوتفم *هزمه چوخ

 ردنیجس یر طا ی يسا هدننان وب رده انکالادنع خد سا رداو دنامتو وب زمةلک روک هتیایب

 ثبشو هدآ ی جوا هکر دبر كن تیب تردوردنمالاو رض خو یتسبعو سی ربا هکر دیلی ترد نالوا هدنابج
 كنبزایدنک هیضاب ر مولع ردشفأوا قالطا هلن كچ هل لو ا عمان نراتبج تنرطلبنو تمگحوتوینرد خوو
 درک یشاهب و را ندنآ کم ولی هب هیدجاب نالواهدنرا ویدكيهطو اهل :وکس كواوو ی ك ناخ( ةخ ولنا )ردب رارتعمرلآ
  ۱وشموقهلوا قحآ بویلوا ییشوقتضهدنرزوا هک وند هک دنزر طور ف كحیوکت خفن زن یربهدنغلارا هناخ یکیاو

 اچ لشیهزوکر و زدیس هجاب ك: دیهکر ونلوا قالطا هډ هخوخو رونلوازیښعتیکپلد  a SAوه
 هنهلت ةه ولا روند نواخوخ هدنهج روند همدا ا زغیبو جالبه (ة اخو او] هدش هدننزو ءا ره( ءانوخا)ردخوخ

 یعب زولواعونعو فرصنع یک اخوردیذآ مضومرپ هد تین مه زن هک امت ول وندها هدننژو

 سس سس
 س



 دود خوب ابعااذا لجزا خابلاسفبردلعتس هنسانعم قلا هدنامورف بولروب ونکساذا انخنب خوب |[

 نضخلاو دانا خام لاتر ارونلوا لاسعتسا .یجدهبلیضف نوکسو ندهنسانعم لوب نوکش لآ نالوا لعتشم هلتوکض ءلواوو یخ كاب( نوبل )رد لوح یرلکدهیدالب هدر رولوا یراک چچ نظنمتوخو ولو هی

 ود هنس انعم طالتخ او شروش هلم كلاب (خوبل )ریخت ایخووب ملا اب لاقى ردذساسنمقلزوبتاهبننزو
 أاانطایا دا سلا تخا لوقت رد هنس انعم مردن وس یشت هوا (تخایل]) طالعخا نىا خوب فرهلاقب
 | شک او رونلوا رعت هبسک هکر ونید هنس هبضوپ متم وض هل د دش تناخو یف كنان تا )هتل ل دس تاطف |
 حوض نیلا ع لاسقیردهنسانعم قزل ةافو كشکا ر یچخ هلی كات خوتتا )روزت هبام هکروندهرج |
 جا لاب رد ةنضا نمم كشك( یرج نوعا هلام هر رک ك مرچ خاضالا ' ضخ اذا كالا باسلانم

 | قاتل( نا ضخ او) هدنزو خادخد ( خاتا ا)ردهنسانعم تفك كرد هبهننزو هزز فخ ۱) ننه |
 | یماهتشا هماصط هلباخ دیدشت (حاصلا) نکلا یا یناضتحتو خانتختلیر لاسعن نوید هعدآ بس هو |
 اهتشا دنیا مع هلیببس یطورع تضوجن ةنس «دعم ردزوخ ام نرخ تخوخت هکرونلوا قالطا هنفسکناسبلوا |

 هنجنق نو رخو قواسط هلبنوکس دلرلاخو یرسکلزات (ع ع ) ماتعطلا یهنتیال ی ااضخت اتے صا لاتعب رولوا |
 | تالى مشا وما یجب کس كنارو نتف كزان(ا) روند هلن کشک هنرمندی هکر درازا ت وص نصوص |
 | طرنشآذا ثلاشلا باسلا نما جرت مانی خرت لاقب ندهنمانعم قلآناق توتر ناکرآ ن یرد هلبارتشنهرژوا |
 | بابلا نام اخون ناک ل ابحت لاق رد هنس اتم كلبا تماغاهدناکمرهدنزو دوحقهلزون ( خو ) طی رشنلا قلا بیو |

 هقیسنزو یوم ( خون جت یھ ناکلاب حلب نده خوک دزو لیعفت ( تا ما اذا لول
 | ندنمهو یرهوخبرد لوا دیمست یشا:ندنراتماقاو عا جا لا هدنراعضومردلوعف نامروکذ ح * دام رد هلی
 | یهو هلکلباذجخا ندهخانا نالوا هثسانعم تاقا هنی یرهوخب کید حراشردشلبارک ذ هدنس هدامخونیشان

 ]| تالا نما شفت لب زا مخ لاقي رد هنسانعمقلواالتماو هبخت لكم قوج یاعط غا هلنیتعف (حتلا) ندعوفدم
 ]| هلعافم (ذات )دما مسدلا دخت لافي زد هتسانحم كليا اتما ندماعطدلب ر شك ك مه(خانتالا) نا عبازا

 ]لوکس الواو تحف کلات (خوتآ) هتاناذا برف اف هخنات لاقب زد هنسانعم كلا تو اقسنصخ هدکنج هدئنزو
 ]| اولا شی تالا نخ ات لا تقی رد هنس انعم كلم وک واب هبش كشور باب نکنی ییکربجخ با دوخا.قمر
 لب تل هخات لاقررد هنس انعمقمرو لب اصع می هیت هدنزو حش (خلا) تضاحاذااخوتوخزاوا
 | اضع هدننزوهنیکس هتل هلم دقت كا( هتل هدننزو هسنكم(معتلا) او هخقو لاقب واضعلاب هنرمضاذا
 || دولوا هذاك ر دقخ لوا ی وج كنمفل اسا مرحب هکر دیمسا نوح رع دوخا هدب رج نالواندنباغاامرخ لوق لع رود

 ]| دوب ولوا لاا هلغمالتوا راج هدر ام یمسفزوکوا هلبنوکسكمالو یف كاا ین موم
 "توشالسهبهتسن را نتف ( زا ) مس لا مت اهانخ یی راذا تلاتشلابابلا همان رفیلاطتلاقیرد هنسانعمتكمروس

 وا جنا قن چیک طلایاب ات ویا میزد دننھ قوا مولا
 ]| هوخابقمزپهدننزو حش (متلاو) هلنوكس دلو اوو ضف كنان( خونلا) هتعطل ادا القتال لوقت ندهنساتعم ا
 ]| تخ اث لافیز تل هد هلا هبه وفیاتهکه تن رد دتشانعم كلموک ت ونابهب هنس کر وماجو ریچځ داوخابنیکشیفت قاب
 راق هلوکس كابو تة كيج (نیلتآ) میل لس عف وضروا مزاو ف تضاخا ذا نه حواس وت خوش عبصالا
 | بالا نم انج تاغکتلارمافلا حل اسق رد هنس انهم كمر ذنبا نالوج هرزوا یساضتقم ۍراقشا یراقداتبوا
 | ها ةر طك ترد راو ژلقلام رخ هدنآهکرونلوا قالطا 4 ةثكحا حاق ر هبغق ك زهربه (خاجإلا) اهلاجااذا تالا

 | یتف كيج جا ): رد شلعا کد هدنفب ٭خاجا نی عاص عدلا ناب ٭ مکس سەت ناوخرتقمارجا نا#وشا
 | ندعو رخآ نلا ناکمنم لوا ذا خج لج زا مج لاقت ردهتساتعم كلنا لقن هربرخآن درب هلن دب دیت كناخو
 زدهتشانعمقعوطسوغوق بيم دىق هاب نرو زاهدلاحیتیدلوازلوطیرقوب بویعرو اب هبیتراق هد هدم

 | وج اقبارات كەش هه دکر هبه نع هد ع عفو هنطب عفراذا هن الص ف ییصلا عج لاقي ۱
 هژزوانآب و ثتاولا اچ فنناذا لج زر مج لاقت و دەنشانغس قف زواص تاوجاص قاربط هلقأبا نکرر وب و هی نادا

 | ای ردم نیک عقیل اذا لارا عج لاقی رد هان قم اب بونازوا نه رویلاص ییاضعاو كر هشار

 | هتنسهدامکهنشانس هاب نواوا تفص خود بیا هضم اذن راج عج لا فی رد هنس انعم كلبا حاججو
 كلبا خاجب یتدوءدنزوهز تخ 1) لیقنرخ وا عج لجر لات رونی هیسک اونو لبعتویدنلوااب

 ت
 هنسانعم "



 هوس ي أ

 لیعفت (عربتلا)رد هنس انعم رهظلارو سکن شلربق یلب هدننزو ما( رب ) فیسا به ضب عطقاذا هخرلاغ |
 هلی تا هیچ یازو كنان (خز ملا )عضخاذا نالف لا لجرا خلاق رددنسانعم كلبا تکل مو ع وضخ هدننزو

 هری ترخ آو ابند قیر دقهتایقندنوم تفو هلتبسانموب رونبد باو هل صاف نالوا لئاحو ز جامه دنسارا هنن یکیا
 هجوکه کر دښ رعم یسزاف نژررب هروک هتنابب تحراش رولک خ زار یی ج كنظفلخزرب ورو نلوا قالطا هملاع نالوا
 || فلومردنرابع ندننیب نیفپ هبا كش دوخاب نیبام یرخآ هلناما لّوا نامالا خزاربو رد هتب انعم مساو قیرطو

 .ىلغف ةسوسولا دج لجرلا نع لئسدقو هللادبع ثيدح هنمو ةياهنلاق لاق ندشلنا ثراشآهثدحوشا هلکنو
 داراواقب رطلا نعیذال هطاماهرخآ یعب هانداو هلوسرو هللاب نامالا هلو اف هرخآو هلو انی دل رب ن امالا خزارب كلت

 | قلوا دونق هلیهجو قلوالخاد هقرا بومج سکوک هلیحف كز ههچم یازو كلاب (خزبلا) نیقیلاو كشلانیام
 ۱ هدننومردتفص ندنآ (خزالا) هرهظلخدوهردص حج رخاداعنارا تابلانم اخر لج را خر لاق ردهنسانعم

 | عوضخ هکر هدننزو لیعفت(ع بتا اردیعما كنسرف یلسالا لهاک نف وعءاخزبو یکه اب دحو بدح اروند ءاخزر
 || دزو لعافت (خزابتلا) یزنعسا اذاهل حر لاقي ردفّصتمندرو زم یانعم هکر دهتسانعم قل قور فرو
 هیءرشط یسب رغص كنهسکرو سعافتاذارمالا نعخزابت لاش ردهنسانعمكنللوراکب ويلنچق ند هنسنوب
 هلبعص كلاب( هخازب) اتري تجرخاذا ةأرملا تخزا بت لاقب ردهنسانعم قلوابافوطو ققج یزغوط
 ةهلط ندای هدنراتفالخ نامز یعب ردشلوا یراهعقورب كتیراترضح رک ینیدص هدنآهکر دیدآ غضومر
 بلاغ مالسا لها یدیارکسعرس دیلولا نیدلاخردشلوا عقاو مظعكنجر هدننابممالسا لها هلبادلب ون
 هکر دهنسانعم فرج هلبئوکس كنازو یضف كاب(خربلا)ردشلوا مالسا بایفرش هدیقورافنامزههلطءدعب بولوا
 هکر ددیقم هلبا فرج هددابعنبا طبحخزب هکر یدیوانم حراشردنرابعندکمرتوکب ولآ یرویسو كموروکی هنر
 | اخزب ؛وشلا خزب لاب ردردصم هدلاحرهردترابعندکیاذخا قفتاامغیک باسحولیکو نزوالبییهنسنر
 ریکناذا لجرا زب لا ردهنسانعم كلا ربک هدننزو هچرحد (خحربلا) هفرجوا هقرحاذا یناقلا باسلانم

 طسب هنبزو رب بویهازوا هوه روند همکف ناسنواریت نوا هب یدشت كنا طویرسک تب طلا
 یاش خب هزوب رق نوا قرف بولوا لماشیندهزوپ رقوبو رد هنط!یدرفم ردندنس هلچ تاوزبس نالوا

 یخ کاب هروکهنناسب كحابصمیدناوا نا هکه تنرونبد ف هزوب رق هدیب زعلصا زاردباقالطایدنهغیطب و |[
 رکبیا ندم ردندا سا عیطبو راد بط هلعدقت ییاطزاج لهاوردقوب لیعفهدیب رعنازو از ردهیماع
 تناطو كپ» (هطبلا) زردشجا تیاوروذخا ثیدح ندنبا حصا ك آر دندنندحولصالا یماشعیطب نی
 (خاطبالا )رولو | یکه زبقم هلیغص كناط سب رونلو ارببعت قلنواقهکر و نیدهتناتسب نواقردز اج هلی تاناسطو هلیغف
 كس (عبلا) رحطبلا يهدنع رک اذ اموقلا لاش ردهنسانعم قلوارشکینواقكمدآربهلب مسک لنهنریه

 مساندنآ ( مطابلا) هقعلاذالّوالا با بلا نم اضعب لا ععب لاقي ردهنسانعم قمالب هلبنوکس كناطو ىف
 ندراهنسن نالوا ندناشقعنالب یعسقوصرردیا قالطا ءا اطابهمدآ نفع وقج اراب رعەکر دن دنوی ردلعاف
 لجر لاقب ردفرصتم نده! ر ونلوا قالطا همدآیرموبول هثجیریا هدنیزو ییارغ (یخاطبلا) نوعغیدلوا
 ناویح نوسلوا ناسنا رونلوا قالطا هتعاجج یرباول هثجیرموب هدننزو هحرف (هحطبلا) مهیا یتاظب
 بابلا نما طب ل جزا بلا قب ردهنس انعم كملكوي هلنبتعقف( لا | ما خط ىا ة خط! لاج رو لبا لات نوساوا
 بعصو فلج ہک لعد و یرسک تاب( ) حب یتعع حجت لاق رددنسانعم لب هدنن زو ل عفت( بت )یکم اذا غبار

 ردندنعون یجاغا طولب هکر دیا نابدنس رجس هلیحتف كناب (عابآا) روبند هراکدابربکمو نیبذوخ رذراتفصی
 [سسبلا )روند هنادنس ره یدو هدننزو بارع (خالبلا ) ردیدآ هفو نم هدلب رب هدیقرشرایدےلتو لوطیا زب دن لا نوار زرد سینک هر دسر ا نرم
 تاضعلبو خیاباو هلنہتم صر اربد یخد عاباکاو ردیدا رهن یراج هدرع نا رب زج هکر دیعج كنظفل حلب لب ا
 ءاخلبلا) ردشعلوا قالطانبم هنغیدلوا ممظع هلییابصنا« ر شکر ا نارد هلیسهینب عج یسهلجبهکر رد یندخالب 7

 | ةيظعیا هيخالب ةأرما لاشه روند هنوتاخ نالوا ل زمو فرش هرجمایوقدوخان لوس یدوحو هدتنزو | هیارغ (ةیخالبلا ) ردهعلب یدرفمارهاطزا سا تاوذ یا خال ب هوس لا رونلوا قالطا هنیناوخنالوا | دویب یرلجتت هبمسک ناب (خالبلا | ءافج یا ءاخلب ةآرم لاب ۍېکء الب روند هنوناځ نوب هدننزو ءازجب

 هنجاغاران پونلیریا هکر دیدار سرب هتاف (ةيفبلا) ردهدلب رب هذن زق درونا هتاف (نإغلب) ةغيرشوا



 لو وصکد روت داهتینا رو زنم لر وص هدننزو 2 ةرفالاەدخ وم یا عرلا)لعشإلو لوشناکاذاخالذب وملذم

2 

 دردم بودیارآرکب نوجماهغل بم 5 رولوا هاکوردعصتم یی تاریک د هدنلحم خو و ظعر رد ع هدر كجد |

 چو هلبا رچرونید ځو هبا کروند ع وږونلوآ ظلت هلنوکسالیلق هدندرفمو رددلنوکس یزو هلی ونتو ييسبک لوا
 هدنلحم باج او اضر ار رکم هلبارجو دیدشت ( عع اقر هلوا نکاس هدسبکیا رونید جو نی وتو مضرونید
 اشوخ اشوخ هدیبیزافرونلب وس هدنلم عفو حدمادوخاب رونلوا لایمعتسا ه دنماقم ناسحباو لوق كب ابجد

 یفصوذغلابم هکر و هاکهکردراش ربف رم نی هکدوند هپ هپ هدرعاساو ناردناادا ها یهز یهزو کن اکیو

 یهنسنربهیفرصت هنگ ندنوبوفپ فو ات نلدف الجزلاش اک # اسقاّرعو 2 بسج ف # حاجمل اناقاکر ربا

 تاز )یهتنا 1 هل تلقاذ اانالق تی .لوقت راز دنا لاتمعتسا هنسابنعم كعد عع هدنعقوم ناسا

 ۱ عفو نوبو کن نیز طلا رحت لاقی رد هن انعم قلوب مارآو نوکس نکلبس |تناوههدتزو لنت
 هود «دننزو هلراز ( هي اک تیک ماذا فلا تخم لاقب ردهنبمانعم تا لیارارف هدر یراقدلوا
 تیوردشواص ینکیلساه واز ردهاذا زیع لا حج لاقب ردکلبا هباکح ین داواکردن اخ كا 4رکوک وپ ملا
 درااذا لحراا جج لا تقی هترابع نیکلبا لیکر دقیکلت رس r اب هدتقو لوا هکردهنینانعد كيني ېس
 توص هل عمن راضاذإ ہے لاق ردهنسانعم قمادزج یرلتا ندقلقرآ كب هلکلکلازه ٌهندنو ؛ ةرهظلا نم
 ضف كناب حل طعاذامونلای حلاق ,رد هنسانعم قماذلشنوموید خم غم نکر وواو نیسدعب لازهنم
 قمادلشوم هدوقبواو_ هبضخ نم نکساذا لحر)ا علا هر دهنسانعم كمك یغلنخراذ كمدآ هلردیدشت كناخو
 کراسی ا ع لجر لاقي دونید همدا نالواناشیذو یربس رولوا فص و 2و طعادامونلاق عالافیردنیانمم

 | فاوجالا دیظعیا ةن لبا لاق زونید >زا هودولنراف نالوا شیک ی راب جا هلبسهیب ب لوعقم منا مج 7
 || یکم که هتن لوا موسښزم یظفل غم هدنآهکرونند هب ها لوش هلیدندنتالیلقو یییضخت كناخو تا يها
 كيد یه ےک هلسابق هن يعمم هجرکهکر ید حراش ج E یا یخ مهرد لاقبروتد عف هنالوا وقنم
 هذب رتموهداو تل ةصالخ هکر ید جرج :رلبدلبا ربضق هدارفآ هلغلو اليف هدناسل فرح ءاخ نکا قببا مزال

 .هنظفا 2 نالوا نانعتساو ۰ داهسا !ذکدوخاب هربا مان 2م نالوا یبراض یخ مهربءرزوا یفیدلوا جورشم

 همدآناشلا منع هدننزو ربا دلاد (غگیدبلا لوارید ع خم نروکزه ندنفبدلوادیجویناص تلبدوخ اب هلوابوسنم

 همارک فا دب)او) لوکس كلادو یف كلاب (خدبلا) ناشلامیظعلایا خب دب وه لاقي زولك اخ دب یجج رود
 عبازلاو ثلالا بالا نم ةخادبو اخدبخدبو خدبو لج هم لاقي ردهنسانعم قلوا ناشلا ملفع هدنازو
 زیکیو و مظعتاذلحج را ب لاعیدی» لاعب رد هتنابنعم قعلولواو كم وی ,هدننزو لعفت (خدبتلا) حلب ثاکاذا سماطاو

 زدیدآن وتار هدننروقدس ؛(حدج) خدپی) ةراتیاخدیمًما لا روید هروتاخزانتطولط هما ليف كلاب بخدا

 هلغلوا عوضوم هنساببنعم تعفرو ولع حدب لصا ردهنساپنعم كلا كرك عف لز هيجم لاذو كنان ب (خذبلا)
 لا خدب لاق ردهیانعم كلسكوب روربکباذا عبار بابل نماخذپ لجرا خذ,لاقب ردذوخ ام ندنادوبنم یانفم
 : لاع یا جذاب یرشو لبج لا رد هسانعب ام لام جداا ده سم خذ هدننزو لعفت (خ خ ذتلا) العاذ)

 لاف نند هوت اخ.دنموبت ه دننزو قدی /خذيبلا خاوشبیا خداوب لاببح لاقت : یک سراوفرولکخ ذاوب ییجچ

 لکد هکردهتسانعم 2م هلنترمسک ےن خدو هلن نيت خیدب ردیدآق دلافرخ فوررعمرپ خذین و ندا یا ا یا خزبمأرما

 قرهراقج قغجراغد ندنرغآ هدننزو ناتک(خا بل ذیلاو) هدیشزو فتك( خذبلاو) هلنمسک ابان (خذنلا) یذتلوا

 هدننزو فارغ (یناذبلا) هتفشهشل حرحزا دهیاخا ذیو خدیو خذنریعب لاشهروتد هیفود ندزکوکت وسا

 هدننزوجارجد (خالذبلاو) هدننزودحرحد ( (هجذبلا) مظع یا "یا دبلجرو یی لابش روند هثش هتبشنالوا یظع
 اب لجر ادب لاعقیردن :رابع ندکناز اینا [نیدعو هلغا ذکو فال هکر هنسانعم ت كلوش خج هینرقح هاعف

 لجر لاعب رود: )شک .برفال هلن ہیک (خالذبلاو) هاتس هش , لعافمسا (ذبملا) لغو لاقاذا اخ الدیو
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 هیت

 دید عضونزب ج راو رد هک رب یدرفم روید هز راک شمش ود هلباراکنکو هکنکی رلکدشود هنلوب وصو ردنج هوا
 لاهزوتید هرعنمو خر نالوا صیخرو ردهنننانعم تدایزوآ لّصفو ثکرو ءاع لیتو كنارو. .یفشكا )ا

 یتیدلوا یاب زیپ دوخ اب ناربع یلصا نانوب نددیرذ نبا هکربد حراش صیخر یا خرب لاقیف مهراج سا بیک

 قلب كلذکي توی زدی کر و هر هقاذا ی املا بانلا نعاخ رن هخ رب لاق زد هنسانعخ هیلغو رهق خر و .یهتنارهلوق قلب

 ردهننانهتمردنک ابی لا یورو در قو داذام باب ر لامار دهتتسانعم كیا ت

 لاقت



۰ 

 ت
0۳5۵ 

 |[ هلرسکد یک كن هزمه خاو رونبد نسرلکدزوس نونعنمدآ خآالدم هلب دم ك هرمه رونلوا رییحت خآ هدزمناسا
 ف هود هلنوکس كزاغو یرممک كن همه خا اروند هردارب هکر ولوا فحم ندنسهلک خاو هتسانعمرذق روده
 اضهبهدیکنآوت و هنسانعم حرطاردکعدقا ازندکلآ هکر دهنسانعءگ و وردهاکحندنوطنانلوا هفت نوعا ك مرکو خن
 رهن هکر دعضومر هد هرصب هلی د دشت كناخویعع كنرمه (te زدندناوصارانوبو رولوا حوتفم ىر زبه
 هدننزو هلعافم( ةخراّولاو) هدننزو لیعفت(جرآتلاو) هلنوکس كنارو ىت كهرمه خزالا ردلتشم ییازقو
 ار اتدخ او لالا بالا نماضرا باتکلآبناکلا خرا لا زدهنسانعف كليا تقو نیعن هلع یسهلوقم تناك
 رتبعد جرات هدرغاسلالاح روندهتفو نانلواییعت ردعسا ندنآ ه دننزو ةعرح (ةخزالا۲ هتف واذا ٌدخراوم هخزاو
 راضعب رولو! فّرص رع هروک هنقالطا تافلّوم ه"داموشا ردف رحم ند ر ات نالو اردضمهشیا خم راتردریگت تیا
 خروم ند هزو ر هام هله رل دد ردن رعم ندسراف كيرات نالوایعسا ناو در فد دوشمراّضعب ردراشایآقالتخا
 ماما هکر دشلوا هلبرما هنع هللا ی سر مظعا قو راف خم رات عضوادتباهکیذلاق ردشلبا تبار ضراتبدردنرعم یبتهلک
 Gua aman مس سس سس

 هدا لالهرار دیا كسم هنروهظ كلاله یئان ندن ر کد لب باسح هدنان !نییغن هلبسح یراقدلوای ارز زاردبا
 ۍالغلارهشلا نم تلخ نب مشعل الم هدننیعت باک راتو ردقناس هراپن هدن دنع لیل ندنج وب زدیاروهظ هک |
 نولخو تلخ دق هنفصن ندهام یادتانالو| تاوصردندماهو!تلبارب رعت هدنراناونع نولخ نیشعو شتو

 رهسلیا عضو جرات نوجا تب اک الثم هکر دن دسیافنو ردقعلوا مسر هلرابع نیش و اتش هدینانفصنو هلبناوتع
 || بجر نم تلخ نیتلیال تکه دننوکی مکیاو بجر ةر تنتک ها عضو هد نوک لوا كّتحر هام هلی
 . تلخ الار شع یدال هدعب بود نولخ لابلرتشها هدیکتواات ردمزالكعد نولخ لابلتالفل هدننوکییغجواو

 [| تبق لایل سم كالذکنیقب لایلرمشعل ه دیه رکبو نیش لابا ر شع ة س دیشب نو)اتردکر کمد بجز نخ |
 تالفرهش بقع ین هسلوا مان تباک هدقدلاقابتعاس یکیاالثم ندرهشرکاو ردکر کت ید تبق هلو نیتلبلاو |[

 رهشنابقع ین دوخاسدننزو قتکرونبدرهش بقع ف هنسرولوب ماتخ هدرهش مارک[ هلبن وکسكفاقو خش تانیعروتیذ
 هرفص كکرا هلوکس كنارو یرسکو یف ك:هزمه (خرالا) نزکاشلا نم نکواهذخ هدننزو نابض غرو
 عج هلیدیدشن كلاب و یم كز رمه (یخرالا)ردیدآ عضومرب هدنب رق لب من جا هلنتعتف چرا هنسانزو اک ز ونڈ
 کر هزمهر دیدرفم خرا روند هت. زوکو ا نات نفع لاڌنع هدنزو بانک خارالا) رونلوا اردن هناط هکر ونید هری

 هدنظفل خرا هلنوکس كن هښچم یازو یف كزءرمه (خزالا) رونید هنشکرواب نفص هدننزو هټ درک( یخرالا) هلیحقف
 رولوا ید تموم هلب رابتعا هعش ر دیدآ عضومزب هدننزو بارغ هلی قد اض ( خاضا) روئید هزوکو کر اکر دنفل
 برمضاذا لّوالابابلا نم اخفا هعفآ لاق ردهنسانعم قمروا هنخوفاب تلمدآر هلو كس تانافو عد تنم (خالا

 كرافجوج كجوکهکر وند رب یغیدشواف یرلککكنب رخوم هلیعدقم كناپ هد تنزو توقاب (خوفابلا) هخوفا
 تیحوهو هخوفاببرض لاقترولک ح فاوب یعجج رولواربعت كماو یهدلقنب هدکرتردتکرح هلغلوا قشعوب
 یرک د عضومسب رولوا لوعفب یتزو هلغلواءاب یلخفلاءاف عج نفی یصاهدن زوصوب هرخژمو هر م ادق ےظع قلا
 هلغلوا فلت یسلوا لوعافو لوعف كنتزو هکر د خراش ردنلب سر هداروب یتبم هنبهویرهوخ رواوآ لصف ءان
 | دوناوا قالطا هنقو کیدلبا غارفا ی رک مان یم هنیظعم كز هک ل بالا خوفابو یهتنارهلاسندنهویرهوخب
 رب یی دشواف كنب ر لککه سکا هلیک وا كشاب فلم همظعم ف یا لبللاخوفاباتب رس لوقت ردب رغوط هنن هرکی طو
 هلغلوا موسره هلتراسع هلو ای یرساذا لیلا خوفاب برض هدساساو ردشلبا لا تعتسا هدایا ظع» هلیراتغا
 هدننزو لاعتفا ( خالتیالا)ردرتصاق وقرونبد خد هننوزوا هجکك نیلوقناو سب ردنلبا هقالغیشاباقلطم لوا
 قمازوا بولاغوج كب رارباچو طلنخااذا هیلعرمالا ملتیا لاق ردهنسانعم قلوا شروم شراقو هدب روش هنسنرب
 خالتیاهلکلاربسفت لبا بشع فاغتلا نس هلک لو هدناصفواو فلّوم لاطو مظعاذا بشخل ابا لقب ردهنسانعم
 هکر دهنسانع»كمنردهتوایرب جر هدنراف خالتآو ردعالم فا فتا هنسانعم طالتخاو ردیلغا قلواذوخ أم ندا
 لاقي ردهنسانعم كيشک ادوسو رقارفهلمعسو حرانلالاف لرصتاذا نطبلاقام تا لاقب ردم زام یطالتخا
 كەزى ( £ ) هدصفاذا هخ ون لاق رد هنسانعت كلبا كنهآ و دضق هدو لعفت (خواتآ) ضجحادا یللا تی
 ءابلا للصف ردنوص صوصخح هکعرکوخ مق هود یکی ظفا خا هلیساٹن هرزوارشکكناخو یدموزسک

 ردّهظعویدلوا مظع كب شیاولالثم روناب وش هدنلحماظعتسا یی تسفر ردندناوصا رج تا متد
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 بل داذا یناشاو عبازاو سمانا بالا نما توو هو دو ةتحوقوو ةحاقو e اعقو
 || لفاذالبرا قو لاتقت ردکلولزوب یناقهکروئلوالاسغتسا دنس احم قوا اح نو خات مبدا هسکزب و
 تلاد ئا او رفاعت لاقت زوئلوا لاغتسا ەد رفاق زکه داغونو رونی دهشبش ےک وكب ردلعافعما (مهاولا هژاح
 خۇا داخلا مقوتسا لات ږد تس افن قلوا نیتمو بلص هنسن اربهد راد اتوبهدننزوهداقا [ةحاقالاوإ(حاسيتسالاا

 ةدوعزا اکو نخ هلکمروکهدیدش ثداوخ قوح نق هکر ونوا قالطا همدا لوش هدننزو ےظعم ( ف وملا) شو قع
 نکا یتخانالل هنتنکشاسالا و ب ت رج ئاتوم لجر لافن هوا شلیاادب AEE روما بولوا
 کر ذندانعم و ل كو او رولکمت و یی جت بلص ی غئافورفانت لاقت روت هنش كب ولت الص «دنزو ناعم جاوا

 ردکعد یکح روق رس قالسطا بتذلاحاقوهتراف نالوا نانقنابط بویلوارتافندیوکراللضاراب رغ
 ندی)اضتفهلاراناطو هرم رکی سوحهدتزولمفت (عیفولا) بوکزا :روبصیا بند حافو لجر لام
 لر اوطو جم افصلاو ردم اا دیصااذا ضوبلتا خفا و لاقي ردن دنسانعم تبالضرکر دهنسانعم كلتا حالصصاو ممرت زار
 شا دیلضاذا رقاخا قو لاف دفاع قیام ردشکی توی ولغات کرک هلشیغاب ما شنا تغنرط

 کو لاش دنا ایک ج یکی رک نا ی ا قواو كولا باذملا |
 ةظلغ خاف رونبدتهرایحلب ربا ةن ۴ كولا ادیدش اطو هتطواذا ىنالا با بلا نم اکو هلجرب ء تلا
 تاغا اذا خا ارفلا.تّکوتسا لاس رد ا كتيرا ئراترؤان سوق هر هسا
 لح ەش نالوا وس :یاکیلتماو رنج كخوکودوخاب كنکأو بول تنم یسفلک وة روک هنا لحراش

 نشو زجخا کوالا) رخت و كسسما ئا کو وشام لاس لاقیردیا تنشف ندتظلغ هکرد هتساتعمكلبا لاسماو
 لخج زا کو الامن رد انام :قلواهدنامورف بول را هر رمنک) هره (جلکیالااروئلوا قالطا هعارطو هشاط

 ۱ رگهتتاعم اینک دب طر را لب یارفخ کو وا لافت رد ةنس اعم ی مرام ر دقة راو هناطیعازبظو اعااذا |

 فک اذارمالا نع وا لاقت ردهنسانعع كاملکحوراکبودباتغارف ننشیاربو ًاهعطقاذا ةبطعل کوالاش
 تۇل ج زیعیلا و لاتقبزد هتشالعم كلکوبهلوب دی زا ندنتفاط ة ها هلن توکس كدالو یخ لواو (خولآ ||

 لوح و ر دقو رفت فر ظرولز روا ندلبق هکر ورد هزار غ هدنزو هنیفش (نلولا| قیطالام لج اذاینقلا بالا نم
 تاسف نوزاخهدنزو ناک( حام ولا ارد چالو یس هد مجو جلو سنج مچ هام لج ولدا رسمات اک ونبدا

 ۱ عمل دقحبهو یا شوکروئد هز ها ناو کت داخ ندیم شوک دند هدئزو ےل افحولا)روئید هنعراب

 چر کهن و کس كااتو یفخدلواو جو هقفاواذاةخناوم هحاو لاقنرد هنشانعم قع واهب یر هدننزو هلعافم
 دن نل خو لاق ږونلب وتت ه دک دنا تق رو نر بویج لاح كمدآرت کز دکمد فیخو یب زالو یاو ر دفشار

 ندنلوتت ءادتا عابر رر یرظ نالوآ هد دقبام ادنبق یو هلو غر بالا دیزل او و غزا

 1 زدرطنلا عوطقفییکرت ا تعهج علوان دنلبق لاتا تالگهوقموب دوخاب ر دیش تارا مت نود ندرکتنای

 ۱ هاکتنک اب وکم الکر بفرد تب عور اعضا ییروص یبصنو ردنعضتحیسناتعم بس دوخا ردا هنماقعاعذ دوختن

 زدن وشم هلال دف ز اعضا هند ةلفاضاو بصن ران وب هنصو ودب زو لاقتو زولوا كمد او هللا هما لب رط
 کروند واو لوا لونصوم هیات ینهاکر د عنو داذکر دیس هلک یو لضا لا دنهام لک این ام و لاقو
 دخت وم ءاب :یهاکو رواواتأذنع ےک کزونند خلو تولوا ل اوضوم هال یهاکو رولوا دارا:دنلحم عفش, جر

 ذنکووتیذ سیو بواوالتستم هنسیه اکو رلوا وها ینو رفتسانعم لی کرد بو تولوا لخت
 خوای صفردشلبار دهد "دام عمو فوم که شرولوا لودصوخ هد رة ئاخۆ اه هکر دحر اشرذتفأز

 صدم رحیم

 ا

 هت

PETE ESE: ۲ةر 8  E gE 

 ۳ هرزوا اس كح راش دعو د EEE !لاشردهتشاع»للنا شنژ و دیفدا مودنزو خب وتو تا

 ۱ كتالوج روط نانلوا تفت رتهلیغان توتر دوخا هغا قاصو نواهدننزو هیفتت [ ذح ال رده دما تدواو هه 1

 ۱ تدنرحاب ناطق ردکعذ دارو هر کت له كلاخو یخ كەم خا) رول یکهژوپ هکر دیمسا

 قم یر شخز رد لعاقلوا رعد هاو رولوا ندناوصاوب سو خالاقف ةعخواو هنر لامن رون وس یش ا |
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 | سام لبج ون لطف نانو من کسب سم تاک روتر ارم رص دیکر ردفا |
 بشرونلوا قالطا هغلقا نالواضراع هلافصو جابص ندکلرب و ردیدآوصر هدندروب بالکن و ۳ حطوو

 ]| عونر ورونلوا قالطاهدوسورونلواقالطا هلوب كلشيا ق" و رونلوا قالطا مع مهردنابلوا سو شغمو هنسانعم
 هجرا دقمروروناوا قالطاهدهلاذخ خطو ور وند حاضوا هدنعچ رولیزود ن ډشموک اص کړ دیعسا لنز ناوسن
 هدع( ةحصلاو) هدننزو دوعق  حوضولا | رونلوا لامعتسا ه دنوب ید یظفلهعل هک هتنرونلوا قالطا هراج هدرخ
 سر حت رمالا عضو لات رد هنسانعم قلوا نایعو نشور هنسنر هلیقف لدابض (مضلاور هدننزو
 | بالوانا بعو نشور ردلعاف مسا ناب (هضاولاا حاضوو حاووهف فشکناو رهظوادباذا ةو عضو

 | نانو نشود كیردلعاف مسا علم (حا ولاا هیلو ضاسپ كیکرونلوا یالطا هود لورونیدهبش
 هنسانعمرا ېن رونلواقالطا هزدنوکو رونلوا قالطا همد اا ېس بوخ ضا یس هبثب و رونید هثبش نالوا
 هیماونب هکر دل كن هسکرب لصالا یر و نوم يدلوا صرهدندوجورړ بقلك هسک ملن یال ة چ ذج حاسضوو
 ردنوی وار صوصخ هب رع لافطا هیت ك نبع (حاضو مظعا ردبوسنماک ا هیرق مانهجاضو یبیاندنسپلاوم
 بولوا هدنک اپهفر طرهیرژاسرانآهفرطر ءا مایع هدنفاوک آر هک بولا كک ضا نلایركنجوچ
 نحنالو ةلبللا نهطحاضو مظعنکرارآ یکک لواو رواوا بلاغ «رّزاّسقجوج نالوپ زر دیاوجو تی
 رونلوا قالطاهنب زاغوسننامهد یت که تن زونلوا قالطا هن زا < حابص (حاضولارکی | ر ردیادابرفویداپهډمب
 يلا حط وتسا لاقب ردةنسبانعم قب بویوق هرزوازوک اوید ممرولبپ هروکی هنن ی دقارا (حاضیتمالا
 ناسیعو حاضیا ییهنسن مهجر ندهسکر وردشلبا مبفت هلا هح اسم فلوم هار لهم هبنیع ىلع ا

 الصا هلیس هی لعام مسا (ععضوتلا) هل هجن وینا هلاساذا ارمان الف چو تسا لاقب رد ه نیس انعم تسپا یکلپا
 همدا نالوا رملوسوق ۰ نر بودیگ هنتساب روا قعد هدنفحآ كل او و روند همدان رک« هراکشآاشناد بریا اجا

 ينالطاهراشید لوش ( اولا ليد خد بار قالا حتوم اکاو رونید يود لقبا نایلوآ ضا كيو یونیډ
 (محصوت) كجصلا دنعودبت انانساو | انس یا هاو هل ها رام لاقی هنمو هلوا رمو نابع هدنناح ك هک رونو
 هللا تف (ذعصولا) ردیدآ عضومر هدننبهت موق مان نيعلا دوا هلعضوم ان هرم هليس هين مولع ع راض ن دج ضیا
 يتعب نحو كنکک ساب ووا قالطا نشر شاب لوش هلپس هن لعاف مسا (ذصطول )یک باتارون,دهکشایشید
 جرا شو ردنايرت صاصق هدنوبهروکهنابب كراش رولو شل ر انردق کک هیلبارامطا نضابسپ
 نالیسام هیچ ناق کر دهعماد ۲ هیمتچنام بولر هکر دهصراح ۸ رد هبترمرنوآ یني رابشاب هروک هاب
 شاتر یسب رد قا هکر دهعضار 9 هل رای اهرکصندیردهکر د هج التم ۽ هلبانالیسنافیکر د هیماد ۽ هلی
 قبقردلج نکل هلت مام یناویردردزاج یخد یرصق هکر دءاسطلم ۷ هلی راب رل وکو کهکر د هجوم هلوا
 رکا( - هوا شماش روا ندنرب كيكه کرد هلقتنم ۹ هیر قید ڭيكىكردەعشإھ ۸روند یقایمساک رک, هل

 بتک رنو راب ی دیرد لوا لد هغامدمكر دهفماد ۱۱ هلیراب ردقاک اردغامدلإ ماك دلجنالواوریتاندکیک
 جوا نوا كيآره هکرونلوا قالطا هضیب مان .هلیقف كەز /عضاوالا) ردراو یرهصوصخم ماکجا هدهیهتف
 لاف ردهکضاو یدرفمردشلوا بلقنم هب هرڅو او یدبا تا لبصا كنو وردي اهجک یشبنواو ترد نواو
 هود هدننزو هنیفس ( ةحصولا) ضیبلا یهو جضوالا ايلا مت ی|مضاوالامایصب مالسلإ هيلع یبنلارما های ىف
 هروکه ب یرسشخمز نکآ رونی دمو د هص اخ دوخ هنبسق نویقو هوډ مآ هروکه لومرونید ځد منکر وند هنج نویقو
 رهاظ ىلج ناویح هک دننزو حب (مضولا | رولکځاضو یججج كنه وو رونلوقالطاهب یک ونو .ةور غصو ءوډ
 طولا) تعمل ا اذإ اصضو نيللابلبالا تصضو لاق ردهنسانعم قلب هكا دوس بورارقیراشاپ كنب راهم هلل وا
 راشو یینرب و هنر اق هنقبكس هلوقم یکو نوبقاکرونید هنس هلوقم قا دلقجو روماجو رج لوش هدو عطس
 مطاوتلا) اضنع هيدي هعفداذا تلافلا با بآ نما طو هه طل دعطو لاق هنس ابنع »مر و ی بوقاق هو لر هد فنعوروز هلبا لا کیا ی هسکرب ږولواردصم عطوو ردطوبضم هلنېتخف وب هد هراس تی | هلو| ښاد هسه
 اولوادناذا موقل اعطا وتلاقی ردهنسانعم كل هتاغمدوخ ,قعالوا بوب و ولو اریکرب شن ر یردنزو لعا ېن
 هيلع تج.دزآ اذآ ضوح ا لبالا نعطاوت لاقب ردهنسانعم قمُعصرزوا ضوح مودو اولناقتو دما
 هلی واو /هحوقولاو) هدننزو هجا ضفدهلفاق ( هحاقول|)ردیدآ هعلقر ندرببخع رلقدننزو فی مش /عتطولا)
 لاقب رد هنسانعم یوا نیو مکحو كا هنسنر هدننزودعو [ ےفوآاو) هلی فاق فجعل اوا هلب رسک ك فاق ( جاوا
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 ]| ناف (ذحذولا) دبعلا عدت ةرجافىا حا ذاو ىه لاق یکی ادلقحن ن ویق هلو رابوا هشیر سنج لووق هکرونید |

 || جا ینرغو ءابغیسهیا حاشولاآرغیهلاش زاردیاقالطاحاشولا فرغ هنو تاخوللب هما هلبقب رط ||

 | ایلعتسذنسانعقفاش وق قو جاش ىلا تست اذا تصضااو ةأرملا تبع وتلاش ردهتسانعم ققاتظ عاشو |[

 کی یدنبا هملبوایارخ مرجرردبا قلا هنرزوا لنیزوما لوصبولآندنغوتلوقخغاصیکح اشو ی وکر دنرابع |

 اصولا ردوصرب هدندروب بالکن ب ورع یب هد نننزو یرکس (یعمو) ندنطبرب ندنش هلییقدزا (عساو) ||

 خۆ نونبد هکبوکنالوااوآدنلب و یوقیا منع و لار لا تب روند هحدآدنمزو زو ئو قو سفل ادیدح
 انام (حاوح ول]) دیتا كشوف رو فیفخیاع وحووهلاقب ندیلباتم روقو ولید همدا برمشمکبسو
 | زاوا یتهطزووع ی سوق هدننزو ل زار ( ج و ونلا) ردفدارم هد اعم کل وا جواهلنا خوختو هدننزو
 :زظاو اهشراذا ضیا قوف یلظلا ح وحوتلاف رد هنکانعم نا روآ بونقلح یا ند تس هظفاح و تقرلاک
 هرژوآ هظروع یی راک کا هلتوتهدراشلوقا دعامندسو رخ رونتد هک کرا لنش وق هود مل ظو اه هغ ولو
 یراق و وه ها دکژ رد دننا وصا رازاو لج نشوصخح هنسق رفص هلن وکسكناح و حف واو [حو) زازاتب
 هنخیا ۴# حونمرتفاوه * لثلاهنمو ندیم مذآ رتقفرو ةنسانقم دنورو هغزاق هاحدیدنشن شوو رد هدنرپ

 | فک هزه (جادیالا)زدیدآ عضومرب جور دات سان هرقف هلت ات لوا یاش و راب وزب هدکغ زاقدنولانموا
 | رارقآ ی دایفناو لذت هیسک نالوا داق یسودنک ی أذ لع و كبار ارقا لیطانرما رب ل وق لع كلبا رارقا اتفلطم
 ةابقنالاو لذلابولطانلاوا رقا اذا لتزا خ كوا لاقت ئ كك لنا ةرازفا نادایفنآهنفدآ طباضالقم نذ ةنسانعم كلبا
 قطوخو داناو عضخو ننعذااذاهلحدوالافب ردهتسانععقلواداقنعو مارآبولبق ورف مەنا تو هدوشنل
 | ردهنساننعمقلوالاعضوخ تونلواط هود و هنطضا اذآ ضولنا حد وا لای رد هنشسانعمكلنا خ الصاو میمرت
 حد ولاقت ردهنسانع»قم هر وظن ۇب زۇكوت هزلن ويف نسق جوقو اهلاختنسخ و تنساذا لنالاتحد والاقد

 ]| َع نام لوقت روند هرفح ۶ شاکر دیف دارعو هدانزو دكت و هلناقف [هحدولآ) زيرمو فف ؤتاذا شكلا
 بۈ شبا هنر اباوتیغ رب وقندنلوب و ندنشجف لمس نوبق هاف كنهبج»لاذ و واو (حذ و لا) ویا ذخدو
 || ت دو دب هلیضد واو ردحذو یعج هیاهردهحذو یدرفمروناوازیبعت قادلقج هکر ومد هش نالقیوروق
 | لج وك ذبتو حذوقةاشلا تخ ذو لاقي هننانعم ێغۇط قا دلج ن ویق زولوا ر دص مح ذو بفرص ن لعف ندنوبو
 ]| كشپهلکهروس هن ر ىر فرط عا ك راقلب وا ذوو ةحذ وتاذ ت زاضاذا عبازابابلانماعذو لج ولج وب
 || د شو فنع هکر د هنسانعهحوذ هدننزو حدم (حزولا) هب ذغنظاب قرتحا اذا لجراا حذو لاقب رد هنسانعم

 هی فرخلافو یسور لوشبصاخ هدننزو باصس (عاذ ولا ]حاذ نعمات ذو حدی لجزلا خذ و لاقبردکسقک نون ںوہ

 دنع ل ان زونم دهب هبام ورقو م هدنن زو رج ا( حذو الا هحدو یاهحذو نع ی غا ام لوفت رد بق دارم و هدنن زو هح دو
 ]| لا هجم نیشو یر سکو یعندواو (حاش ولا)ردیسا ئر ذب كرعاش مان "یر شب هدننزو ربیز (عیذو) ملل یاحذ وا
 ندرخآ عون هنیلارا كن هناد یکیارهندرهاوخ اسوا ند وچنا هک وندا هغلنادرکل وش ندنتایلح پره ناوسن
 ]| تانکر رد فو طعمو منم هرزوا یرخنآ یدین: روق کیا لواو راز زب دار وف یکیا كدر هديا: طیتسوت هنادنرب
 قیاس ناار انوناضبو دین زتو عبط رته لبا هاو خا ونا نس هرانیشپم ضی وغرب هکر ونبذ هب یب جب كوش حاشو
 اکو زولک عاشو و ږولک هش او هلنبتمطږ ولك, مشو یجب رار د د جانشا هللادنا هبهزمهیواوو رار ونقاط

 ]| نوت اخر د شلو ا بلق ةباتواو هک دن زو لاسعبفا (حاشتالاو)"هدننزو لعفت ( مش وتلا) رونید هنوناخ

 دنآهزوکه نا یز طم رد شماشایا نبت ون عش وت قل ۇم هو عش وت لا قب ۇدلقتاڈا فيش مشوتلاقب

 اپن دلقیااهتهو لوقترد هنس انعم قاط هج اشو هنوتاخهدننزو لیعفت (حشوتلا )یکی نیدراص هملبوا یزپ راضقو
 هنع هل نضر بان طخطا نیرع (حاشولاوذ) دنا 0 تلنبک مان یدهنلآ نایش هدننزوا باک (جاتشولا
 ونلوا قالطاهمطقهدننزوهباک (هحاشولااردیفل نیر ندنتعابج یدعنموسونو ردیسا یملقكنیزان ضح

 داضو كلواو (فضولا] هلوا قلضاسب یزرطلثاج هدنسولهم هکر وئید هب ېک یشید هايسلوش هدننزو ءارج
 عفو ف تبکر لاقب و هضا ست ق یا متصل | عضوی ءاج لاسقب رود نضلندیآ كيآ و كنن رب حاص هلیتحف نازمججم
 بادام هزوکه ناب كح اتبصمو رولوا داره ضا و هوا تلطم هنسهاککهکرید خراش هیون ق یارمقلا
 هدهزشب ولواربعت قلشارا هکروئلوا قالطا هدیهضراع یی رلکدید صر محض وو یهتنازولوا یخدردصمندهبار
 ننانلوا زعتر ا حاتبص هکرونلوا قالطا هم نالوا هدنسههبح نا صعبو ردقلضاس نالواثداحل و لوب

DOSES 
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 سس ڪڪ

 حاناذا حاننسام لاه ردهنسانعم كليا محو هغلوا نوچادیک ۳0۹ (فحاتننالا) هتحاتن عضوب هوم یانالف ۱

 ندفسکرو نکیاذالح را جانی اق ند 4تسانعج م قلاویوعاذا بث ذلاحانشسا لاق رردهتنانعمقمولواد روقو |

 هنسن قق ةراصیکی کس ود هنج هدیزو جفت (حونتلا) ونتلا) هاکیتسا اذا هحا نسا لا قيود هنسأتعم سیا قلغآ | ۱

 [حون) ل دتیوهو ل نایت یون" لاق ددوخ ام دنس اعم لباقتک دولس اھم ما رد ب وا ټو آمنوا ېر

 نر نواب 2م هلغلوا عئامهتیلمن كنب رب كببس یکیا ینوکس یعبیفخ كنطسو نکبلردیزال قلواتفرمصنم ۱

 7۳ 0 تا و كنون (عنل]) ندیدآ ع ضومرب هلییهینب عج (عجاونلا ا دیسک مانحون نالوایزدج |

 | اصن منعلا حان لاش نوبتلوا درک د کو لربغص رکو دهنسانعم كمنکب نکیآ بطرو هزاتیرلکک تند
 كيلا لیاسم هوا یو یرللآد هزات ك كجاغا هتاف نانو چو ریغصا او رپکل| نم ةن یطرلا دعت دنا ادا

 مظع لا قب زونبد هکک دیدشو لپ هدنن زو سبک( عبا حت .لياعاذانا توات نصغلا جانلابفت رپهنیانعم ۱
 قعافوا یککو هدشیا همظج هاچ لاش د ردهنس نم كفردکی یککدننزو لی (جیبا) دیدشیا جن ۱

 .دنیطعاامیاربضت هتعنام لوقت اا ,و هنسنو مو هضیضتر یاهبظع هلا چن لاب رولوا دض هلکلکهنیمانعم |

 ههن یحرولواتو توق ةبام دیظع هیسنکتالوا ابطعا نظم هکر دنوخ ام ندنسانعم عظعدیدشنول ارهانظاخش ۱

 ۱ مدننزو حرف (جولاو) هدننزو خدم جوا اولا لس بنفصفا ردیلعتیمهنساعم توقو روز لبسنک یون |
 !مدننزورما (عسولا) مفانلیلفیا عو ځو جوی لاقب رونید هثبشنالوا ریجانوهجزآ تاهدننزو فک (چولاو)

 | لاقي ردهنسانعهتامریو هنسن ریحان لی نمی كلما ر ننپ نک ودولواردصتم«دشنزوحدم 2ا

 : EREلاق ,ندهنسانعمقلازآ هلی اضآ تضا نام كم دارو هو قع :ەءاطع وا لاق ندةشااغم |
 ځوا لاش ردهنسانم قغازغوإ دنیشمو# ر هب هر اغلاق وفیدآربو هف الا ةباصا نم نعي هلام لقاذانالف غذا ۱

 لا ردنشانمم قلوازیچا كب کریو هایت واو (ذحوتولو] هنفدلواو حول هلو دهان
 ندیدحاو كهونانلوارکد هلتاجد دعولا - انفانالبلق ناکیاسفاسطا بابلا نم هحوتوو ذحانو وفاة وا

 لاقب رونیذ هیدن هلجحو یالغ تاکرخ ولو (حلجولا) اتش یا" دو هنعیعااخ ااغ لاقب روتید هریجانو رق شب ۱

 هقا بویلوا یش روبی رویقالضا هکر وند هئ رد ل وش دننزو مفعم (مجولا) نتسیاحاج وتود یل
 كنند هتسانعم اس وز وند هلو مکحو قبص لدفت تیاغبو لوا ناوم هو نما یکی سفت

 هنردیبقت

 هک رد لف هر وکهنطرط ےل را میخ روند ذمدا جلو ا رارطضاو ءططا رد وعم مسا هکر د هلی کیم هژاوک |
 سان دنر رقت كرا نا کنار ولوا جد ناکم ايم ن دن .دام ءال اهج وکو روتر جت رهناکیماا

 هلبا درندنسهف زا (ح وخ وملا) ر وسيد هزن رکج یلففتیخدوب هدشننزورمها ( علا ردتابسم قل وا لوغفم |
 لو هنسانچمك روا ندنس قرا یویقحو نالوا ى ذخ نسب دودرفیاحوجومیاب لاش رود هویقشع اقا

 هیازوا تدزومپ هکر ونیدهک سل هسک یعب هزهببش هبهاغمننتقف ج ولا)ږدڏوخأم نذ زوکن خاخو :کرذلوا
 هرطن هد نیما ءادشا كبش نالوا رمو هتسانعم سلما ءافص EO هژنیزو ناعسن (خاحولا) .روناوآانعلا

 [جاجالا)یرب شلو ا وهو حاج واندا هی لوعتهنمورذ دوخأم ندنسانهروپط هکلوتی دارا ندای لمن

 نیفپلهسک نارق یوق و ادب و رهظاذا سل جوا لاقب رد ةنضانعم قم وانارعو نهاظ ةن رر منکر
 اضافتیمدآ یشیطتفد دوخابلویو جاج ولا و علباذا راغلا مجوالاقب رد هتسانشعمیم زاق هج راو هبابق |

 ودنسانعمكلیا رطضم هەن ر یدار و دیلعقیضاذا ادىزلروىلا وا لاعسود هنشانعم نىرۋا

 جج نوت رتتسلاهیلغ یخرا یاهزتساذا تبلا جوا لاق, زذ هنسانغم كمر در ةریرو + ابا اذادیلا هوا :لاقب ۱

 هدننزو هعوعو ( ذحوحولا) ادو رهظاذا ئ ثلا حج و لاسفب ردهنسانغمقلوانایعو ره اظییسنوب هدمشنزو لیعقت | ۱
 5 شو بت سب تام اونو لج راحو خ ولات رد انس انس یر اوا فونتو یا
 ناومتاو درام هدشنح هدیق ماهان حوخپ لاش د ردەنسانعم ىم واهیلابا نغآ هلک م وشوا لا ندد.رب

 (عوس عن و نلا) زد هی رم ا لغ ەبىرە ىت هجرت ها كجُمشندقوغوص هدعبقرهل وا مبا اةتا ف هحوحو کلم وج رم |

 نیمحنعیاح و وحو وه لاقن روید همدآ راذکراکوموزعهنمهل | تنام و ینفنلا دیشحو كالاح و دلخ ال ققف كولو اؤ

 1 رغ هچ یکی فہ عنو یه زادفرصنم نوعا یفخ ردیسا نا شید ریت ر ده همگام یا ون |

 ااا درا دحر یوللادج نلیبعسا بیطخو یجونلا د ن قا سا بیطخو رد وهلی وب ید یرهلکدوهو طول ۱

 اا ےس تک و: وا 4| كنمرمه () اتال د "بد جد هد هلیض ءاهفد رخ[ ندواو دعوهدنوبوانحو هلعجاذا احت

 ن

 حس حتت



 اماکن را لجا ملات رواوا هد هنساتعم كل تفچهرزواروکن عمجو هنسودنکی رارنوتاخرب هکرولوا |

 قضا ق یی ماکت هاب هعف بنک هه لوامولع ی و رف یا ی چکنا تلج ار لاقن و جوز تا ذیاذسک او 3 ۱

 الییانضعا کلم ید متسا عدم هوازی جم E بولوا تتیقج هدننمانعم طو هروک ه نایب ||

o ۰ 

 اد ده تست

 قلاب رذهنسانعم قلازآ نومو خش هدندوجوندنخلنوب زو فعض كزاویحرب هد شن زولعفت (معلآ)
 n اوج عیحابا كاعاجبو ر دلایا حاج کرد هنسابنعم ئطو هلی رنسک تون (جاکلا)لقاذا
 (زاج هادنفرطوب ورد هنس انعم كلنا شا نسب جواز هبوادنک هر رللوقتجوآزو تچو ز نالوایرش چووم

 ون اه نک لاقمو نرل هو اهدا نوشت ل اقبواہنطواذایناثلاو ثل افلا: بلا نم

 نازو ئالا لحارالا وب یمب مترو اش اقاکز دموسرماهرزوا لو هنسانبم عو

 ناجا اغ نالوا هتل تنم اینا دوج ایت پاسات هن کو پاو مک نالوپهسانعم رانو مور هاب
 رای راو تغب هدنرب رهلعاج و دفع دور اتو ون هاو [ذوشام ندنسالہنعمرطل کت ؛دوحباب نیدنسهداح

 “ورا )راه ی یدفعیاوق نالفیب ین الثمر لوا میهفنم هنن رف الد یر یش ن ذنب ں رول نه نوین

 ماتم اهل دا روند ردلکه ون ند ةروک نا :نایعمرکا او ندرلتمالعزا نچ تیفیکبوزددیفم
 هنن زا نان ها دوم هلو الا نیر زا نکارولو م ھفزم هنب قلا عم جنا یر رهندنیمم*یولوا
 .كنو ردزاعنسم ندنآ عاسجر ردعوضوم هنسا تعما دقع لصا هر ی لمتهدنادزفم تغارو لس قوال غار

 فسا ربا عایقتسا یخد ننصرمصنو رک ذ یک یواین جابها یاس چب یطابمناو رانا غىن اوض
 هیطول هد اص) لومو وذلاحت ل لا هرامتبما نده طش سلم یم ةت مریخ نمی رد راش ایا هباک عز ڭغا

 :وزوازوگ نم هو تکا هک بو مک الا زد هنلاسنعمقعالصضا بو دنا ینیومشت هکریذوخ ام نی «دام

 سا ۳1 نام كلا: هزار نوار رنک ممه (جاکالار:اتهسکت قلم ۱

 هني es ةد زو عافت (حوانتلا)#ر سس رخ RI هنو ۳ هراشلا ۳3 لی یزاقدلوا موکت ۱

 | كون (حاونلاو) هلن وكس كواوو ف كنون (جونلا) الباقتاذا نالبطا جوانت لاقي رد هنساشعم لوا لباقم ||
 كلر هدنا ناغفو دان رف هززوآت تیم هدننزو خارج تو هدشزو هب هک جالو هدننزو :تاک (عاتلاو) دلی |

 ینا اه رک کی رد شرد دس ات زتما ندنو و لی وعو مایصب هبل تکی دا انالتسو ذحابنو اجابتواخاونو ||
 (حونلا) تعصساذا همانا تخحان لاسقب روتلوا لاسعتسا هنیطانعم قوا نیحنزکو ك هلتاننت حونو روتلواریعت ||

 (جاونلاو)هدننزو مكر( حوا خونلاو) هدتنزو باج (عاونالاو)روهدننزو ته هک هوکس كواوو كواوو نت كنون تانک

 | اون هد ات کب الاف هوا ندا باغ وجو زو د یم هیلو تقم هک هویت هر صصخق کا :

 كفلومرذ ةنسانعم قمر اف یکی بودیاهلغوفب و هزوکج اکنو یهتنار دلی ملت نسکع هلیلوق دمال نوکی دقو
 انف نایب زا (قالبتطا یر ودنا رٹ ات كردو خب هر وامل غا هتیع ساعی لاقب دز وبهززوآیتدام
 یزلاذغ ررخفل داعم هدارون و اسملع دعا اذ! ضوال ارطلا کی لابی« انعم قمراو رایقغ ار

 زدیم «رزواتبنن یک یاحو قلا بطب جوز تاذ یا دی نو مکان هأرمآ لاقبروتیهیوتاخ نالواجوزتآذ
 هر ان هند اه ERT ئ رک دا م تدفین ۲ رکن كم

 ی یی نياك ضرب نم یک دلهاجتنامزر دهم انعم جاکتردعس هپ ر سکو یم كنون کت5 هزت
 نون مهجراخ ما هدروبزمنامزویذیارولوا قفس حاکنودقچهدنر اب ۰ 2 نوتاخهدکد دب طخ هوا

 اولا لاما تین هلتمح و یارراو ها لواتوبد کف اضقوتی منکی یخ ی EER هک یدباراو
 ےکنلاو) هدننز و ریه ةت كون کا رالی هم ودهسجاخ ما حاکت نم حسا هدنح هنس مي مس

 و و چ ل تو ۰ ۱

 اون خو اهحنوز لغو انهجوز لا تحان لابشت روناواریبعت قاض یا ص هدیکرت هکر دهتساستعم قلا

 کر خب كز اتو می ا وب و روش دهرابراق نایلغآ هللا اب رف ی زرفو حص هرزوا ت( ناال او) هنو ین و

  اک هد زف الره دبارک د یتنس اڅ كتم ندنس هتفراهزانحوهدنس هناخكنیمهلترحا هکر ولو ارل راق خانتطر لرد

 , دحانم ین لوقت زود هتحان لح ر دناکم مسا هلیصتف كع ( ةحانم ا ) زار دیار رارجوغاص هدیکرزاردیکب ودا
 ی ع

 نالف
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 ےس وو
 قیقدلا هیف یرج اذالبتسلا ما الام و ددنسانعم تاب کما زوآیسیشوخ نیک اکر تفاهم حب اضزا هلا دو یاظ( حاظنالا) یهتایک ی طفل نا حاسر دینه هنتخآ ی دورو هلفلا كەدە دنا ل اوا قلا نسل,

 قانا یج ذی كرطعو يعظ هاف( نابع و) هلیجص كنون (جاضنلاوا) هلبن وکس كنافو یف كنون يا
 لاغپر دلی دجسم نس احم كاسا لیو حافاذا لاتا بابلا نم اناعقاو اسافنو ان بطلا عقلا لاش را مسا جاع

 بول 1یناق ڈار مطو ر دمو رم لناونع اهلئاوا تکر تو تھ اذا جرا تب هدصاساو بهاذا یا تعقت
 هنسانعم قااج تولاص حق ندفارا هنسنو ومل اتهفم یز تازا قرملا مشن لاقي زد ل تچ هننساتعم قمومشف
 دن د مدیتسکمو و دیعب نس عی هوانا هم ء زا می لاق الان وپ واو یت افحارنایمه > هک اوکو پلرجتشم

 | هنا اع كازا اب لص ب ولابض فتوا یر یب و هاطعا ذات ین له یمن ناریل نسو هنش انعم کمری
 هلتدخحو هات دشن نوه (نععنلا) هک" حناذا لی لا رب اره یس هر هک ایوک هلغلوا تریطمر دلتا

 ,یفضهد ههم رکو رشت هل لته جم هرات او ر دنا جنو تهلکمآ یشن هک ږونډ هلی مارو روسنید د هبټطه چاو مار
 یلاحت ةه لاق دشا تر اشا هی رکت یآو ی لکنو فلم زیکک ددة لقرب ندا | باذع)| فرو اوا لا تا ۲

 هد شننو روی( ح وفا )روسنلوا!قالطا هدوسضلاخ ةو فن ةع قیا كتر بیاذع نم 4 ها بسم ناو
 | بنووخ ندا ءاظعهلو ار وارا ردا: یدو نام نیازنمقغاص بکر زول قاللطا هب هان ناۇاز قى دوس

 غب ثافو ردفدارم هدینان یاضنعم لب | موی قانون سه )روستلواقالطا هنا تروس قاريا قوا
 فلما هجهافتورو را کر د یفڈاومو ا« هپتنزو اک (تخ )دار اقآ نیابدن بکن هاب تی

 :رددوخ ام دهها تع بفیلساپ عع + عصاخو فای خاد خان لقب نوساوا ا هلال 1و دنهلرکو منا رک د سا
 (تعنلاو) زالو اروپنکم هقالیلق تالنکولواد تنم ماسال قو مرمت انا و ىف تنافو زبك نفریه )گیس

 لا دویزاتسم ندننراق_لش ال دو ها .دویم کاج وک کرد نہ فرا وک کہ داوم یاب( دنیا هل لک کوم
 قصووق لوا 4یقبلشب هسهمال# وا قالغول رولت اف پولوا ننن کوش هدقدلتط هنعهچزاب لو شغال

 دم سس

 اک رک ص ذکر قالغواذکلب هاو اوج هولهش هکر دم اہلپ ناب لا شرک قلط نرطوچ رد چر اتش
 نشو اظ اصوطخژلوا هدناویحره یس .هاعرذ/وبش اویبهنا ندیم هلیمالک كل وم هی لک ی داوو نتف نوتوک
 زر دنشامکعم دبلن لا )رولکم فانا هج كنظ ةن هچغن او زدافشرادنمقیلعت هما كتوم نسبا رٹ

 ولآ کلک نت تم 'كموقر ود ښت نو رام اود هدشنزونیکس عا ةع یا مین لامپ

 منا لاقب رد هنس اعم یاو.لقنمهرخنا عضومو هل ضرجا ادا مت لاق زد هنسانعم قلو! ضر هم هليو
 یلچرلاس نونیذدمدآ اواربخ نالوا عفنلارشکو مهر ةنيكرهم هنیننزودآ دش( ج اتفنلا) ميلاپ افن ای اذک عضوی

 بت مپ هیدش دان دا هلق او دز (تسفنال ]وند هنجیو اوت اخو قلا ىلع منم عافنیا ف 1۳۳

 لاقلا بالازم اش مظعلا میهن لقب رد | هان نیر هرقخ نا ندکک هل نوکس, كفاقو یخ لا ین (مینآ
 بولو یتراکود كيلاد ماغاو “ رشفآذا ىلا رعت لاقت ږد هل ظبانغم تمردیک یتخوبف كنهننينرپو هن چ ریا

 نينا ارومظ هداوه هدنعومزاپ من او هجا نع هند غیره لان زد هنسانعم .قاخرازمهو و حالصا هلکعلزود

 هن نهم عضحلا من 2 لا قیر هلنسمانغم قمرفخ تا ندککیدو هبتشزولیعفت (جینتآ) روتبپ هدولبقآ

 نانو مایا ین عع عذب اےقت لاقیرد هنسانعم كن اراومهو كتلزودیرلکودب ون و لادا كچاغأو

 تلات ردترابعندعلک ت نههو + هک اب ندهدراشیناعمو هدزاب تارببعنوندن اتوشحو افلا اکی ہکږیذوچ أ

 ن ای اوکو دمر د ا لول ارعشلارخ حراشلا ناف هب ذهاذا» ر شرعا شا

 ةسدا لوچپ «ماروب ردشلیازبسفتوبد هوا هاب ند ليفت ظاقلا بوعحب هدنلد هدنلب یمولریخ لرعش ی[ لب هنسا تم: .هنسپ

 لاش رد هنگام انجم قمرعچ قالوا ضدکک ندوب هدننزو لاعتفا (حاقتنالا) رد هنساپتهم ر ظن ټا دو تقانح

 طقو وعقل نعم رعشلارعلا دیلی راب هنا و خش جیب لینک مزی (جایقنالا مجتمع ظعلا مت
 عقاذا جرم هلا لاقسرونلو الان معتسا هنسانعم قمرفجن بوب وضیتیز كب كيل نوعا عني هدنماب | ترو زی و

 س س م

 | وئنلیل وهسللکبار تلا شرک :یفسوت اوبشا یزهوچدزنانیمت ی بام قیصر وقو ینهآمرهنیاک !هنزکزولوا ۱

 دنا همکار هدناو لاغتفا .(عاسضتنال) نعم یانو منعت لجر لاقي روند هنالو ا ذما تشو ليجد .ندورکص

 هان اذاا هان TU هلسانعم هعصاخ هکر دیفدارمو هدننژو دفان ياخلا) نعفلاوت بدم !ینهفیس ةيلڃب

 | رو دید هموق ضلاخ ناتیلوا یار ط یشاط ابن یت |) زرا وص ین رد وبا دوب نر لوق لب یر هک پوک
aT E 



 لوپ هر وا ,نکر لا ل وتو بطروهو هجن قیقدلا ادب اذا عرززا حضن لاش ردلبعتسم هنا قلا |[ تقال س

 هنیربتروه ءوضولا داعب خوب :(عاضتشتالا) لضتتو قشناذ هم عن لاقي .:ردذوخ ام ندنسا نعم كليو |

 ناویح یزوسق هدتزو عطس (مطعن) نیکی زالطس نوک نۈگ ندهکست «لرلناویعاب زولوا هلدسخ وتو ترا ۱

 هکود هد هانبهدشنزو هصق (نسطعنلا) هدناذبش نم تاظفحم رها عطاوننم هللا الکل انش لهییشف هناویج |

 چؤرطیا ةبحضنو خوضن سوف لاعی رونلوا ق 30 هيا نیشه نیروی قارا كيقوا «دینشنزو هبنهج مبصر

 لاپ ریا عن هان كع نیب,یقوا هما زیو هبات ااهافساذ لا عن لقب ردا عب هالن .قمراوص
 ردزا ج یجدوب روناق ربیعی قمراب قاربن ښام قلراب هدنروهبط ێرراقازەئ میاغاو داماد لبنا اڑلوعضن
 .هکعلزوا یههلبنسنیک هزاز هقرو جرنهل رطفتاذ] یجشلا.حضن لاسقب رولوا شع منی یراق اهن اغا هک نوک

 ۱ پودلاشوب یرلامرچخ .نالوا هدیتتسو هیام اټصا لذا هد لع لویلاب حص ب لاقب نیل ختسیه اتم قمردنقوط

 ولها تمم كليا مفد ابو وام نانی رب واهفامرنادا جا جمن لاعی ودلیهتسمهنیس انعمیچاض

 وع لایشردهتسابنعم قمزبجوض ن دهب رق دلیقخ كات حاضتیو عو هجذدو هت نیاهنع نصب لامپ

 روزاجم مدرانوب اونا نقرا رشف ساپ یک ر کنی زؤکو ت خش را نإ لا بابلا نم اعاطتتو ات ب نقلا

 afer دکمازوا ی نیا هزات دوب هم مک قلمه (جاضنالا) ممدلاب ترافانا نیعلا تص لاب
 یونعملرکو قنفح كرکر یلیعتسم هتسانعم قفزدینالم هستش و مضن نفع ور

 لددنسابنعم قمواص یهبسن هلاوحرب دول هدننزوپ هلعاسفم (مصضانلا ) هب مطا درج ضنا لاق نوسلوا

 لا دهنسانعم ق ةرفشفنماب یکراکی . زوک ین ییدوبهدنزو لاعتفا (جانضتالا) هعفردو هت دادا هج صصان لاب

  یسوصرادشهربدنیر تروغ نوامفدب اطشهسوسو ءوضول ادغب ىن ونمو صنف نیملا نطق

 هلی حاضتنا هدننزو لعفت -(مطنتلا) ءوضول ا دعب هجرف یعءام عضن 1۳ < ول حض نا لاعب نیل خت منہ اناج

 هک دمننانعم قیعچبیول اریبضنددنیسل نقی ایطنزب یو ینخهنیعلا تک لار فخارت هدلّوا یانینعب

 هدنتتزوروص .(عونضتلا) ik یک وتلا مطننس اسا لانقن دلی عسم هنتاي كمرسوص رادنتفمرت

 تیط عوریو نوسلوا ةییرونلوا ضو نسهر لزا تناسى شی هنتوازچا جونو للا خاضن

 نعاضنوز وني دهیاقس نالوا نراوص راجت او حرززیتزیت بوروس ملت دش خب هو داقس هدننزودا . ف کا

 هک وئذ هنلآ قحهراونص هاب وجاغاو نیک کور دهنسانعم هفارز هدننزو هسنکم ( حضن ا) ندلجررب ییلکلا شا

 هب )اذا نتااوتلاتلا بالا نم اعطن شیکلاهنعطن لاق وونلوا واخت كم وسكر هطنماتعم روا هلبزونپ و

 ودهدنسهباثم یزونپ وب یکیا كنتروصلج نالوا ر وضم هدنحنر ل کردیا ناظرتش نادر زانم علو هم
 ولون وب ییکعطانت ندنوجما تکراشم هدسنا زو لاعتفا (عاسطتال)رین ید عطاناک در دصل اب میجس او
 i هد ن زو هجن (ضطن)تشط انتا شانکلآتصطتنا لاشن رد ەن انعتا مش وس رانا ویطم

 طن ها ضب فلّوم نکلروئید چ طت هدنزکن مزد هنا تة وطنم روید هناویخ یشید شلوا كال

 های چو ری نی هرژوا قوا نوا تیعسا یکه لکو سیف یاه یهدنرخآبنولوا هتسانعه هخوططتم
 لب زونی ون یدایصبک بوک وساواروناجتاس كرك وشوق ؛لرکرونلوا قالطا هراکش اک بودیاروهظ ندنشوشرُف
 هدنسههخو زاد نیتتز زان کر ونلو| ق الا یثکم وشمزسروفوا طن و ردموشمدایصلادنعوب و ودیالابقتنا
 هزادر رار دیار بعت وا هتفجراب دن را زدنا دغ كرامانو هبرکهکدونلوآ قالا هنانالوایتس هنعح نعل یسهربادیکیا

 ندنیارومظ ندنکوا هل دایصورونلوا قالطا رف لزمروکد م یرلکدید عطف (مطانلا)ناردیاراتعا دوغسم هننزولوا
 ةي هست رعبالو هاش یا طباخالو ا هلام لاعب هنمو زونید ةناوبخنولزون نب مطانیک طنرودو قالطاهدنض

 نسوسولزونب و رونلوا قالطاهنادشو یحضردیعج كتان (عطاوتلا) اونلا)رونلوا برض هدرپ كجد ردلکد تام

 منا تیطنوا ید سرا تىدا ؤا نزونلوا لاسمعتسا قتل اتعم لئفو كنحو زدهنسانعم كهوسم کر

 هکر مالش لهاردرابتوحم هک سرخ لها نعي ایکلاد لوز نینّرموا رم تطنت شیزاف یا ادیااهدعب سرانال
 رولوا لصقمیرلت طلسو ِتیعججوت لئاز یرلتلودو فله ناما ءدعب زاردبا لاستقو فرح ه کی یا ذوخا

 هلبصت هدضعب و هلجفرهدناه | ضعب یر هلک ن اط نو ةىو زدم دقتسراهلها سراف هزوک نناب كحزاش
 یرابضل هدنزوضوب ردهدنربدفت نطق مطتفب هروکه نصو, ردهدنوبدعت 4 طن رھا ةروکهنیاوز عف خر زفاف

 اه هنا وودشفاوا حنون اوا لا ی عطرو رزوا تترد تونل

 لک



 ح
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 یرخاو یندیک یظفل حالف ردهلکر ن مطتع ی اعم تبع جردن دا ما رور دنر امج قد دارا ربح هلمایورخ او
 هالو هباتکلو هلوسرلو هل هع صفا نیدلا وېشا نالوا ن درادم هک هتن ردقوب لیدعه درع مالکه لغلوا مججا ینربخ
 هدنتاعاطوتادابعو. داقتعا تعک هسنادجو كقح ت درتضح هلل تھ صف هکتدلاق ردقطان یبدح مهتعامو نیلسلا

 قیدصت یتوبنو تلاسر كنبزاترضخ تو هیلع هللا لص اع رف لوس رلل تصصنو ردتراضندتنن حالا
 هلماکح |یتبدلو | یوطنمو قیدصن یبش نارق باتکل] تخصدو ردترابعندکلیادابقنا هنر هنورهاو لیفت نط زتو
 ندجورخو ینبوتغاطاهدنرایهاوتو ماوا قفاومهعرش هرانلو | نیلسلا مامان ال تعصت وردنرابع ندفلق لع
 هنسفر حصن و یبهتناردترابعندتلال دهزبخوداشراهنبراط اصمیسکر ه هم اعلل تع ضن ر دنر اع ند کیا تتناح

 بوثلا طابثحا نصف لاقب رده نس انعم مكي د سابلو صلخاذا ىلا حصن لاقب رذ مننمانعقلوا شفیو اا
 ردذوخ أد ندنسانعم صولخ که نسانعمیندلوا بارس یکی رکن وجا نوص ر ارد ی رال جوا خن راز ءو هطاخ اقا

 لوعشروشب زریددلبلا ٹیغلا عنو ردموسرم هرزوا قلوازاج هر ابع هتقدص یا یا لبالا تحصن هد ساشا کهن
 هکد نسانعم یدلوا تبانراتابنو راراج لصتم هدرب ره هرزوا هتحو قتاملاق قلازاو حل اتعطق هل تعا هزز وا

 هنلبساضم یکیدلبا متلم بوکید یسابل اربا كرت للخو قتف هدب وتالصا یزرتردذؤځ ًأم ندنسانعم تطبخ
 حاضنو هدننزو مکر رولکم صن یعجج كن رونید همدآندیا مصلو دش هد تنزو ربما (عیصنل او )معانا )دیه |
 مصانو ردیلقدار«ندبیج رونلوا.قالطا همدآ لدفاص هرک اب ندشغو لغ وز دبی مطانوا یک عاطخو

 یتسرف ل دنهن ةلاضف .دوخاب هغارم نب ثراح مصاتو ةه تساب نعم طایخ روند هبیزرو رونلواقالطا هلاب ضلاخ
 هماج خدود هدیشزو لعقت (ممتلا) ردندلاحر ؛یماسا حصنو مصانو ردیدآ یترف لدا دش ندب وسو ودنیعسا

 نعصنل)ءاعصت اه ذانالف عصنت لاق رد هنس انعم كامل انو ةظاخاذا بوثلا عن لای رد هنسانعم كمكيد
 غلام( یععانلاو) هدننزودا دش (حاصنلا) لر ددنبمدیسرافرونید هدوکوآ ردعسا ندنحاصنو مضل هدننزو هی
 هلنبتعط رولکم صن یعججرونید هیهتشر لکی د سابل هدننزو باک ((حاصنلا ) یک طابخ رونید هبیزرتهلبسف هفت
 یکی سک صادر ری روا هندرفم فلا هرس ناو هدنمچج کر دحراش هلی رسک ون ولکدحاصتو |

 ردرلنلآ مسا هل ر سكة رام (مصنلاو)(تیععتلا) ردیعسا كنب ردب یزا قلا ةببش حاصو ردنوجا عج ثینتءاهو
 یر رهو عقر میا عصنتم بو لاقب رو ید هنا ول اب لبس هینب لؤ جغم سا (عصنتلا) یکه طبختروتید هب هننکیآ
 هکر ونلوا قالطا هضرا لوش ( ذحوصنلا) اديج لمع یا عطنتم بول لاق رو شید هد هيهناج شملکیدمکح

 ضرا لاش هلوا شمابلاقیزب یلاخالصا بولو ا لصتم هنبربیزب یزلنجو راج هلتعابرومغی یکی رک نفرطره |
 نالوا رکذ هکر دهنسانعم قمردناق هیوص هلبربسک نه رمه (عانصنالا) تالا هلضتم ةدوحمیا ةحوصاتم
 هرلب رد هدننزو تالاجج هلب رسک ك بوپ تاخاتصنلا) اهاورا اذا بالا مصتا لا ردذوخأم ندنسانع» یر مضل
 هکرونلوا قالطا هنغآ نویمو ردشْملوا قالطا نوعی دلکند ةن رب یز و و هحاصن یدرفه هتسانعم دولح زود

 تاحاصنو راردبادیص هلکناو بصن لحرب هرکصن کد نا هقل> ةقلح هدنزرط هکبش یرابنا جاقرب یرادایص نوع
 ا زد هدلب رب ه دننزورینم (عصنم) ردعضومر هذننزو ءار (ءایعتا) ر دید هلراغاظ درب هدنساضق هارمس

 هدننزولاعتفا ( حاصتالآ) ردعضومرب هدننزو نکسم (حصنم) ردیداوضرت هددماه: هلبققف كداصو ترم (نیوعنلا
 هقداص ب وت هدننزو روص (حوصللا ةبوتلا) مجصتلا لبفاذا لجرلا حصتنا لاقي رد هنشانعم كليا لوبق قصف

 هکمالبا باکترا یجدرب یهاک یکیدلباهبوتدوخأ كمالبا غوجریخدرب ههاکی کیدتباهب وتو عوحنر دوخابردکعد
 ودشلنیاتراشا هنسهع رک احوصن هن وت هللا ی ااو وت ونشا هلکن وب فوه و دنرابع ند هب وت نالوا رقم هلن دصق
 یزاسح دانسا ةغلابم هدعب ردتفص لات ندیا فضل هنسفن هلا هل وت ردندهغ) اسم هینبا حوصت هکر دیواضم
 ردنرا بع ندهتسنلا هدنرلکدتبا لاوئس ندنرات رضح هنع هللایضز لع ماما ردنلوا یفصو هیهبوت هاتهج
 تع زرع هغمالوادٌ ام ةبونذو موصخ لالتساو ماظم درو ًاضق یبهتافضارفو تمادد هبهنضام بوتذ هکرایدید

 داضو یتف كبوت (هطتلا) ردکلیا هیرتەد ها ناعاط دعد نعیکیکیدلیا هدتضعم سفن هدشاسو ۱

 هحرا دعمر و هشراذا یناثلا بابلا نم اصضن ننرلا حضن لات رد هنسانعمقمهلوصو كعرنسوص لوکس كن ەھ
 قاق بوجماو هنکساذا هشطع حضن لاسش زونلوا لابعتسا هنسانعم كلبا نتکسناعون قخازمسوص هلاوص
 یوراذا لج زا حن لافب رولوا شع مسوص هن رکجردزاحتهدرانوب هکر دهنتمانعم كما نود نداق لوق ىلع
 هلبس هودافس یتسلوقم را جشاو نیک او ردلکد اسم ی دض هلغلوا قم هفالتخا نکل دض یرزانود برشوا

 یه تم سا
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 ردیرلتداع قمالتو|ابعتگیتنب ندکد دیا خنک یو هززول قتل هنادرت هدنراقدلوا جلو نولیکحهفرطر ۱

 اطل یرهوج نکل بولوا,یلبعف مد رکن عضوم كن هليو EES (جاےدنالا)ا

۲۳ 

 | ردنص+ هلع تنازو یم تم (حارتنلا) یک ینبارعب بلوط رون دبد هب نالوا هدنلزام هغوق هدکیکچوصو ||
 لاو( تا بنز یدک عاشق دنیای هود ددب ېا انچ نایاب م اجاب ۱

 ا ودنصم اورونذمنست تی مرم ثیرخت برم ی هرجا

 نهم اتب کلم عیب ننه ( عقار هازنآ اذ تلاسشلا ثلا لب نیما بازل محسن لای هسانعمقرواصرولوا |[

 | برملا نیب حاعت مون هل نغلوا دعقورب هد أ ردیدآ یداورپ هدهماسع او باک با عجب ںوک |

 يرش ذا تلاثلا بالا نما ءاملا شن لاقیرولوا ةدض هلسغلوا هنسانعم كما هدنشهجیزد قلوطیک

TSTشوت زغال د لو ایلام هد بسم قم ور  
 تف هبناوتغېاج راسو اهن ایف م نان ناو نیما تام هکر ید خا مغل ا یف تعسلاو تد :دینادا

 بره هدنزاقدلوا یقووط یتیدهدامرع توبلو ا! صوطخح هیضب ام جت دهن شپرد هتسانعمننمداروب هلسغلوا

 | ندنزب یرب ندقاقوط هکر دموسرب هلن ذنطبل|متیهتبناو تدتناذااهضباره ی معلا تح دن هدساساو
 زیان (جدلن) ره یر ه چر تنم بلا قواو لوملاو (سب نه کید رابدلوا عم نولیکچ

 دکل ردز دصح ندنس ه هلک خادنا ید 3ون (جاست الاب)دلاجفنا :نذنسل داشت مد ب مقیم ای یدللبا ممن هداروب

 نخ ڭموحاره: یدیب هک سد .مبنچ ییدلپازکذ هطلووتبو دبا طلخ يجده دن وب :یرهوجردیسهداف حودییضوم
 ؛دظحالهریغ نمد یره وج ر دش وا عقاو هدنیبج زبان وب زمه وا دتا هدزول یغیدلوا جو رشم هدنباتک ماوعلا
 )۱ (جوا لاو هلیلوکس کانممجمقازو-یینق كانون (حزملا)ندشلیا تشو لقت: هحاصص ندنآ
 كىكچ یباوص عجب كد حوندعباذا قالو ناف بالا نماحوز و الا تجاق رد هنيا
 هدانعمون و لقعو ؛ذفنم قحا اق وقس نازل حر لایت هنسانعم ل کچ هل اقونص هجر دعم زب هدنید دوخت
 همزن لا قسرونلوالاممماهنصانعم قلا بشاغ ليام د نهب تاغ ندنراتدمنآرب و حزانییفربلا تحزن لاقت زولوا منال
 ووناشنانفگ اول یکحن یزو كنب رو دیه كتعاجج وا دآ وب ,ومدیعب دییغاید نعدعبا ذا لوهجا ءانب لع
 دیزآ نوش زدن متمنک وت یی وہ نیب وق دوب هل تن ةر (جازل[) مهراب تحزن اذا موقلا جت لافب
 نونو( خئوزلاو) هه ب( حزلاو)(جزانللر) اهجزب عع بلا حزنا لامه رد هنس انهت ك کجر یف هل ۳

 ۱ :لولصو زوئید هیونص قنالوب هلتبتخف (جزرمل) روبشید اهل نب وق ښا هلکچ نونو روت د هش نالوا قارب
 شوت هد نزلا دنیعب یا گنتدلب لاق نر هتشانددیمب تا تنزورمهآ (عزلا)دونیدهبوق ننملکج

 ننه هدتزو ا (عیس وای و قایل رفاه دیس

 .قخب هرواص قاربطو قحانآ قاریطندنزو جانصم (خاسنلا) هب : عمطااعیارلا بالا نم اصل هب جمن لاق

 ۱ هیچ كم ازا ندنس هبترح قعاق هدشن زو دوعق (حوشنلاو) هلن وکسب اند نیو نع كنون (عشلا

 نادت مرزا .یدادعف نددادضا تافل وم هلغلوا نبم هخالتخاوب نکل التمایخهرنشوا یرا
 خوتتا )اها اهتلغ اشنا اهامتناذا لینخا مشت لامن دهنسسانع» ثامروجما وض ر دق كجهدیا نیکسن یفارسوص

 ناک( چاشفلا) ندیدرفم ج وشف رونلوا قالطا هراشوخارس هلنیتط ( شاار رونیذ هب وص اهجزآ هدننزو روبص
 | تم ئا حاف ءاقس لاق هیلبا عشر هرمنط هل غلو اولط هلباوص هکر ونلواقالطا هی هب رقو همولطلوش هد ترو
 ۱ رد هنسانخم كلمو توکو ادن :زو دبه رک( هیحاصتلاو) هبننزوهحاصف (هحاصنلاو) هلیعص كبو جعار حاضن

 | دابو تة روك نابي هدرتاصب كل دظعو اذا ثلاثا تانلا نم دیحاضنو تجاضنو اعصند جنو ةعصت لاقي
 . | كليا صالخایلوق هنالوا هل حوصنم خص ان دیسان هاو مبتلا یرب بو امنو صولخ یری رادعوضوم هبانعمیکیآ

 | كل ح وضنم هان یک یکیدلیا یوم قوز بوٹ طایخ دوخاب یدنلوا لامعتسا هدظفو ودن هلینیسانم
 ۱ یوتیند اھل toy sia هدوکوا هک < جهل یدنلوا لامعتسا ملت و دن هلکلبا حالصایلاح

 سم حس م

 یورخاو



 س ۳ ی

 ندساسا هللا مسر هرزوا هفباتضمو راصتقا ید یهداقوب فلوم تبضقیاروه تست علیا اجا

 كلبا بلط یت اح ءاضق جنو سا هات او خعتسا هللابو هنجاح نیصج "| سانسالایتلاق اهصتتاذا اه او اا حالا ےک لاقیرد هنسانعم كتسیا یتسلاور نتجاح یدنکن دهسکرب(حانهتسالاو)هدینزولمقت تا
 هنب یټ ردا یزاهجبرت هنتسانع» كهروت تجاح هدنس هداه نو هدارو كتجبوم حاد هلغاوا هتساسنفم ||

oto 

 سس سم

 لای زد هنمانعم قلوب تلوهستصم جوکو و ندشتلوا هجرت قزهنلوا قیقجت ندخ راشو نبلخابصمو
 | محاطا تچ الاتفب ردهنس انعم كعیشبا كمدارب یخدوب هلبزمسکكنزمه (حاجمالا | لهشو رضشنادا ہرا چ

 ینلواتا رفظ هنتجاح هسکرب واسمضق اذا هتجاح هل الا رد هنسانعم قاقاور ییتحلاحو تبصقاذا
 كبلغىالطابلا كب ا لاقي ندلمتس هنسانعم قوا بلاق حاجفاو میاد راصاذا دب ز "لای ههنسانعم
 رولک مجانمو حجام یچج ږونید هرامدا نروتب شیاو ناب یشیا هدننزو نتسحم جلا ۳ تعجاف ال خا داف

 سس سسس یر ر

 هل ناونع قدصتسنا یکعااور نتچاح ندنآ عی یوزا تساوخ ندرکاور تجاح هسا هدتساببا یزتشخحز
 تسردرگف هدننژو رها (میهلا) ردشلیاربسفت هلن اونعاهات !هدنعو نم اه اضقتلطا نا خالا زج هد اصمو |

 ےک یا ع لجر لاقب رونیدهمدا ی روت شیاو باوصیا حک یار لاقب ردلنجتسم هنناتعسباوصیارو ||[
 یدو (مجانلا) دیدشیا جګ ریس لاقب زددوصقم لزم لصوم هکر ونلوا لابعتسا هننانعم عی رور د دش رو |[

 اچو هد زو بز حکو هدسننزو ریا ( حجم )قدصب :ثعباتناذا همالخ | تعجانت لاق ردلمعتسم هستم |
 نیت (هخ اجلا )ردن دنت دحزدهدننزو ریه هک یک نه دیعردندیماسا هد شنزو نسح عو هدننزو با ||
 ضف كنو[ حح ةراسص یا ةع قن هنمو ردمزاتسع یدوصتمرفلت هکر دلبعتس نسا ضریب |
 رولوا هدقدن امیط ملب هزاغوب ندهنسا نعم كم با دیدوت یسس هدو را ندنفرطا زاغوب یکی مادلرخ زاغوب |[

 میهن نالف لاف رولوا عابا منطق نخ“ يو هفوحبف هتوص د درتاذا اهلا بابلا نم اه لر علاتعب |

 یربشخز  ییمع تکو لجرلا ےک لا رولوا كامردنلنس بودادلرجخ اررکم یزاغوب وید جا جا هلغلوا ۱

 یدرفه نوچ راکدتا قلح ٌفحت هدقدنلوا بلط هنسنرب نیرایدنکر ونلوا قالسطا هتعاج نالوا مثلو لیخ |

 كمروکز ا ور قداص ییردیپ هدتنزو لعافت (ےج انتلا) رونید هب ولطم نالوا سو رولوا ف صوب هع شرب

 رک رانو نکل ر دهنسا شعم میخ هرانوبهدننزو لات محتار هد زو هرز (تصعخم) !نج قبض یا جک

 ردراشاپا دعندناولص تادنفم یک رذعالب ءاپقفو ردیمزال یانعم هک ابوکر دشلبا رسفت ةلکم روسکوا
 لاسمعتسا هنسانعب كلبا در هيف هجو یدآرب هخګو ردی رغا یسلیا هجرت هلکم هدلروکن راق یلوقناو یرانوب
 ردهنسانعم كمنروب هلتعرس یت اد هد دشت كناحو یف کون ( تاز اهبقا در ه"دراذالئاسلا منش لاقب روئلوا
 تابثو رص هل يخف كنون (ذحاصملا) هعرسا یاهفح اذا ل والا تالا نماحت لج جا عن لاعب هليا ارعا هلطوساهلبارجز
 هدننزو ةا کج (هحاغلا) رولو! دض هلکلک هنسانعم تناندولخح و ردهن انعم ءاعسو دوجو زدهتیساننعه

 اناامراببرعو ةحناخربخ فعجاسحو مارقارغ ماوقا نم ءالوه ساسالا ن لاق مائل ءالخع ىا ةا موق لاقبرد منن ےس سسس
 هشت هزافوب شلوا لب ند لب هلا ته ا بوک نسانعم دنع سفنلا بیطبانامررداذکن ع نضنلا خب

 هد تنزو حدم (حدنلا)رد یهاج صخترب ندنتعاج مرادین هکر دہللادبع نبا هد تنزورببز حج ںدشعلوا |

 كغاطو زو شید هرب نالوا غسلمو شیککو هنسانعم هعس قالوب و ردهتسانعم ترکی لقوج هلبعع كنون (جدنلاو)
 هتسانغم قل ال وبرولو اردصم هلبصف كنون حدنورولکحادنا چ هنس أنعم لا دنسرون.د هننکر یکراوبد نلک هيف باق
 دیح فالف كليذنأرقلا عج دقامنع هللا يضر ةشياعل لس ما لوق هنمو هعس واذا ثلاثا بابلا نم احدنهحدن لاقن

 زج (ةحدنلا) ةيالا نجر تالو نكتو ىف نرقو یلاعت هلوق تداراو ةربصملایلا كحورخم لیذلا ىس تال ىا |
 هعس قالون هدرلنوب هلبصف كلادویعضكيم حدننلاو هليعف كيم (ةحودنملاو) هدننزو هعرج( ةد نلاو )م دغنزو
 كلذ نم لاوفت ردراردصم هتشانعملوععممسا دوخاب ردرللوعفممسا حدتنمو هحودنمرونید هربلوب ورد هنشاتتنعم

 || دارمزلوا دع ندذک هکر دراف تآربوصالخ ندیذکهدکلتوس هلیتب زط هیاکو هیروتیزوسرب عد بذکلانع
 رددتسانعم لقتقلرغا هلبربسکك نون (حدنلا) ردکعد هوس هلشهحزاغلاو هبروتو هناک هککح هنلوس نال
 هکر دهنسانعممس وتهدننزو لعفت (حادنتلا) رد نطیر ندنس هلیبق هنیهج (حدانمونب) روید هثبشنایزوکن دقارپاو
 ندنرافلقوط تیاغب یم یکو نویق هلتتسانموبرد هنسانعم قمروتوا شیکک بس رس هدسلحمسانوقلالوپ

 سس سس : جت ا جم حس حس



 الهه 7 ةنسانعم یا یه ی E را ا لاقت د هتتتتتانغم

 لاقن رد هتسانعم كةر و ید وتهدننزو هناکدحاا) هاطعا اذاةحناملاقت زد هنشناتنعم كم ریوونلغفشا یا ۱

 زا ترا رخوهاطعاا ذا هح اتا لاق ردهنس اتمی و هد زو لاتقا (حاتمالا)هاظعا ذاخایع قو اهمزصمیدخ ام |

 هقزعتّردتااذا خبلا یرفز سعشل ا تحاتما لاق و زل عشة شنان كلبا ق رغ قرغناویخ لعت شد وخ | !

 لاق د ةن انعم كابا تظل اخو تفلاهلیرب ین ةد تنر لغام مانا دف رضیالمعل او ر څا خاتما صاسالا ق لاف |

 ۋوتيدەتضاب لوق لع ەنى زاص كنەطرۇع عال رون اولو داود اس حفاظ /

 قزوپیکزا هی هدننزو عفت من !لنشانعتلنهلا صب روتبدهبامر خك نالوا قشم وب یدزکحلبرتسکم لا ۱
 یترف كلاس .نهتفع هدننزو ناک( حال ونک یا # نالفّملاقب ژدهسنانعمكع روت هناك راو ةتسهآ لاق

 E لیان اذا نارکشلا عام لاقت رد هتسانعم ع روك ردنا لن اھ فرطره هدشنزو لعافت (جامل)ردیسا
 ل عنشبنا هتًاتشوا ءاطع) ات اس ئا زحت-یمتتنال و ت رددنتسانعمكلما اجر تعاغش:دوخ ا شدا هیطخ

 نوک كتابو یخ لیونل )نؤنلا لس مق نردیدآ ی یمرف ته تسکمان ئ وخ نادر جان
 ةك ر تلیکو كموروا تي وکهلیف كنات حابنتلاو_ هلک تون (خانشلاو) ليم كنوت (خاتلاو) ةي یون جاوا
 اتان و اعابنو اغابن و اتهاناو احيا سبتاو یبظلاو بلکلا حت لاتقیزد ةنسانعم كالم بوتلتیس نالو
 زوتید ھن: كيکو كز وکرستوسرم هززوا قلو اځنا دنت زوار حا هدحنابصتاصاذاننهلاوتلاتلا تالا م |
 مخاسلا لع ةتلجت ئا رتتهنقساو هتعنا لوقتردهنشاتعم كمزدروا کوک (حابتسالاوا لرد كده عاجل

 ولا ع و خم ندزب عوج کروند هنتاوضا كنتراکب وکو TÊ كنقلخهب وا لب کنون (حوبلا] ۱
 رال تس قرذ] وا منا هکر دیمجج كنف ون دارو اب rE یا ینا خوب تع لوقت |

 اویخ یسلوقف كیکهاتخآربعوضوم رونو ارن كنوروآ هک هتبوض ےب ابو جن لصا هروک تناسب تست |
 عن را °غ هدنتننژو تاک( خاشلا) زوملوا قالطا هه هک عانجح حوتو یدئلوا نلاتعتسا یو هدناوضا |

 الف نکن الا تونضلا دید حایتو دیعما یژدن كرما نالوا یرلت دو وم كرات رخ تنعش

 یدرفمزرزید هنیراقلازرا یرهذالق ناوست توتلوا تخت ندهکم یی اتو یرلکدید ینتجتون زوکورونلوا
 قوت یسقتوا ةا درو هرقرف هدننزو ناقر/عاتنلا)رذیس دینک اص ندع ندنن دغ (جاتسنلاوناژودقخابت |

 ]| فی كدوسا حابنو یدنلوازکذ کهن زدعساو ردم هدننزوبارغ (حاتشلا) رونلوا قالطا هشوقسواع نالوا |
 | قالطا کک ناغرغاهدنژو نرم(: | وناوایالطا هتیزاوآ تنالبدایس یا عوفر نانو رایت شوک با ۱
 كغاط متضارب هدلخم یزلکدید هتم هدننرق هسن خان نت هدننزو تاّرغ (عابنوذ] هنسانعم ةجنانض ةنطروتشژا

 وز رب تمام نودووف خوتو مو نا تعمقرع روت بن وکس تاهبدقوف یاتو ىف کون (عتنآ) ردنا
 قرص عا ندعولطو دلا نم ع ر خا ذا املا تاسلا نم اوتو اق ق زلات لاقب هتتسانعف قفخ رندن |

 تی وطر ندقارمط نم عيا یلایم یدللااذکو عترادا یعلا نم مس کلا تن لا رونلوا لاتعتسا هشناتعم |
 اهیللواهنامکنب مانکن دنظفل عن حوت ةعشراذا "را هت"لاش ةنشانعم قم انیمه یدهت هدانعموو درن |
 ۱ هننکم( دهن نویهکیادنا شو ندخباماروتد هنبراضوبجاخا هک نا هک هن تانغ م راج شالا خوص رولوا غج زد لع تم | |

 نشان متن یو خ a :رهوح هلن تنک كناتو تلن:رمه (حایتالا] هنشانعمتتنا نوناوآ قالطا دو دو |
 | دام مت زب کر لو ردشلبا طلغ هوک وا ةن وئ ر دقو ینانعخگنسانش بم دام د اکل ردشابازتفت |
 i و دوش حول یاسر روا قعواطدو لخدم هدنآ وتو ا لس یی ردیف ۱

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
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 ةا هق وئوم هفسفهروک نا HEP رد هاو خاک هلم تناور دنس هزوخرا # ادا | 1

 ارفیاش کهزاد ینیدنلوا عاشا شا تولوا حتت لصا هدهزوجر او ردلاغتفا هکر درم دوشم هدنناونع حاتتالا |
 :زدندآ شوق رب هدتنزو توقد (جعوشیلا)ا ندا متر ق ةزهلوا ندناتلاعفا هلتلفغ ند ژهنماکنه و حاغ جز ره ۱

 كن شنا نالوا تواطنو تحاخ هک هنتناتعم۶ قدر دم توت ) کاو هلرصف كلوت (حاتصلا)
 زدردضتندزاتفع نانلوارک د هل نوک كجو یقه ك تونغ ع اردن اعم ار رود یو ۱

 لا واتش رفظاذا تااعلا تالا نما ج هجا" : طرق نو هنشانعم كب : یشیا كيلاظو كمن یدک شا
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 .یهراق یق 1 هدست رو رجا( الا) هن مانع قرز تدش ردعسا هنسانعم كل وک ك وردقلهجالا هکرو ید

 لاق و داوسلاو ضا بلا طلتخم ىا حلما شیک ل اقب رونید ءا هدوم ردتفص نده موم روند هج وق هال
 اح الما شیکلآ ما لاق ردهنسانعم قمل وا هجالآر قول هراق ولق آنویق هدتنزورارجا (حامگمالا) مالم عن

 عب فالح ر هدنع ناحل عو ردشلوا قالطا نوعی داوا ضیا هلل ضایب هدیسبکیآ زرد ناش هلا نوناک
 یدنلوارکذ هکر دین قم كح ما هدنتزو ءارج (ءامللا) ددیدآ كغاطرهدن رایدیس هلبق میلسو ,ردیدآ دیحانو تاابا رب

 میظعو رونیدهشا كنهقرا هجیلکهبی رغصیغاشاندینرغیهدهق راو رونلوا قالطاهجاغا شلکودیراقاربب نوترو

 هرذنم لآ ندماش لولم ءا و هلیس هظحالم حالس نال هنسانعم هچظع بتکر ونلوا قالطا هلو هرکببع
 شفلزوط یک لم هد زو مظعم (ململاو)(ح ولمث) ردیمسا یداو ږ هد همام و ردیمسا لرکسع بتر مر صوصخم
 كمما دع لعوب وخ هنسنر (حالمسالاا م هيف لعجیاعاممو حولع و حلمك مس لاقب روند هپ هنس
 (مللا رصق ا رديدآعضومرب (ملاتاذ) الم هع اذا میلمتسا لا تر ونلوا ربعت كمسلزوک هکر دهنساانعم
 ندهعازخورد هب رقربهدنساضق تاره هدننزو ریز (حلم) رد كمن هداکارامهکر دید عضومر هدنق یراراوخ

 هدوفس (ةجوللا ار دیدا عضومرو ردوصربهدندروبیعاجج ع وا عییرونب هلی هیینر غصم (ملما| ردیدآتعاجرپ
 هدشنزو لاعتفا (حالتمالا) ردعضومرپ هدنزو هنیهج (هصلم) ردهریک هب رق رب هدنساضق بلح هدننزو

 قع ابذکط لخ اذا لج زا تما لا فر ولوا شابا هچالآ کن وبق هکر د هنسانعم قات نالب هزوسیرغوط ||

 ردکعدردهطزوکه نوب هنسانعم هنسبح امر دی رغصمكيحت لعف (هحلیمآ اما ردیدآ عض وم هر هلبس هنرمجچ (حالمالا)
 هدب لعف هکردینبم هنبهذم نوت رسوب گرید راش ردشمالوا دراو ارغصم بعت لعفیرغ ندهلکیکیا و
 اهل ابلا) ردراشابا زب وجت مغضن اقلطم هلغلوابهاذ هننیمسا نویفوک اما ردرلبهازهتلعف كنس هلک ل عفا

 نالفغاملاقب رونلوارییعتكم كمنا ز وط هکر ونلوا لامعتسا هنسانع-كلیا لک ماعطملرب یرب «دسننزو هلعافم
 :نوصاتکراشموو هتعضاراذا هتخام لاش ردهنسانعم كمرززءاو ام اةمرحطنفح وهلامو هلک اذان الف
 || ثيدواهب مک يم (ناتمگمآ ایهدلو اتعضاراذا است ام لای رولوا هنسانعمككمرزما نغجوچ كنبیربهدقدلوا
 | فاثلاو ثلاثلابابلانم ام *ینشلا هم لاقب رد هنسانعم كم ریو هدتنزو عم (علا) ردیمسا یداورپ ندهیلبق
 | رخارب ینعفانمینهلوق-یدلوو د وسویغاس و لو كنسهبشام مدآرب ویا هاطعااذا

 هلپرمسک ليم دعا /اهدلوو اهنیلواهر و هل لمج اذا ةقانلإ هجن لا قي رد هن سانعم كم ا ضد و فتو نییعن هلت هج
 هدننزو هنیفس ( هل ږوند هبهقان نیرو هرزواروک دم هج وو هنسانعم هبطعرونب  هبکرو ردمسا ندنبرویزمنیینعم
 میعمتسا لاقت ردترابع ندکعسل | هطعرکر د هنسانعمءاطعتسا (جانتسالا) رونیدهبهقاننانلوا رکد ردمسا ږوب

 هقوا لوشندنراقوا راق هنیو ردق وب یبصن كن ۲ هکردق و ربندنراق وا راه هدننزوربما (عنل هتیطعبلطاذا

 یسرف كم وق یردار تب نمو رونید هقوا نالواولببصنلوف ىلع رار دیا هراعتسا الًفتو اکربت هلغلوا افكر وډ
 ردیعایسرف كن هسک مان سعقف هلباه (ةعملاا ردیدا لجر رو ردیعساكنسررف یناببشلا دوعسخن سبقو زدیعسا
 هقانلا تعما لا قب رد هنساضعم قعاج بولکیق و قمروغ وط كنبشاومو هاد هسک كن همه (حانمالا
 لعاف مسا (عامفا) ردصاخ فصو هکروتید هناوبح شعنلعبیسمروغوط هدننزونس (عنمل | )اهجاتداذا
 [| دنع نا يلوا مطقنمو هلوا رودس ل واهني « :رکصت دکد لکحیدس كرا راس هکرونلوا قالطا هر هق ان لوش هلینبهش

 ءاطعلاذخا اذا لج را متمالاقب رد هنسانعم قلآ هیطع هدننزو لاعتفا (حانتمالا) رونلوا قالطا هرومب |
 نعمت ل وقت ردهنسانعم كملبا ق دص عي كليا ماعطا لاهمدآر هدننزو لعفت (مَلا) هقزراذاالاممتمالاش و

 هنسانعم كکود شاي لصتم زوک هدننزوهلعافم تعامل مینغاو لک اعرز ما ثردح هنمو ريغ ەت طا یال املا
 كتابو یف كيم ( ملا) ردندلاجر یاسا (حانملاو)(حاملا) امص ومد تلصتااذانيعلا حام لاش ردلبتسم

 هنس کل وکی لاصیلاصدارم هک ردهنسانعم كمیر وبك زانو بوخ هنوکر ب هدننزو هع و عیش (ةح وحاول هلبنوکس
 ییدغ وق ندی وق هزوک هننابكساسا هلط ف رظنبو زب یشماذا هح وهعواعم مالغلا حام لاق رسک روق رەقاب
 هلنلوپسو قفرهناکزانیکی شب و روب زاق مو ردذوخ ًاندنآ هراس یناعمبولوا عوض وم هنسانعم قم ردل و طلا

 هل لا یی هعوق بونا هنجا هلغلو ازا كی وص ك نیب وقو ةطبلا ةيشمیشماذآ لجر لا حاملاشب ردەنسانەم كم روب
 لا قی ردهنسانعم كم ردنهدنافواهت ام لعل ولدلا الغلا لخد اذا لجرلا حام لام رد هنسانهم قمر دلوط
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 ردقلا تل دهانه میمروقا ۳5 را دقمیزوطهماعطو م ی را ملم لاغب ET SE TE ام ||

 .رعاشلا لاس ردهبشسانعه للیا داربا نیشنلد ریبعتربدوخا نومنضمدنیآ شوخ هدیره شر عاش واه زک ااا

 ةلنرمسکلي ةي ا) الیلق نعساذا رورطآ مع لاقپ ردهنسانعم لمروعم هج رادقمر هود میلعو حلم یشب یتاازا
 نالف * لادمالآیفو فلخو ةمرح یا دمو ممامهنیپ لقب رونلو|لاسعتسا هنسانعمنایعو ماهدو تفرح ی
 داول نالوا هدنرزوازد لّوا لوق هکرید حراش هبضغ یف دیدحوا نیمسوا.هلءافوال یا # هتبکر رع

 یرلکل زوسیرنکآ كنس هفت اظ ىج پولوا هنینانعم س ا هزوکوپ نان لوقو ردذوخ أم ن ندنسلواد وانو نان ر
 توزوط یسفزوط فدا هکر دندنیذچش لوا لوق بلا لوقوزدشملواهیبشت نا ۲ هلغلو هدنلذتفو هکر

 تاموصتطاربیکهدنساسآ یزشخحزو ژیکعدردبا تادحو مثخ بولک هاه هلدس فزچ ینهلوا یکی غیدقلاق ۱

 نوا كک هنر هدقدنا هاب ردقو یماور ول ندتح ارج امطق تولوالنافمو مج انچ نعپ و لب اهیاک ندنالوا
 یدیدردهنسانعم تم رج طهدار و نیلضعب ورد مضر دزوایبهکر نالواهدنسان هر ظص یو دنآرتضاحین ی

 هرکصن دک د تک یوقلاق ندسلحر یا تیباعرو مازتجا «قدلوا شلاح اک ابولوا هپ هینکتدکلتتر> یب هروک کسی ||
 ملم هکر دیدار عاشرپوردیمما لجرر هحل مو ندکعدزسافو » روال لوق ییجرم کر ذکی ردیا تمرح ضفر

 ,as بوخرولوا تفص ندتحرامو یکم رونید هبوصقآروشهدننزوریما (مل) ندفراختم با جرج |
 هرومالص هک اب مزوط عی علم یا لم ك مس لاق رونیب هب هنن شل زوطووازوطزواوا فصو ندنحولو |[

 لدیرا مع ملا لایق ردهنی نوه هر وصروش هر سن كەز المال جل هّوام شا افت ورا دنا
 لمروحماوصروش به اتو اب ایذع ناکو وام راصاذإ ءاملا تالاق قدوهنساتعم قلواروشوضولثطو ایم ءام ذّرواذأ
 ردقلا ما لاتب ردهنبانب+قسزوق«دیز هٍایز ندنرتق یزوط همای عطو ام الم ءا اهاقساذا بالامل اقت ردهتشببانعم
 قلوا روش وص هد زو دوعق وللا هديت زو همارک (ةحالماو) هلبمص كيم (فخوللا) ايت رثک 1 اذا
 هحالبو امل مراصا ذا لّوالاو ثلاشلاو سالا بابل نم طولمو ةحالمو هخولمعو ءاي عملا ردەنساته
 هش زورها للان سجاذا .نيمالبا بابل ا نم ٌهحالم ءالغلا حلاق ردهنسانعمقلواهرهح :رهح بوخو لزوک

 روند همذآ لوک تي دلپا,ندی هک هدیشنزو راک (عاللاو) ءدننزوزاک هلیمض كع( الملا) ردتفط ندرانوب
 || كالو ىف كيع تا )نولکنوج المو نوع المو یک ازشا رولک حالماو یکم ارکر ولک حالم ی چ كلم
 یزدان نکردیآزاورب شوقو هاتغا اذا ثل الا بابلا ن مالم هتل لاقب ردزاحم هکردهنسانعم كلما تبیغ لب وکس
 نایر نسهلوقم نویقو هبحنانج هاقفخ عزم زکاذاژالا طلاق رد هنسانعم قمی وا قوچ قوچ قره ریت

 كمرزرماو اهطعساذا هاشلا ِس لافبرد هنسانعم بليا هلازا راب وتن دنس رد تویلشخ هدوصض نس نوا تالبا

 رک ملا هيف ع رظاذاردقلاو كسلا :E اردەنسانەمقلنوط ییهنسنربو هعضزااذادلولا حم لاقپ ردهنسانعم
 یکی رک اکر دهنیسانعءلنردقا ربظقاروش هزاوطو دا بالا نشاط م مم هيف لاب یردنوعابیلغت ی ر

 دکل حیف ك هنتعف يل بارو لم یهو لا ساه مطا اندیش امل اتقي ر دالي هنا شق
 هدنتمن_هکردهتیمانعم یوا قآ طلتح هلهابسو و دیدآ عضومر مو زدیدآض رمررولوا ثداح نونلوارعن هوم رکآ
 هلزوط هکر وتید رند کنز زوط لبد كالو كي ( ی هأب دیششن كنالو یف كيم (تحاللا) روتبد ا
 | ولزوطروند ن4ا کیون هنج اضزوط دوخات دک ناتضزوظ هدنزو دا دش )اا )زونلواربعت

 وهلاقیر دی رهدهعردنتابا حاللصا یر ناغوب لر ور هکر وتید هنیس ززاغوت و ناعل او یییمهتمزالمهنن وص نکد
 ةعنص كاب رو كلبك دننزو هباك (ح الا هتهوفلصما رها دهی یانیحالمنموه لاقیو قون حالم
 لرد : رلکدب دیدوخنن ایمییکرت ردیدآ تاب هینزو نامر (عاللاو) هلی دید ك مالو ئم كيم (فیحالما) رونید ۱

 هزهدزنالواهدلاراورونید هننالب قادنمو روتند هب هبروطو زود هراک وز ندناارخا ییهئیفش هلبنزو باک( حالما

 هلعاقمو روند هکلنی رل نالوا ضراعه نکز اغا زوو رونید هکعس:سو دلهدنبقع یلن زارت قن وهنسانعءفرعس رونید
 روند دهکلیا ریبدنو جالعهدقدب رغآ برف كن هقانو هنسانعم هعیضاره كمما تسهم كنو ناخ رواوا ینانردصم ندنناب

 کر وید همزوا ضای عونز رولوا دادشماضعب و هدننزو یارغ (یاللا | رولوا عجب كد هکروتیدهروصوازوظو |
 هکر وند هی هزوگرب ندنشع كنجاغا اوسم نعلن دک از اوزونىد هجا ع وئرب و رونلواریبغت یمزوا ومر وا نوزوا

 هدننزو هعرعب( دل ] هنسانعم حلی نیکبآ كنابرد هدننزودمط ( للا ) )ولو اهپش ودر هو ضان

 هغلقا رع هلهاتسو روند مالک فیطلو شکآدوشوخ کر ولوادرقم ندنلنفارموزد هن زانعم ٹکر و تباهم

 س ann تا

 روسد
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 "| ۵ نک ی رخ نم ملا اذهنم مکیلع علظ) هیفو ةن الا قلاقردشلوا عفاو كلم عند نلاجب هک ایوکردششوا |
 خدا ینالاكلذ لاشبالو هنمزهاظزایآ لاجیوا ترم هعتسم ههحتو یلع لاسفب ییعلارب خب ملطف شام ةع
 | اف بهذاذا ضرالا ی سم لاق رد ةا عم كمك رب هدنن زو دوعق (عوشا)ندننلبا تین" یفلوم نکآ
 جما لاقب رد هنسانعم قفص یف ندنیف هدننزو لاعتفا (حاسلمالا )زدغضومرب «دنناضقنب رتسنق (عماملتز
 نشو ليم ( محشلا) رونید هب هت نوژوا ره ند دنفس باشخ ۲ه د تازو تولسا (عخوتسمالا) هلتسااذا ضیتسلا

 ۱ هلکروس سال یلتنوشخ هب زوب جا ددوخان كمشپ بونروتن نب رب یر یرافرظ عا كراقلب وا هلی نندجم
 || لیدل رسک ن همه (جاشمالا) ردییک آی فصو بان ردفیانعت و تر سما رک تن ردد انعم ی مش ج آب وشو

 زدهنسانعم قملزانا ب ولجا دول و نداوهو تبعصو تبدجاادا ةئسلا تعتصا لاترد هنشاتغم قلوا قاروق
 لا رد هنسانعم قلوا دولانو عظفنه بودیکه دنژو توعق (حونصلا) امنع ناخحالا مشقتاذاءاجنلا تحهشما لاق
 یحاو تسردنااذآ ادا تفصملاشو حراشلا لاق عطقناو بها تلاثلا بابلانم احوتضم لخ زا عقم
 روظنش ی دض نکل شر ذآ یدنلا حص لاقرولوا د هلفلوا هتناتنعم ق مزو ندرب حوض ۋاق زا

 لاقیرد هنساضعمقلوا م انسو نیما ن دکماکو تو ندقعول و هلغاونیتمیرلکوک ك نب رلبق یرافلغافون كنآو رديف
 ىلجتااذاتونلا ْخحضملاقن رد هنشانعم نلیطسا نالو فن نآ تنمافاهلوصا تخسراذا سرفلارعاشا تعضم

 قلاصف بولیکج هکاوکو هرهز نول ی واذا تایل عم لاقت رد سام یل شب شانول نر كب ىلکچچ ابو
 عیصم لاف هنساساخم یلدر دیکر ولوا یدعتک ةایقرخ زاب هدلّوا یاتعفو رتا ذا لظلا حاکم لات ق ردنساتعم
 نملکچ یدوس ءاراوطو هتهذآیا لضرف هوا حف لاتسرولوا دعم یک رمنرب ئر هباتتهذاذا لا
 هيا معنصم لات رد هتش انعه كمردیک ید و هد زو لیفت (یصقلا) تهذاذا ةقانلا نيل حكم لا رذنشانقفم
 بارلا بایلا نماعصم لخا | حصملاسش ردهنسأتعت قلاصق ترول هقف و هکلوکهتعف .(حصملا) دبنهذا یاكنضرم
 كي (تاحاضلا) قبقر ضقان یا مصما خلافت ردتفص ندن هدست زو رجنا (حصملا) قرز نضمناذا

 بوردلوط هلبا یتف نا هکر ونید هنیرلب رد اپ رلکشوکهود لوش ردیعچب كح اصت هک هدننزو تابارغ هلی
 علا ) دیلبا عانتما ندکمرپو دوس هلبنظتیسب وا شّلوا كاله هک ات ردنا عضو عناب لاوقان هدننیه روا
 نالف ضرع محض ]تب زده نسانحم لامپ و هصرقتو نیش هنتوا ضرخ تانهسکرب هدننزو خال هللا هیچم داش
 هوذوهنخ دادا دنغ حمل اق رد هتسانعم كايا مد هنسنز ندنرزوا هکر و هناشاذانلاشلا ابلا نماناضقم
 رد هنس انفه قم صضیتن هاو مولطو هب رفو ترشننآ ادا ل الا تضم لاق زد هنس انعم قوا هدنک رب ناب ییزو
 انعاعشرشنااذا سعنلا تعمم لامردهنس انعق قلو الناشر رهیوتر كشن وکو تخم اذا هدارلا تحط لاشن
 ( رمل او)(حرضلا] هناشاذا هضرع مضما لاق ر دفدارم هدلوا :ئانعش هللا حطم هل رمسک ك همه (حاضمالا

amamتوس  

e 

 سموم

 لا لا هدننزو عطس [ےطلا) ردشاب ارک د یخدهدنسهدام حرش نوب فلّومرون.دهناغطرقاج ليف اد اضو كم
 ةأ لا می لا رد هنسانعم كلبا عاتججو هد برا دا ثلاثلا باللا نماعطعیعطم لات ردهنسانعمیتروا
 یداولا مطتما لاقي زدهتسانعم قلوا نشاط بوراق ینوضكن هردهدشن زو لاعتفا (حاطتحالا) ۱ اهءتاعاذا

 رولوارک دمالیلقر دننوم یضفل و زرد ك هدیشراف روتیدهزوظهک دفورعههل رک یم ( 1 1) هژامنکو متر
 هکر وئلوا لا تعا هنسانعم لعو هتعضراذا ات الف ةنالف تفل م لاقت رد هتشانعم عاصر كمر نما زواوا زدن
 نوتند هنغاب حماو رد هنسانعم كللزوکو ردب ژزوط كند هکرونلوا قاللظا هيا لعو نوصخرلواءللاهب ام زدنا
 رونلوا قالطا هکر ومس مو هلببسح قلو ادیب حعش هدنندب ؛لراوطنیب زوط ردزاحمهروک تای لتساسهنساشم نه
 ]| قادوش مغو دهغو مامذو ةهرح یا حمامه لاتیرونلوا لا عتسإ هنسانعم مام ذو تمرخو هتشتانفم نهم
 كحابصم جام ءام لاقنالو مم ءاع ل اق زاص لا نفل وم ا لاق ردیلبافع تذعیکی ی وض کت روند هب وضوازوط
 قح ردشلکن شخندتنوشخ هکه تن هدننزو فتکی دیا ملم لیصا ردلعاف معما ندتحولم علم هدانعموب هرکه تن
 یدنلوا راصتقااک !هلقیفخت ندلامعتسا نزاكه دعب ردشملوا تر ق ید هدنناونع حباغنا مع اذنهو هرزوا رضا
 نیک یکیدلک لقانوهف عضولل لقبا لرد خام هرزوا سایقرغ هدنلعاف سا ك نیک راح الحا زا فا لما زا لهاو

 زا لهاورددراو ام هتل هرزو | سابق هلغلو ا دراو دن دنلانو ندل وا باب یلعف ەخ و لمك ر دوب ىس هصالخ كاتناپنو
 خالماو هل رسک ك یهر ولکخ المو ردغجج ٹن کلی هرولک دلم عج كنظفل هو یه ازاد ملکن هززو ههیضاو |
 قلا" نعساذا لا ملقب رد هنانعن ك مروجه دنن زو لعفت [ )هایت تمالو یزمسک ی زور زاك |
 سپس هی سیم

e e mana 

 تب دوس چ



۳ 

o 

  ETERS e 7۳۹امعنرذاذا ضرالا خال حمم لاقي ردصاخ مس

 لالا تنم ماسالا فو مم وب تراس, ذالب لا ته ل اقم ریل متسع هن انعم لک بوم روط ن وک ت وت هردو
 اپعتااذالبالاخ لاعب رد لی عتسم نی اعمال هدنامورفو نویز از بوروب تباخب یم ودوادیدشاربستب راساذااتموب
 :ییهبسکرو ردهنتانعم كم رویلا هی نسل هکر هند انعم سم ید وبهدننزو لیعفت می میبعلا) اهل رھیا اهرداو

 تامل ایم و نویز هغر وپ ی یدو دو رد هنا نالیوسزوبمیدمآ شوخفاوسنجار هلبتهج عادل!
 || روهنپپبابنع»لءنروب هبهنبسین ریو رد هنا عماد حس ید رو هدپشزو لعهت , (م ربعلا) ردةنسانعم
 بكرت ىا همست نالف لاپ رد دوخ انها ندروزم یانقم هک دمنیس اعم ی دا ارت ەلپاهننسف رب و

 هعم ى شال ییععرارید ےس ن الف هدر كچیدوډ د ر ځو سلم ردق و هنر الا كن هسک ن الف را, عو هلصع)

  aمابعلا) هیع ارد حسب ها  (eتن ذک,اذااجایسیفو اه جسم لابی هننبنانعم بب ذکردردصم هلیصف کتا

 كينايصم مردان چایو اس ض رالرعسب لاقب ردهتسانعم لب وا یر خدو هلبجبنک كم (جابسلا)
 سالبلاىإ حبلا عده ارل وقتزون دهس البو اوج هیر سک ك واچ نی وواربج هج اسم هروکه ناب

 || كلرزید هلتبخلوا لت وشخ نیاسبل لنت (عسما):رولکح وسم یعمچ هنیانعم+:داجرونلوا قالطا هلوبولواو
  3يه لاقب ردهنسانعم كم بونروس هني یزپرلطوب نکرر وپ لوق یل قمشجا 1 بوشر هن روس یرافر طب
 || هدتنزو زج ا (معسمالا) ات ر تکطیصاوا بوما نوش هنبکر نطاق تح اذا مبارلآ بالا نم اخس لجر
 [| هیعنج هلییپس یک راو نکرد مالتا یلع این یی هدتنزو ریما 6 حسا) روید ءاعسهدنننوم ردتفصندنآ

 میلپانایور کد هچودنوک ی لا هدف اسوءدجرش نالوا هرزوارآونالاقراشم,هدن قاقتشاكنویو ردشفلوا ا
 یشوه یوم هک توده ندنظع) حشر دین اتعیپجوا کرد چم یدنلواناسيجد هدنسهدام حوسک تب
 بیم دلار لوق عیب ان ندنغلزسروغوار دتل دك لاچآ د چم و یهتن ردن رجم ندنظفل ماس ماشو ندم

 یرفوط لپو هنیانجم قزعرونلوا قالیطآ هر رونلوا قالطا هنسهعطق شم وک سمو هدنئزو نیکسرارید,
 ِ روند هش نالوا حوسم هلیس هلوقم نهدو رونید هبدقبا نیلپس منو هکسوهنسا عمق دص روئیدهمدآولزوس

 رونلوا قالطاهدنالوا عام ریثکو رونلوا قالطا مرآ هحایسلارثکو رد هتمانعم»موشلموس ذکر لاب حوس حسو
 / هپ لو كبو ریا تالیسیْسافو یزوک,هدنفرطر انس هرهج هکرد هبتساسعم هحولا حوسعو

 || هیبکبآ ذك سو هلواراومه بواب هک ترار دیا جمعو سم یشان ندنتنوشخ هدقمراصو هدقلغ هکر وند هب هلعسو
  1هبا اورو تبد هب ېک نالوا عام شکر يسال الا )روند هد های ایذک خدو :بنزو نیک (جسا )دون

 [| بولوازو د هدننزو ءار او دک یجدوب مدننزو میس* ( (حشلا و) هدننزوربنم (میسملارونید
  ۱هزوناشنالوا قیرآ ی چک دو رافنصیصح تاد هب وتسمیا ءاه را لاب روند هضزا نالوا قلشاطلقجهدرخ

 || ةارها لاین رونو واخ نالوا نابطزو دو رد شما هئطخت یس هیس ءاصسر ضرا جراشهنسانعم ءاخسر هًارمروند
 || زبعت لهم كليس هکر ونړد هنوتاخ نالوا مج يی راهم ءاڪس و ورود سا هدنرک ذمنون اهل صجخ اال یا ء اس

 نکرکورونید هزوناخ نالواللبس بویلوا یاداپ یرازوکو هنسانعم ءاروع رو دهنوناخنالو اروکی زوکر وږونلوا

 ینالبواهنحایسی :رایبیا ءا ةًارما لاقب هبلاقرب ینبدم الوط توزکهدقدنج هخافوص هکر وند هنوتا اخ
 یزشموعیاب هدندقعا ایشو عب لوق ىلع كلما قبدصن نر یرب رھ :رو عافت (جسالآ)هسانعم ه ها ذكر ونيدەبىراق

 | هزاقفانمو یروص هدننزو هلعافم (مجساملا) اقفانصتف اعر ابتوا اتات ادا اعام لاقب منم اعم یوا لا
 || دزام لپ میسک لات نیل اثیغ لوقلانانیالا ذاا جسام لابی رد هنس انعم كلبا هلاکم هلتعالمو قفر هنری ر
 هب خب وله هکردز واج يربار هلی یک كنان (حایسحلا) روند هسک یابی ی هنهادمو روند هبسک نالوا ث ثدبخو
 زولو لوس كي نکل بولوا هدنتشبه راک روناج وب رولوا هدنارهم رېن عقاو : هدننهکلوا و هدرصملبن ږولوا هبیش

 [| هناوسیح:یکا یتکارحخ كیالعا كفروستد كنهن هدیسرفف ږدراو یرلقااو ىرللاو نسخ تباغب یسبردو

  1روئلوا قالطا هحاصقف راصنالواهنق رط هک هدتمنز و ه:یفس ( هه یهیسلا) ردسنعفیرو حاس يرب ردصوصخحم

 هدنشنژو هزج (دیعبلا) ردنذآ یداور هدنبق نارهظلا م هجبعو زولک اسم يج رونلوا .قالطا هاو

  ۳دونواتیتیاابم ندنآهدیکرت ردینبنهنخیدلاق ناشنورتاهدرب نالیس هلبالاتداعرونلو!قالطاهناشنو رای
 شش یا لازهوا لاج نم ۸ هک هیلع لا ندشملواقالظا هنیانو زنا لارهو لاچس نالوا هدهرمحهدعت

 قلم نشت دلوا لاج ینارونردسقل جلا هللادبع نوت رج ندیاعصا (زیعسلا و و) هم رھا نفی هم
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 شاب هلشواظقنم هکر ودهزوکل وشوملوادیاتابنت ی ابن هکر وند هضرا نالوا اولا بط خارفو طینن یا |
 ردنا اتح رف یرلندیا شات لل وا كران کف طا ك هکر وتیدةیات لوش هلن :زوروسص عمو رنو لوا ردنانالتسقوحب
 هزوکه ان لعاف مک هزوکه واهل و روشن اش یسیدنس که بوک لک دال اتمر لیمو نسخ قوا داوخ ای دطوا
 تدر ( حارمالا) مهسل هل اترا نتسلاخزم اهم ناکو امت افاو آر زرهی ورم نم وق ل اط ر دل ویت مغ
 حرف لاف ناخ رلا) ةظفف ا١ذا س فلا لكلا ح سا لاقت ردهگسانعم تام ردوتکه طا و شدت هلاک

 لاقب زذ هنس احم نل وا نوب زاوا فض و فادا غبار اتابلا ساناح رملحع ناچ رم-لاقب ردا هنا تسر و راہ و
 تدلسفا دا نیکلا تح رع لاقت سد هتشانعد یوا اقا ىنا ەن ولو ضا ۶ اد لغه (طقت ز وکر غە ا ذا لطب نام
 نخ هدقدروا ناشف دتسک نانآق و اکی دنلوا رکن هدنسهدافخ زا رم خو یت کم یچرم) ادم ثلاسو

 هکر وص نمر یادغب هدننزو لعفت (عم قلا ) زدینسا یسقانلریا نب هللا دنع نواز تش نیس رمو روت ولن ویا
 قلا ینیردوسناکلات افغلا نم هاقنا دا لایا ماعالخلا حرم لاتعاردهتسانعمكلعا لاتندنبمل وتم یاران

 شکیدهریآ هنرقو مولظدندو دنه داذا دلج اح رم لاعن تۇس لوا یرادرخآ لارکو ین دب یدنک هل رکر دهم
 یهتیلزم اه المادة دید دارم ا خرم لاقیردنن ات عم ی مرد وطوص نوا ناتو ظ تو شپا هاش وطر یز زب
 خوه لاب رد هنسانعع قشراو هنرنالوهاکهکر دو ظعف كهاکنج و ۶ شاهنملیسیالواهنویع د یااهعترم
 .مخ زتساردلکد هلدتهتج قاققشا نکلردشملواذخ ا ند نظل ی منا دانفتعوب ترطا یل میلا زاصاذا لنز لا
 هدنسدامیحررک تن زد وا قالطا ههاک نچ طو ةد هتنناتعد یش راد ردن اک ےن ن دنر هلک ی جر ئ ا کنید

 ران و | ۲لا ا وذخ ا ندنره وج كن طفل ی نرم ناک هک تاب دلکد یکم یل وای تشمندنآحم رع ی راس وارھ
 | هلیعقف تاخو: رو کین ( نخ رم )رار دیا قالطا ربک آیات اک انور صز دغسوا ندق امتشاهزاد اغا رناداریز
 | درو مظعم (ح ا زدیدا عض :ومرویدنلوآرکد هدننسه دا حزب هک هات ردن یادا هراز دارت یک سرم

 هدننزوربزآ ع رم) شر عفوا رم یا خرم مرک لاق رونلوا قالطا هیدعصآ لقاد زاخو لت ورکدوشاتنیتزوا
 خاطددعحواهدنزرظهردمدننزو باک (حازم) ریما هل وق ربیعی طار ص وضخ هنتعاتجج ع اق قوتب هده یتاهم
 | بی کز ولید هرابنا مکتب (هح رلا) ندا نالبسیز وض لب تس ندزرلنآ رد رار طا هت یر کندو
 | ا رت لج زا ملاش رد هتل اعشو ددو خالل د وک عا دج یازر ی کرس راز رزرو ھ نیوتن
 | رادزاتما هلرعط لربه( ةح ارم او) (حارلا) هتسانعع لینسروتید هنمن هشوخ نيك أح رعو بعد اذا تل الا بالا نه
 | لاق رد هنسانفم كلبا هغبطلو الالب زی زر لب رتمک يم ( حارطاو) هدنتزو هلعافم ( هح زاملا) رونید هبهفیطلوحال ۱
 | عاجلا اضادناذا اهزامت لاعب ردهتسانعف هحزامدننزو لاقت (حسّزافلا) هبعاداذا احارمو هعنزام هام
 | مزوا هدننزو لب [مزتلا) هشغادا مزکملا ح نمالاقنردهتسانمعکلیا تن ورکه بمص ا هل رشک ت زمزمه
 | خم لاقت ردهنسانع» كمر و مزواهنصاو نولاذآ بتعلا حرم لاق رونلواربعت كنود كب ذکر دهنسانحمتلَملکنر
 | دوخا قف و بصر بوکس كنس و یف كيه( حلال رد قل وا هلبج نالوا باوص هدنوب نکل رم ذا ملا
 | لاتا ولا یخ دلار ارقا هداروتفل وغزدذنشانعمقمهفص تور وس لا هنن رزو ان وا كه رد یکی ن هنن قشالبب
 | علا كازا *مشلا یعدیلا رارما هد انب نک ل ىدنلوا هجرت ه4زکوب هلکطا ربسفت هلیترابع باه ذال یا

 | قرا كغشالبىد وخ انساب و قمهغص بوروس لا هەن دنر اقلط هلکلبا ناب هليترابعا مدح او لک ین لسي دقو

mm 

 | تم «دنناساو لیدلناب ید تعس لوقت هتم و زولوا ضوصخع یان می رره کرولؤا هددنب زانم لمس لالا
 | تاراتشا هدهینغم یکیاهلغلو ام وسر هل _ناونغمنیلا ساز لغم دب خو ها هدیما هنر حمو نهدلاو ءالاب
 | هتسانع/للبوس زونسغوبلطع و نیشنلد و یدمآ شوخ هد نمط لبان وبغعو هتف رف قب هکر مزاد شمل وا
 | شاز مدع نالف صاسالاق و هدعدنلاتشخال وقل ناق یا لس لاقت رولوا قم غض یلکو که نوشلوالامجتما
 دلت نس انعم كس و اطشماذا اهاوذ خسملاف ر وتوا لاک هتجا هتتنانعم قمارط و همد یا نالف
 | قارت وعلىو م وتش دوخاب ن ویو كرانم ییەنسفر نوب قلاخترضتسو هبهعطقاذا فیسلاب هم لاق
 | ناغت هللا حسم لاقن ردتتنا حض لبضع دن د وخان هلن انع دن رد زاخم هد رانو رولو انضم هلغاوا؛ةتسانخم

 | تنقال طا حسد وعاغ لا دا یسبع ت رح ابد ان وعلم هلع یا هک لاقب وانتسح کر اب هعلوتیا
 ي زواوبذک اان الف یس لاقنرونلوا لامهتسا هن سانعم كلی وس تالف ختضورزرلن و ید شرت
 | !یدمعغ لاقت یکی ن هلک سف دلمعتسف هنسانعف كلا عاج و هر ژنم اذا: هه هع ل ا هی رونو ا لامتسا نسا
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 اعجز 5و راحت و هدنبزو دوعق سو هادف [ ميعأا) هنتسانعف كنم روخ بوت رنت ون ادولوا

 یک مت ع زد هنا صلاح هلبعص كم ( 2 لیاذا یناشلاو-عیآراابابلا نم احوحتو استواح توتلا حلاق

 بارع (حاتعلا) زود هنا قلطم كندطروع لوق ىلع هلباهروند ىج د هح هکر وشد هلتوراص كتر ومو
 ىش هلبلوق وود دک ل وشو رود هل اباذکه دنن ژو ناک (جاحلا) زد هئتنانعم عوخ قلحا هدتنزوا

 انضر 7 لیتر لاقن لواری زاجنا بودیا لدشوخ یتسهنا دیعاوم عی هلو نرتوک هلعف توباز
 لی ا حجا) زو بذ هضرا نالوا لیلق یراثوازوش كخب هیلبعرمود هدننزو اس 03 لعفالو هلوفب
 لیحكو ردلناقمروقو هود هتتنک نالوا هفلتتوفرشُف كنسو فیفخ هدننزو لال لس ( خات اتار هدنزو

 قاف ضلاخ یخلتنیوا هدننزو هل رز ( (تیمجا) هنتنانعم نیعس روت بد هزوس هد نرو ا( جالا) رود اة سکانو
 | لات رد هد احم یل ؤا ناداش دات تزور ازت م هندو نطلخ | ائالف مس ل اقر ر د هنتناتعم ||

 كج اع) امعضو اانا ةأرملا نف لاش زدهتشانعد قعشلف یسهروغوط كنوتاخ لفاحو میهباذالخبرا

 خاج لاقت ر ونلتوس نوخصارابخا ید لاق بوت تابش کرد هتسانعم حا هلن هرزواسسک تااحو یخ
 رده سانعم باتش کک وا هی رتسک ته( دملاو) هوکس كلادو نخ كيم (عدلا) دوش قب اذا خا
 هنقلخ یمدارب خالق کل ادعوس رغ هدام هلع ءاننلا نسخ ادا ثلاتالا بابلا رم ةحدعو اخدم ةخدع لا

 نادیزیربن بیطخ ورد غا نددج دلغلوا,هنتسانضم لباس تن هلی یسهازچت تاق نالا هن زاتخنا نوا

 هژکشتعسو ییسهلک هتحتدف شب هنضاتعم تعا رددوخ اد ندنرلوق نرالا تح دعا زاب رخ خدم موقت

 محخ ادم لاقت زاددتتنانعم خادم هدرانوت ةدننزو ناعتفا (حادتنالاو) هدننزو لیعفت (عدما) یهنازولوادهنسانعم

 لاشزدهنسانعم قلالوب بوراق یرازوکوت كناويخو نانا دوخاب ضرار حادتتماو اهحتدق نق هخ دنشاو

 بلقهچعات یزیا خدشا لصالاقووتتب رک اداکت خدا امف لاسقنو اتعسنااذا ةرق احا و ضزالا تخدئما
 نقلوا حودعو هخ دق ی فک هح دم لاق ندهنساعم حد دول هدنتنزو لعفت 7 را ندشعوا ماعدا

 لاق ردهنساتعم نلزتنسا یتلقا خ ودع تونا رامظا راوطاو :عاضۆا ضقب ناناش هح دما هاعلکر هلغلوا ظوطحم

 !لحرا حدی لات ردت تاش كغۈكو ا هئا هنسن ینیدلوا تفتت تللو حدن نا فلکت اذآ لچر ازم نم

 نضرالا تح دمت لات ردهنسانعم قلالوت یزژوکوب كناويحو ناسنا دوخابزو هدنع شلم عیشتو رنعفااذا
 ناصر دحراش دلی هو هلکع در دتغلا هدنظقل تخ تخ دنا یش هلک تحت دما یرهوخو :اتعست ااذا هرتضاط او

 ةحودمالاو) هلي مسکو (ذحدلاو) هدتنزوزنما ( عدم ا)رادلبازب رفت یرول زم عضو یکگ رهوح یر ناو
 دنع (حدمآ)ردخداما یعج كتهخودناو رولک ادم یبجج روتید هشت نالوا حدم لیمو هد نازو هکو قضا

 هل د نزدمعم لاذو كيمذلا) اد حودمیا حاد لحر لاعب زوشد همدا نالوا حودع كر هدنشزو |

 هتبرب یربرلقلب وا نکدتوب رواوا ردصم حذو رود هب اعلو هرش عب هلع نالوا لضاخ ندتکدچ یراننای
 هکر دهتشانعش قعنجا توش هلکعروس هنر یر یزاتلارا كرلقانق دوخاب كنرابد قلي ۆالۇف ىلع كننزوس

 نانو فر نیبام قرتحمااهاذسف تکلعتصااذا غار بابلا ناخ ذم لج راح ذم لاقت زدنا تشن ندکلزوجم
 ئشباهکاکتحال هتیصخ تعفشنادا لحرلا حذم لاعب ردهتسانعف قعالتخاحصاح هلکروس هزهنتسدرب ةیاخو هینیل :هنلا

 حذماام لاقت و نانمقا خذنا هرس س لاقب روتتد هش نالوا دنعار داو نامو زدنفص نددرلتوب هدتنزورجا (حدمالا

 هح کلام ردهنتسانع» نام اتو زوصهدوغآ نیهتشنرب هدننزو لعفت مس ذلا)رد عن لعفوب و هندناامیا هر

 خرا ای راتتختن نا هاتر طاخ تح نع لاقنردهنسانغم قاق تۈاراقز ون هلکمکا قوج كى وتضو هصسااذا

 ی تسفو ت آه دب روز ن عج ن دروح آر دنر ابعندقهرمتاطیرو رس ردهنشانعمینلواروطو و هزوکهدننزو حرف

 كليا اداوریکو طب وزرشا اذا مب ارلا تانلا نم احر لخ زا حرم لاق ردتفص نادنعلودولحا ردئسا شلوالاقا
 طقَْاذاحر-لاغب ردهتشانقم قل وا دنمط اشنو خوشو نشیزو شو یلقوشو لاتخ اذا لجزلا حرم ل اقب ردهتسانعم
 قاواردبانالیسیشابهرزوآ تادشب ونال و زوکو رنا ذا لج لا ځ ین لاق ردهنسانعم كچ رو لاقل اض

 لب تلش زدسا ندلّوایانعم هدنزو باک (حارل )دیش تلاس و تدسفاذا دنیعتحنرم :لاتفعزد هتساتفام

 ۱ روندهمدآ ناداشتیاغب ردهغلام و تقص ندا هدننز رو نکس ۴ تلاو) هدننزو فبتک حر ج A0 روتدةنتلاح مت وس

 [عارملاو) هدننزو ربع (خرملا) ږولک نوح مو هدننزو یراکس رولکیحارموهدننزویرکس کس واک رم یراعچج
 e حورعوحارگو حرمسرفلاش رود هادنمطاشنو روآ قوشونش هدننزو روبط (حوزرلاو) هدننزو حاتقم
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 ناینعورهاط دول هدننزو همافا (هحالالا) شطعاذ|لجر لا حاتلالایعب رد هنسانعم قم هصوص هدننزو لاعفا

 هنسن قالرابو ضموااذا قربلا حالا لاقب ردهیسانعم قماردلب كشعمو ادیاذآ یشلا حالا لاقی ردهنسانعم قلوا

 قازیسوصدوخاب رفسو هب علاذاهفیسب حول لاقیرد هنسانعم قغادلراپ يیهنسرب یخدوب هدننزو لیعفت (جولتلاز
 یرادتم كج هدا ندب ِباسماو هرعاذا شطعلاوارغسلا هح ول لاقیرد هلا نعم قمزو يس هرهح كمدآرب

 كلیا نیغرف بورد زق هدشتآ ی بشر و هکسعاع هتف یارمالاءان ىلع یبصلا حول لوقت ردمنیانعم كمرديادغ
 پیشلا حول لاعب رونلوا لامعتسا هنسانعم قغراغا یلاقصو حاصقل هجوقوءاج ا اذارانلاپ هج ول لاقب رد هنسانعم |

 هبوتاخ نایلقرا رنو هنیسانعهرماض رونی دهناوبح ا قد راو رونیدهئیش نوزوآ هل رسک كی( جاول لا ) هضیناذاانالق |
 هناویجو ناسفا نالوا لو. یراهغروبقو یرلکدوکو یس هنت سکو کو لانمهلا عی رس یا اول أرمال اعیروتید |

 ,قاغوط ر ونبدهشوتبالوشور دبعسا یل لماس یی نور ع حاول مو حال الا مبظعیاجاولمرپ »او لج لاَونید
 راردیا كبرت بوک هوا يرب هعهاکو راو روبل اص هر شط ند هتلموکب وبل غب بیا هنغایا كاران دا دیص شوف یس وقم |
 دیا شوق یوق رار دپا دیصهد هلبا شوقراسو رولوا صرح ماده تفرک ابو دیا جم اکآ ل ظدصراشوق یراکش |
 هدیکر تو ما دیاباک «دیسرافراردبآ دیص هبا شوق یہ دص  یراشوق یس هلوقمیتکسا هدرله بال احر دمو لعم یل شم رار دپا |

 |(حایللاو) هدننزورهن (جولل ا رونید هناویحو نابینا نالوا یصوص رت رت حاولمو روناوا ربنعت قالروءرطصوم
 جایلمو حولمو حاولمرمعب و لجر لاقیردب و اسمی وم ورک د مرونیدهنایصوص رت تهران هدننزو حاتفم هلبقاعنءأپ |
 قمادل ارا حالسلا جاولا]ینطعیا یول لب الاقب ونید» ره ادسوص«دنزو یشطع (یحوللا ])ش طعلا عیرسیا |

 لجرر و ردیعما كنق يراصنالا سبق نی تیانهدننزو مظعم (ج وللا )یک ر خو مقر ونبدهپهسا نالوآندنناش |
 هيض كيم (حانللا)رصبتاذارمالا ف حالتسا لاقیردهنسانعمقلو ارصبتم هدننزو ماقتا( هح الت سال )دیا |

 هدننزو باس (جحایلل وند همدآ نالو ارغند هضراعیبکم وم وخ این د شنوکی سرشب نولردلعاف یا ندج الا

 هنسانعم یشحورو نوئبد هن زوکوا نابپو نیه هن روپ ظ رونلوا لامعتسا هنسسانعم حص هدننزو باک حالا
 رددیک ان هداروبعصانیا حایل ضیا لاقبو رونی هیهنسنقآ كيو ردیعما یبمق كنب ر انرمضح هنع هللایضرهرجو
 ایم: الا عتم لاقی ردهنسانعم لمکجوص هل هغوق ندی وف هدشزو حدم لب هبقوفیان (علا) ملا لصف
 هفل ندنبد بول ها عج کهن دصوصخ هکمکج بوروط هدنرغآ ك نیب وقوبو هعزاذا تلانلا باسلام

 قب ییدسکرب عمو تحلل تخجلاو قولل قوفلا لاقف حلاو حلا نع :ییمصالا لس حرا ثلا لاق رد صوص ||
 ردهنسانعم كمس و دعلقا اعم لاشزدهنسانعم قمر وف ندنکوک ییشر و هعرصاذا هما ردهنسانعم |

 قیحاذا ءَأر لب خم لات ردهنسسانعم لامللیو هی رضاذا هم لا ردهنیسانعم قمر واو ةءطقاذا هعم لاق

 لاقی ردهنسانعم كم وکه رپ یتغربوق نوجمآ قاط روع هکر کچو هبیراذآ هممسب تم لا رد هسا نعم قمرقچو
 تل ) دتحاو لاطیا عفترااذاراپنلا عت لایق رد هنسانعم قمازوا نوکو ضیبیل ضرالازراذادارطا ت

 حانمالا) میدی تم لاقب رد نساهم موکه رب غرب وق نوعا ناطر و هکر کج دوب هدننزو لیعفت
 رولیک ب وص هلخر جو «رکبهدننزو روبص ( حوتلا) عم عع دارم | حتما لاقب رد هنسانعم مخت# هل سک لازمه
 تناک اداحوتمب لاق ردیلباقم ی وق نالوارونلا هليا لاین وص بولوا نیمی رولوا نی رد هکرونید هی وق نالوا
 هدشنزوناک ( حانملا )ةديعب ىا حوتم ةفانسمىاةبقع لاقب رونلوا قالطا هبمدبعب ٌهفاسمو ةرکبلا ىلع دیلباهنتمدع

 قالطا ها نالوارروترآ نسم روپ هکدتکب و دیک یدازوا نوزواو لب وطیا حاتملبل لای روئیذ هش نوزوا
 ءام ا عت رد هنشانعم قمرقح بوکح ندند ییهنسنربهدننزو لاعتفا (جاتتمالا) داد میا حاّبمسرف لاع رونا وا |

 ردهنسانعم كم رول قرهبللقنهلب رللا هت اد هدننزو لعفت ( ملا )هلصا نم نعل هتعز نا یا هتعتعالوقت ر دن دنس انچ

 كيحو ی كي( لا) انه یدیاب حرن یا اهرمسق مے لبالا لاپ یکی رللا كمدآ ن کج وص ند وق هبا پیا
 رد هنساتعم قلوا ناداشو ریکتاذا ثلانلا بابلا نم اع لجراا میخ لاق رد هنیسایعم کیا كلندوخ هلی وک

 مه )دو ند هبسکریکتمو نیبدوخ هدسنزو ناک( حاجن آ) تحج یا عب ارا بابلا نم ایج هرکذ ب تیج لوقت ||
 لهجوباو یزضنلا فوع نب كلام هدننزو باک( حاجلآ)ریکتادا مگ لاقیرد هننانعهربکب جدو «دننزو لمقت
 ردصم ځو هنیانعم یببورونیدهسابل شم رب هلبنوکسكناضو یف كيم لآ ردبعما یراسرف كماشهي
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 نقد لازم اس الا لک تنی برو هات یخی قع هی
 اوعضو نی اهصع اهل موقلا عقلا ل اقہ زد نسا نع ی مروا ی هامرخ ی شی دهل, سکه حاقلالا) ےلکنلآ ف
 رولوا فنعم یجب دلو| لمهتسن د قرهاوا قالثهدانعموب ندنرتسفت هلي اونعاع 2ك غلۇمثانالا علطنروک دلا علط
 | .دّژراصب فلوم مالمو ےتاول عا ایا یهغ اهتلجل ارتش خایزا تععنا لای هنموودفنسانعم قالق هبکج اقلاو
 هرزوابسنردیعج كقنال هرزو| نوک ن مفجو هکودشلنا مضفت هلبا خافل تاوذ نس هج رکے اول حان زا انلتنراو
 :جیورضاول هلبتمج لج هلن اراطما د باس لبا لاصباو جدیت نردنآبولوا لغاح ی وطر اب یکرهتو نیل
 كو فلم یر شخ و ادنع هک بد حرا شیره عاف سا هکر ديعچب كز هستم هکر دش لو ا قالطا شال هلی لاضیاو
 اول یکی دلواهنس ان شناعطم عاوطو رولوا كعد نخل هبکه لب وطر هکر دیعجج كاهحوقلدیرهزالادنعو
 اقا نعم دلتا عقل لاق ردهنسانعد هلن حافلا هدننزو لیعفف (حعلتلا) و دلت قلوا هدهنسانعم تیاععلم
 متن ال نآ ذا علا نعقلتسا لای رد هنامامع قفا بولک فو قوا یشآ كنامرخ ۍشید( حاقلتسالا
 ملم یسفنولقع هک اردا یهاک یلاع لاوحا هک ایوکرونلوا قالطا هبدآ ب دانو برج هدننزو مظعم (معللا
 مهاب بقاوعل ف طلا لاقب و هلقنع تعلق و ومالا برج نعاسالا ی لاق برج یا علم لجر لا ردشلوا
 هشلافلابابلا بک ندهنسانعم قمرو هلّلاحهشاک ادوخاب هلقوم .ورهلبنوکسكفاكو ضف كىال 517 "راک مات قل حقش لانش روا رک اما وهدنزو حفش مجهز مو بر یا مت له نژلفو لوقحلا

 هکر د هنن انخم قاب هل تولاج یبک قرب علی هنسنرب هلئوکس لیمو قف كمالصحللا) هیاپیشهب رضوا هزکو ادا |
 زیظنب هرعتضبا نعی رظنلا :سلتخا اذا ثلاثلا بابلا نم انت هيلا ما لانفب نلوا قلعتمهنداو هنک لروظنم رظن
 ا | عالتو اناعلواعا معلاو قربل ےل لاستنردهنس اعم قماردلب هلبقف كلنا حال ناف ناصلو ملو فینخ

 اروند هثتشناشعتر یماردلب ودزلتفص ندنآ دشنزودا ةا (جاللاو) هدننزو رونص (حوللآ مال اذا
 ع يغ هيلا ملا لاقب ود هنسانفم ققاب هلا تولاج ندو هلو رتسک كز هربه (خالالا) رد هغلایمز هر هغیص

 یش هراهنک یفدنکن اوتاخ لوک حلب یا هلعحاذا هكا لاق زد هنسا تعم قلق یار دلت زققاردلن ییفتسنرو ||

 .زدیلعف كرار اکت اقلب وخ ضعب هکووناوآ لامعتسا هنسا عج كبیزوتنوکب وخآیکق ر غل هککر ا قالوا هدننیس
 آزما تلا لاق ر د اتسم قد هنب ةرکصلدکد یا لاس ضرغ هع رج توج یک قر ةع نزولی رقت
 هنس انام حطاو ما (نمامل املا ا) امت اهن ساع یزتءانسلغا فلذ لعقت عهای نا نم تنکما اذا انهجو نما
 نیملا آو اکسرونابووس هدنلخم دیههتو دیعو یزمک اونوتاعضاو اما یا ازضاب کک كنبنال لوقت ردا متم

 هد ره هد بو ددومبوم او ةع نده مش هاپشسیک اب وک ی بلوا لامعتسا هوم اشم هب هنن رکا کدشن رهدعب
 ها نم هيف لافت و هه لش یا ها نمدعل الف ق ی افرابهلب بخت هلیسهفیتص جم نوار اعشا نت دلو تم اشم
 تانکر یو قلب وخ«نالو ناب هد هرهچ كاشفا حالو ر دېب انس مرر دب قلخو قلخ یه هانی عالم
 :تادعبهدننزپ ناعر (عاسللا )هی واسوا هنس ان نمادنامیاهجو حالف دغ لوقت روئلوا قالطا هنن رانا

 لا ( ی۷ا روند هنا لرقم نها شو ربع او ناف طعلالاسو تنضب ان دبا ادای الوقراکش بولوآ یرضب
 لحو لاقب زون د دک نالوا ی دصه هکساب ارظن بویلبآ ضاشعاندهنسن یکذروکر ه ردتتن هش شن کہ دننزو
 التفاهم هل ونمو د هنس اعم ق قاب هلا رفغف سالن | یک هدننزو لاعتفا ساعت ال رتشکم هاب ناکا ذا ین
 وا یزتظن هک اب وکدولافءدنآ لرظف هد عارظن هونج ر3 كب روتاو اربع یل باق رظندکروئاو لاتعتساهدرتعب
 اب هتک یضب اقلطد لوک دلو اوو ید كمال( حول« بهذ یا لطف اءاتن یلعهرتمد قلا لاق ردنا سالتخا
 کک ةلروکی قب نالن زاوژاب هتیرزواورولک والا ین عجبو ولك اولا ییجنوسنلو | كك لرکو دخت کر وتد
 ووتید اهاوم رضنع ندهد قا صانع حولوروئیذ هب هنت نطو ثالث زا وژا هی ززو اقلاظم هکر دحراشروشد

 || ولولا غلا تفت لوقت رد اه ن دقق هم ا تولاح رک هتان هح ر واوا رد ضم ولور ذالعا یعض كامال ەد و

 ]| قهضوض هلا فخ ناخولو هدننزو دوعقخوولو هدنزو بارغ حاولوا ةلبمط كدال خولو خولو ةيلا تع یا
 قلا حال لاند ردد شانەح قلوارهاظحولو غطعاذاااحولواحوولواعاولواحولواحوا لح را خال اق زدهنسانقم
 قم هرهج اد دار قار سوص دوخ ا رمو ضموااذآ قربلآغاللافب رد هنسانفع نقاح كشعتوااذااحول حولب
 | عاتلالا هترشماقا هتل لوقت ند هنبسسانعتاهروکو هر ذا رفتسلاوا شطفلا هخال لاق رد هتنانعمقمزوب

 س TEE ج - :
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 رکاو ردردصم لصالاف اریزردیواسم یتؤمورکذ مو ییجو درفم كنوبو رد تنص هدب او ردهفرعم یلبقام
 و نسرددلالک ع ناو ذلالکلا عنباوه هسرولواندنتربشعو ءاب رقا ناه بویلوا لصتم یتارق كن هسک لوا
 تقصلاذاا انتم بارلا تح لاق رونلوا لا عتسا هنسانعم قل وا لطتم تبارقرولواردنضم هرزوا لصا
 هکر دماعطر هیبش هنفیاطق كمف (حوحلاا) دبس یا مله وهلاقیرونید هنناشیذو دیسكموقرب هدننزو لم ( ېڅ )
 بابلا نماحدل هخدللاقب رد هنسا ندم قمرواهلبا لا هدننزو حدم ( حدللا) ردن دنس همعطا نع رونلوا لکا هلبا دوس

 یمهلوقم ؛لراو ران یشک| هسکرپ هدتزو لعفت (حزلتلا )رک ذ یساکرد هنسانعم ےطلو هديب هبرضاذا ثلاشلا
 بلصتاذا هوفحرت لاقیردیا تثشن ندیهشت هکر دهنسمانعم قعلوص یزغآ كمدآ نالوا هد تاب نکردیالک |
 یکراشخوا هلتعالم دوخاب قمروا هلیسابآ لا هدننزو عطس (ےلالا) ةضماح عو فصاجتاوا ةناتر لكا نم
 رهظلا ىلع ايل ابیضوا هنکن طبب هب سضاذا ثلاشلا بابلانم اطل هعطل لاقت ردهنسانعم قمروا هبهقرا

 روتندهغشالس هکر دعا یک كا ییعب ن ےل ےل او ضرالا هبرضاذا ہبےطل لاقت ردهننسانعم قلعه رو

 فجاذا مطلاکوهو هنم ےطل هب لا روید هغشالس نالواوللب یربنامهبویلاقیرثا هلغزاق بو روقوب نکل

 ثلاشلا بابلانم اصقا فیسلاب هعقل لاقب زد هن سانعم قمروا هلبطق هدننزو قس (ےغللا) رثا هلی اف كحو
 | قفابولاج کلیسا كشنآ هتاف ناعقلو ےفلو ردصوضخهغمروا هجا همش هروکه شا كحراش هبهباذا
 ردراعتسم ندنوت لو ایانعم هروک هتناس هدراصب تافلوم تقرحا اذان اعم و اعقل اه رع رانلا هتعمل لاقب زد هتسانغم

 روید هنپ رم كتابن یرلکدید متصلا حوزمن و رولوا هیبش هناجنداب هکر دید فورعم تان هدننزو نامر (حایضلل
 فلؤمو رواواولتو الحو ولت رطع زونید كلربیاش هدیسراف هکر دموسرم هرزوا قلوارب یسیکیآ هد هیبط تادزفم
 حافل هدنادرقم صعب قجناردەج زىسىسانم ەدازوي هلکلبا مدر و لدرونید هنکوکی رب حافل حوربب هدنس هدامحرب

 یف كمال (معما )ردقج هلوا یرلکدید همام هدیکرت هکر درظن *دیسر ییدلوا یسفم هلبایوبنتسد هدیسراف
 پودیالوبق یتسهفطنلروغپ نلیکج هننودنکقانهدننزو باس (حاقللاوچ هلنبتقف (معللاو) هلیئوکس كخاقو
 باک ج اقل هداروبحاقللا تلبقاذاعبارلا نالا نم احاقلو اعگلو اعقل ةقانلا تعقل لاقي زدهنسانعم قملاق هك
 ردندنسهصتخ ناقص یک د ماشو حسا کرده اول یج اروند هقاننالقبکه دننزو خاص ( ےتاللا) ردیسا هدنزو

 یخدوبهدشنزوروص (حوقللا) دیطع ةدیدشیا مثال ب رح هند لاحق راردیاقالطا حقال برح هیظع كنجو
 لبا رو ند هبهوداقلطم هکرولوا درفم ندنظفل حال حوعلو هلنبتعع رولک ےقل یعجج رونید هیدقان شلاقهبک

 [حا فا روتید نوبل هدعب حوقل ردقهآ حوا دوخابکیا هرکصن دقدروغوط لوق ىلع هیهقان لاغاصو هنشانعم
 کچ كنامرخ كکرا هروکه نایب كن شخ ززو تد هبیشآ یراقدزوا هبامرخ یشید هصاخ هدتنزو باهم

 حا قلو ردقجدلو او یسیش امرخاردبا لاخدا بوک آ ةنغوجق یکسچ كنامرخ یشید بودیادرخ یکی وتس
 نایلوا دابقنمو عیطم هنیراطباضو ًارماو ول مورولب روا یشآ هلکنا هکروناوا قالطا هنکچچ كنامرخ كکرا
 هدننزو باک (جاقللا) رونید هتعابجو هلبق شمالیا تباصارساو یس هدنیلهاج لوق لع هرکسعو تعابجج
 كمال ریدععل یدرفم هدنوب روند هبهفطان سوفت حاقلو یدنلوارک.ذ هکر دیدرفح حوقل هتسانعملبار وند هرلهود

 كمال ( ةععللا) روند هننسهفطن لرهود كیرانالیکح هب شید حاقلوز دزاحم و هروک هتنای كساسا هل نکا

 هدنورونید هیمود لامغاص هکر دهنسانعم حوقلو یدنلوارک ذ هکردهئسانعم تا دو سفن لینوکس كفاقو یرسک
 روند هنشوق لصتشوط هعتلو ملیرسک كمال زولکح افلو هدنننزو بنع رولکم ما یعجج ردزاج هد هلینعف كمال
 روئلوا لاسعتسا هنسانعم قلاق هكا لطم هلنیتف (عللآ]رونلوا قالظا هنوناح یلکرماو رونی هیهغرقو
 ندامرخ كلکزا یکحاقل ےقلو تلج اذا عبارلا بابلا نم اعمل لاو: ا تعقل لاقت هلیسهقالع قالطاو دییفت
 یبسب رواب هدننزاقو هدننزو نیر دلم یدرفمروسن.دهراهود تاکرا هل كيم (جهاللا)ردیسا كبش نانلآ
 یرانایرواب هدینزو حاصم )م هدننزو همرگم هلی كفار روععلم یدرفم كنو روید هراهقان نالوا

 كن هود روغب كکرا لوف ىلع هرب رواب نالوا هدراق كن هقان جم المورد هام یدرفم هدکنوبزونید هژدقاننالوا

 بلولاپ تعقل نالوا لوعتم ءانبهروک هنناسب كحابصهردهحوقلم یدرفم كنوب روید هزاهیام نالوا هدنیلص
 نوا تیبا بو دیا فذح یّرج فرح نکلردلوا هح وقلم نالوا لا هل غلوافّرصتم ندنتسهغیص
 رد هن انهم كمروتسوک دننروص هک یتسودنک هقان نایلوا هبک.هدننزو عفت تا رایدلبا لاخدا ءایه
 لوقت ردهنسانعم كليا دانسا تیانجو مرجرب لصایب همدآربو نکن لو مثال انا ترآاذا ةقانلا تجعل لايق



 ا
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 | چاک ی نعم هحاکآ لاسقی ردهنبسانعم لوا لاف هععخ جروب هب ریسک ترمه (تجِاکا) ءدراذا هج وک
 روشو رش هنبریرت هسک یکیا هدتتزو_لعافت (حواکبلا) هاجعاام یاهخاک ام لاقب ردهنسابنعم كمربوو
 جاکلا )ا مشلا ناس راغاذا اجواکت لایقی ردهنبسانعم قعسالوابوب وا هنر یربو كبشسرود هنناریا داسفو
 باک (حاوکلا) رولک ح وکو حاکا یعج رونلوا رعت هرون هکرونید هغ زب جاغرآ كغاطهلب رسک ك فاك( جلا

 هوا زایا لام حاوکوه لاقب ردیشاومو باود دارم ندلام رو تشد همدآ ندیا ماخعاو .دیقت هرزوا لاک هلام هدننزو

 بس نالوا ظلغو نش هیر سک ك فاك (کلآ) ردهنسانعم قلوا یبحاص تنوشخو تظظلغ هلنتحف ( مع
 نشخیا کا یک افبو چکن انسا لاعیرونید ید چک | هلفصوندنوب ةغلابمو رد واسم ین ًنوربکدیرونید
 لقب ردهنسانعم للسبا بودن ریان هپ هبیرض عمق هلبنوکس كلاب و یخ كفاك( مجلل ا) موبا موب لاقیاک ظیلغ
 الهو حاک امیا.جاک ااهلاشب رد دن سام جک هلپرسنک ترمه (هجاکال) احامیا فیسلا هيف حاکم
 قادام هلبقف كابو كمال (جللا) ماللا ل ضف هکیلها اذا هحاكأ لا قی نزهتسافنعم كما

 ایایا شاف محل نم بوجش تدعابت هنمو زدروک,ذم هدنراباک یدح هکردیمما لجرر وردهنتسسانعم تعاصش
 هدننزو مارک (حایلالاوآ هدننزو حدم (ےجللا) روئید هبیثک هدرونطاسوربپ حلو ردم وسر هايج هدفامن نکن

 ِبلاثلا با بلا نم اهل لجراا بل لاقب ردهنسانعم قلوا رابتخاوریب عب خل هسکرب هدننزو لیعفت ( مییلتلاو)
 كنهيکرب هلبنوکس كندبەقوف یاو یف كمال /متلل | )ردیدآ عضومرب هدسننزو بارغ ( حاب )خاشاذا حلو خلا أ

 اس وجل لاق ردنسانعم قمرفج EL كمردنلهرب بوزوا هل راشاط لقج هنس هرهج دوخاب هنندب
 رروتاو لابعتسا هسانعم نقاب هل هاکندیددآریو هنیعاففوا یاب ههضنوواهدسج برضاذا ثلاتقاا بابلا نغ

 كنه و اهم اه راجع لقب ردنم ازم كل عاجیو دنیعب هامرلاقناکهمامزاذا هی هت لا
 ]| ددهنسانعم قمرواهلبالاو ذخ الا اقتشهدنغ ءلرتامیا انالف محل لاقي ردهنسانعم كلبا بضخ یروبس لامع وچ

 |[ 3010 عناجیایفلءآرماو ناحل لحر لاش یکی رکس رد یا یتومردتفص ندنآ هدننزو نارگم (ناصضلل)
 | وهو تلر ز تیاغبهدننزو فک( ا) هدننزو هره هلبم كمال( ا۱«دننزو بارض( حال هدننزولاص
 یدروب زم یانعش دننزو صا( عت ال) ذیهادلقاع یاو هلو حانلو عال لر لاب رونبذهمدآنالوا نهذ شو
 نالواهدراهرد لح د ږولوا هد ند كټ هردو كنبن وقم ډنزرظ لج د مکرذهنسنرب هلبنوکس كجو ئ كمال ملا || جة اص عرب رج ناک ی مصالا لوف نمو جراشلا لا دننعلا ىل عقویاهنم ارعش علاوه لاق هوا | | فّصتمدی زا ند هفلاس یا رمش هبیناعمو نیماضم هلغاو ثقدبحاص تاغ هکر ونلوا قالطا ءرعاشلوشردنوخ ام
 : زدروفخ نالوا هادنزرط ضوح هدنرلبد تی هردو كسوق دارندنوا هلکعد هروقح لوب یسورکو راطیرغآ

 نه دوخاب صخیونید هغلوا ولناغارشو ولفاپچ دوخاب هغلوا یقو ولت نبغابق توا و لبتعقف میل
 راک كا اف وند هنس رقوب كنخابق توا كزوکو صعوا صلی هل هنیخفوا ةنفچ یف لقب هنساتجم

 ب

 ]| ذفانلا تالخلاقماک نرح اذا لا لایه ردضاخ هدفقان الخ هک هتن هنس انعم قلا نورح هود تلکراو هرطم

 تربص كنه اد نالا و تأطباف تلکاذا یطلاتا لاقب ردهنسانعم كم ورک بوت هلغلروب یراوط كن و
 جانم (حاملا) اهرهظرقعاذا ها دلار هظ ىلغ بتقلا زا لاقب روئلوا لاسعتسا دنس انجم كارغا پوز وس

 زوې روع یا حام: نتق لاقب یشانندتغیدبصب كبهلوا ر دارغا یترص كن هباد هکرونید رخ هدشنزو
 ذوخ أم ندهروک ذم جامد هننما_نعم قلو ارا دباب یاد بوپمآ.دلخالصاندرب رب هدننزو هزز نیل [) باودلا
 لابو دهل زا تغا فوض و, بت رونیدهثبش یروق هحل و یهناکم اوج رب ملاذا هی مولا محل اب قب رور رکمو
 للا اول یتع موفلا لب لا فت ردفدازه هوا یانعم هللا هم هدننزو لات( مت دنا یال ة رخ
 تفصل اذا مد ازلا بابلا نم اخ هنبع تی لاقي ب هتنشانعت قمی نیر یر تدقاسج یراقاضزوک هلنیتفتف
 قیشفصو راط هدسشنزو بغض (مطماو) هدننزو فک, /معلاو) (حاللا) ن دنغا هد هلماخداون کرد حر اش صرب
 قفص و ناب یک ر ردٹفمص ندهبآیانعم هلیتف كمال للا قیضیا ملو معاو حال ناکم لا شب زونیده
 کر داو صنمهرزوا تیلاح یف هلکاطمدل وا بتنلا قالی ا ع نیاواط ی ناوهلوق هنو .رونید هشبش نالوا
 سا

 لبقام ۱

 1 عاجاذاعیارا بابلانم اهل لحزا حل لافي ردفنسانعم یمتجآ هلنیتعتف (عتلتآ) اهنهنوضاذا هديب هحل لاش

 ئاتلا جا لا زد هنس انعم كلتا مارا كب هلی رسک ك هزم (حاطالا]هنسانحم نیخلاریعرولوا تبانهرزوا

ap“ 
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 هنجوزكيوناخو روند هنلثاغو وفک كن هسکر هدننزو ریما (محم ؟لا)ردیدآ مضومرپ هکر دتل هر هعسکمهدننزو هبظعم
 مک آ)رونید هرهنسنهایس هکر دفدا مو هدننزودوسا (ےع الا)روسد هزام(ندیاروهظ ناهک ًانورودهنشا رفمهو

 ه:اطغ هنع فشک ادا ثلالا بابلا نماعفک هععک لاقب رد هنسانعمقچآبوردیکییسوتروا كئیشرب هدننزو حدم
 لا قی رد هنسانعم كمکچ نما نوجا قمردروط یراوطواهب هبرضاذااصعلاب هعفکل اقب رد هنسانعم قمرواو
 كم وا نیز سنا ییهسکر و همجاواذاانالف فک اقب ردهنسانعم قلو اورب ورو فقتل عب هب ذج اذا قب ادلا مای ےک

 باللا نماعفک هنع لجرا مک لاقیرد هنسانعم قلوا راسمرشولجتو * ءاج ام لبقادا آرا فک لاقبردهنناتعم
 یراوط یخدوب هلب رسک هرمه (جافکالا) نیجاذا لج را ےغک لاقب رد هنسانعم قلوا قفروقو لجتاذا عبارا
 لوقتردهنسانعكلیا فرصو درو هبذجاذ اذن لا مان قك لاقي ردهتسانعم لمکچورک مال نوعا قمردروط
 لاقب رد هنسانعم قلواورور یتدوب هدننزو لاتق( حاقکلاو) هدننزو هلعافم (ةخاکملا هتدد ریانع هتعفکا |
 یسدقلا ٹیدحل ا فو ردنبمهنهقالع دییقتوفالطا یسانعم كلبا كنجور ور ههجاواداحانکو ةخاکم خاک
 ء طعم كنىلاعت قح هکر دربسفت هلیمزال یاننعموب سب ةرخالاو ابندلا نم ةرثكء ايشا ىا احاقكا دج تيطعا |
 ییساطعاهرشکء ابشا كلیااطع تاذلاباحافکیتبم هنتلزموردق لدم ترضحو هنتلالجو تّرع بولوا قیقح |

 لوسرالو باح امن: سول ههجاومیا احافک ابا لک هللا نا راج ثیدح قو ةیانلاف لاقو ردمزاتسه
 لور شر هلبعض ؛لرافاک( حالکلاو)(حولکلا) ةءاخ-املبقاذا ارم ا فاك ل اقبرد هنسانعم كع وا نی رسنآ حافکو
 كفاو شرت هکر دنرابع ندقلوا نابامن یراشید لوا بولیکح ۍراقا دود هکر د هنسانعم قمترص هدنسارا

 || لعفت (عاکتلا) سوبع ق رشکت اذا ثلافلا بابلا نماحالکو احولک ل جرا ملک لاقیر دیک ہزیب كيو یکلدب
 لجراا ملکت لا رونلوا لامعتسا هنسانعم كلبا ملتو ملک نعم لحرا لاقبرد هنسانعم ح ولک ه دشن زو
 هلبرمسک كنءزمه (حالک الا) عیاتناذا قربلآ ر لاقب روتلوا لابعتسا هنسانعم ققاج یبردیب كشعسو متستاذا
 یلکتم هتلعح یاانا هثعلکا لوقت رولوا یدعتمهدانعموب و ملک نعم لحرا ےلکآ لاقب ردهنسانعم حولک یخدوب
 بارغ (حالکلا) هیلاوحو هخیاهنعلک مجفاام لاقب رونلوا قالطاهزغآ رادآمازناد هلبفارطا هاتف (تسلکل

 هرهچ دب و نیکر ج هد تنزو رهوج (وکلا) رونبدمل,قلثیقو قاروق ینعیهب هب دج هنس هدننزو ماطق ج)لکو هددنزو
 تخسوروسند هبینکور شرت ندا سبعت بورتروب ینزوب (اکلا) جبقیا لوکل جر لاشروسد هیسک
 دنمو ردهنساضعم كابا تدش هدم زو هلعافم (طاکلا) دیدشیا خاکر هد لا رونلوا قالطا هنامز دندو

 تّذش هک ایوکی دلیا فارمصناو لودع ندلزمس یغبدلوا لزان یآییعب لزل ا نع لدعب ملاذا رمقلا اک لاتی
 (تح دلکلا) ردیدآ لجررب هدننزو رفعحب ملک ونید هکع رو هنوکرب هدشنزو هح - حد ( هععلحلا) یدلبا تصعتو

 كفاک (ےملکلا )رو ید هبیراق هجوقو رونید همدآ نیتمو كيهدننزو زفعج (حدلکلا) ردیفدارمو هدننزو هحلک
 ینماسع نوجا فیقوت یاد نالوا بوکرم لبن وکس كيعو یضف كفاک (مصل[)رونید هغاربط هلی رسک یو
 | ردهنسانعم ےک الب رسک ك رھ (جاکالا) امھکا ذا ثلاشلا بابل نماعکة بادلاعک لاقب ردنسانعم كمکچورک

 یلاعو قارالل لرحتاذا مرکلآ مک لاقبردهنسانعم شب هعلاربب یغوبچ هعصاو اک ینعع ب ادلاےکآ لاقب
 هدتنزورهوج (عوکآآ) اخشاشیا اسمکمناک اذا لوما ءان ىلع لجرا مکآ لاقب ردهنسانعم قلوآ خاشو
 ندنفید ردلوط ینزغآ هلغلواهرزوا یریر ویریایراشید هکر وند هیهسکل وشو رونیدهمدآ نالوا وب یراقانیق
 .قرشع یا حوهک هحو لاف رونند هب ةتسن قارا ه دننزو سوپک-/حویگلا) هلواردبا ےلکت ظیلع ظیلغ یمالک
 هدننزو حباصم (جم اکلا)رکذ اکمکادقو رونید هثبش یلاعو هاش هدننزو مرکم (ےمکلا) رونید هغاربطو
 ۱ یلرلغاط قورعم لانسوق کا هلرعحف كفاك (ناعوکلا)ردید رفع حامکم روند هزاهقان نالوا تب رق یدالو

 متن لب هاشم یا (متکلا) روند هددآ رغع و قجا هدتزورفعح ها هبقوق یانو نو (عتلل ) ردتعسا
 ےک

 هنس دامو لصا كن هنسنرب هدتنزو لیدنق (عسنکلاو) هلی رسک كنبسو كفاك (سنکلا) ردیف دارعو هدنشنزو
 هناا ذااحوکه حوکب هح اکلاق ردهنسانعم قلو ابلاغ دکن هنصخ هلینوکس كواوو یف كفاك( حوکلا) رونید
 هلعافم (ةحواکلا ) بارتوا ءامف هطغاذا هح اك لاقت ردهنسانعم قمردلاط هغاربط دوخاب هب وضو هنلفق
 ردمنساضنعم كمشکو س هراکشاو هحاک نعع هحواک لا ردهنسانفم قوا بلا هذکنج هنصخ یدو هدننزو
 هح وک ل اشرد هنسانعم قلوا بلاغ هدلاتف یخدوب هدننزو لیعفت ( وکلا هرغاجو هعناش اذا هحواکل اب

 لاقي رذهسانعم كلبا درو هل ذااذا هح وک ل اق ردهنسانعم یعشاوب یناویحو ناسسنا بعصو هحاک یعع
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 لی كفاك (حادرکلآ )هعرصاذا هج د یک اق رد هنسانعم قم اچ هرب هح د رکو روند هشدرکس كاجو هکمت رکس
 جرحدناذا* شا خدرکت لاش ردهننانعمیملراوپ هکردیفدا مو هدننزو حرحدت (حدرکتلا)روتیدهمدآ رودوب

 یک رخو یف نالوا سایق هچرکه بدم كفلاو یرنسکفاک (ءاحدرکلا) یدنلوارکد هکر د هنسانعم څر کتو
 جرحدم (حدرکلا) زدقج هلو كم روبرت رت قر هآ قفوا قفوا یرامدآ هکر ونبدهنیوروب عونر ردقلوا روصقم
 ابی زانومادنا یو تشزیقلخ هدننزو ج رجدښهلاف (ےقرک ا لرونیدذمدآ عضاوتمو رغاصتمو لن ذتم تیاغپ هدننزو

 لاوفت رد هسا عمك :رکسهتسها هتییها هک دیفدآرمو هننزومحص رک (هحم رکلا )هنساینعم هوشمروندهب یا |

 باشلا نم اتنک ہلا مسک ل ا قی رد ہنسانعہ مروہ هدننزو سم (عمکلا) القا شتم انو دع یا ےھ رانآ ی انحترک
 بارلا اهنع تزیشقاذا ضرال مر حس لا قب رد هننسانعمقمریصیغاربط ندنزوی ر لیو هتسنک ا ذا ثلاثلا
 ازد هنس انعم قل وا نسخا كيورگیامسک هلا ردنوخ ام ندنسانعم قلقسغا كي هکر ددنسانعم قلو ازجاعو

 هک ةنسانعم هلن امر دیحت لوف ( هج اام) دی دش علظ بیا حوسکملج لاق و دیدش علظیا که لجر قلا فب
 یرونس یاام میچ كمدآربهدنزو لاعتفا/(جاسنکالا) رد ذوخ أم ندروب رم یانمردکعدیلشب وروب رغآ بن
 کود فدا زم و هدننزو هننکم (ههیکلا) ہلکےھلاماو ذخا ئا مه یوصتسنک[ لاشور دلبعتسم هنمبانعم كلیاذخا
 تالو | هدرلقاباو قاقالوحنالواهدرللاوهنسانعم هنناکر ونید هبیدنز وس هل يمص تكفاک (ذجاسکبلا) رونیدهییک ویس
 قالوحیما تانهبکر هلتیتقف (میطلآ) نیلجرلاو نیدیلاقنامزلا یهو هحاسک هب لاسقی رونیدهنتلاحتلمرتوک
 هدشنزو رجا (مسک] مسکراصاذ عبارلا بالا نم اهسکل جز حک لاغب ردهنساضعم قلوا موکنبادوخاب
 نالوا مرتوک انا د وجاب قال وخ لا هدننزو ریز ( عجنکلاو) ه دننزو ربما ( حسطلاو) هدننزو نارکس (ناصسکل او

 ژونیدهسک* حبامهدننزو زما جسکو ی كذاك ر ولك. نایهسک ی عج رونیدهتسخاومل ایوط مسکآ اورونبد هب یس

 وبقهدننزو طعم (عسکملا )ردیا قسغآ ی تراقیهکر دیدآ تلعرب صوص هنس هود هدننزو پارغ مي 1
 قرره ‘غي ردهنسانعمهدیدشهبراشبهدننزو هلعافم (ذجحساکلا) سنقمیامسکدوع ل اب رونیدهبهنسن شلیوص
 هکر ونید هیبسکد رمان هد تنزو فک( مسللا) ةدیدشاب راشا داذهماکم اهساک ل افك مچا یر وس یو رشم
 مضومزبهدهماشع هدننزو هبظع+ (تصسکلا) كنیعیالهتنعتپسا ان مسک ل جر لا قبلو الا هناغا هناعتسالایدل
 عا هلباهرمصاض هد هدننزو سکه ا ههچم نیش ( مشکل ا) ردد زایز هدر هسکو را هغو هللا نیش ونس وو ردیدآ
 روتیدهاکیهت هدیسرافروتلورببعتروکین شوب هک ونید هنغارا ردوکیا هصق هک ك نوکیا هسک ابا ر وک ب نعیكفلخ

 (ضازعاند شنو لرد الا لعمصنک یوط هدر جید یدلیا راعضاو زس یشیاوش هسکنالف ی

 | ج یک ع دو رونی دهن رطاقمشکو رارد ییعدصن۴ یوط هد ر كچی د یدتبا رتو عطق بو تفل ا بودی
 نالف ےک لاق ر دهنښشاننعم كلبا ینا هزوکو بی نان ندنتلچ شکن الوا ضراع هروکوب منکور ولکح وک

 هلا شکر دادکر د هنس انه كلبا لند هیسکرب کو حوشکموهو مشکلا ءاد نمی وک اذل وھچلا ءا یلع
 ردیعدتسم یکه ندنودق راصشکهکردهنسانعم قمع اط یانو ءاداعا ذا ةوادعلاب ینکل اب ردمنلتسمیضارعا
 تلخدآاذا ةبتادنا تشک لاش ردهتسانعم ققوص هنعلارایسهجاب نغروق راوطو مهقرفاذا موقلامشک لاقب
 موقلا مشکل اق ژدهنسانعم قلغاط ساو هسنکاذا تلا مشکل اقب رد هنا نعم مرو س وا اجر نیباهبنذ
 تاذ لوق لع زار دارن دنهلباقاباکآ هکر ولو اض زام + جین وب هکر دتلعرب هلن (سحلأ) اوقرفتاذا ءاملا نع

 بقلعهایسوبهننکمانیدازلا خوشکم رونیذ هبیشک ایم هیهروبنم تلع (حوشکلا) ردنلعیراکدید بنا
 قوادعو هنیکهدنبلق (عاکلا) رولیروا هنپروکو ښو كنه و دیکر دیعسا اغمت نوکر هدننزوباک (حاشکا)ردشلوا
 لعام (دکساکل) ة وادعلا رمضمیا عاكل جر ل اقبرونلوار عت نیجربخو_نطبم هکرونید هسکندیا راعضا
 خشک لا رد هنسانعم كلبا عاج هدننزو لیفت .منکتلا هاداعاذمصاک لاقي ردهنسانعم تاداعم هدنتزو
 خاشکمهد فنزو ربنم (مشکلا)رونید هني رغآ كيلقو روتید هی هدننزو حاتفم (عاشکلا) اهعماجاذا هأرلا
 شوو هرشق اذا *مغلا مشکلات ردهنسانغم كم ردیک, غ وق كشر هدننزو لیعفت (منکت ۱)ندمنسانعم
 كسقلب نالواابشهکام هدننزو روص )ج 5( هک یوکاذالبالا مشکل اش ردونسانعم قمروایابهروکوب

 راقفلاوذ ردزانوب عوج رد یعسا كني رب نداق هضبق یدییکیدلیاادیهاهنفرط مالالا هیلعو انبن لعن اولس
 هنرات مطح تو هيلع هللا لسص ماع رخ ىج ارا رد ج وشکن ونلاوذ راجا سرض مور بوسز هماصیص
 نیشکلا . اوق یفتاذا ءاملا نحو کنالاتب زد هنسانعم لال ط سان هدنیزولاعفنا (حایشکنالا) ردشلنا لاقتنا

 رزیطعم
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 بالا هیلع تفساذاانالف ع را تحفک ل ای رد هنسانعم قمرواص بودیزوتقاربط هنیرزو | كن هکر لبو
 هستعزاناذاانالف زا تھک لاقب رد هنسانعم كم زتوکب وکح ساتل ندنر زوا كن هسکرب لی اکشض هیلادنع
 کو ا پیلعام لک | اذا ضرالابدلا مک اق ژدهنسانعم كم روت بوی یر بس ینا بن نالواهدب هک رکجو هبا
 نكدوجوو حدکل نود وهویصحل ا هک ل اق رد هنسانعم كل هر یدوجو لقح هجزآ ندقمالمرط نع؛نودندح دک

 روناوا قالطا که د دېش نالو ار م لواوبفرت افهیاصااذادل | ک لاقب ردهنسانعم كلبارث ات هلتاصا هنسب رد

 رونید هتعاج هجزآ ندناسننا عون هلنوکس كن هلن یاو حف لفاک هک ؟ردشلبا راصقتسا هدناب فلژم
 كما كنجورڕور ەليا لق هد نزوفاکن (عاکتلا) ةرئكرغ ةعاجب سالام ىهو سانلا نم ةحنك ت ئاج لاش

 هتسا نععک لاق ردهنسانعمقج | نوکه دننزو حدف (ےئكلا) هرا وعفاکن اذافیسلاب شبا غ اکن لاق ردهنسانعم

 هتفساذا بارلا بلع زا تک لا شردهنسانع» قمزواصقاربط هرزواهسکرلیو بوشلا هنع نعي فشک انا

 هاکذ خا یا مهسک اذا ءاشاملاسلا نمک لاقبرد هنسانعمكمرتوکی رون عوج بودیابهن قلام كن هسکرو
 عكا هقرفاذادعهک لاقب رولوا دض هلغل وا هنسانعم قم اطو هعچجاذا ؟یشلا ےک اب ردهنمنانع»كمردکربو

 لق هیسکر هدشزولعفت (حکتلا) ملک عع هتسا نع مک اس رد هنسانعمقچچآنوکی خدوب هدننزو لیعفت
 ضعلاخ کر دیفدارمو هدننزو مه هلبعصلفاک ( کلا )ترض اذا یا ےک لاق ردهننمانعم ق مروا ر اقا لف

 | لزا هدنقح كنآ ئارفتبآ هکر دنوت اخلوش / هک ما) عف یا و اق ردکعد
 دیهشهدنس هو رعدحا هلا یوم ی دنا یس هخو زی راضنالتباتنسوا ندناهعاردهبنا هر و زم ر دش لوا

 یرافص هلبا هجوزو ذخ | قا ةلخ عیجا هرزوایتداع تیلهاج یر)هدارغیدلبا كارتر بق جوا هلبا هروب زم بولوا
 هروبزم لام یراترضح مالسا هیلع اعرف ر دشلو ا لزانیسمررک بالا بیصنءاسنلاو وبشاهدنرلکدلیامورحم
 نن هیهک ما هلغلوال زانیس هرکه الا هللا کیصوب ہدعب بو دنا فق وتل رامروبب را هدنن ابیراما لیا د عضو
 هبیراف هج وق كهدننزو مسعس )2= "او)هدننزو دهده ۳ ۱ یدنلوااطعاهرارویزمقابو نا شل هزار قو

 (حدکسلا) ردءاکیدر ةمهرزوا ینایكحراش روند هرلب راهحوق هلنتتص (ےکلا !روندهبهذان هج وقو روند

 لمعلا نح دکل اقب رد هنس انعمكلشیا شیارب لٹ شوکو یعسن وجا یسفن یدنک ب وکج كما هسکزپ هدننزوحدم |[
 ههج و حد کل اب زدهشانعم قمالمرطو دکو اشوا ارخ هسفنل لغو یساذا ثلاشلا بالا نم ادک

 هنسن راس دوخاهلباه رض لوق لع كلتا هنسنر ك جهر و بیع و نیشهنلاج كن هسکر ضعبلادنع شدخ اذا
 لاقت رددنسانعم كلبا راکوبسکوهدسفاوا هنیشیامهبلعاذاههج و حدکل اش ردهنسانعمكلباداسفا هليا

 حدکو هرعشح فا ذا طط ثلا هس ارح دکل اقب رد نسا نعم قمرا ن دنر یر یحاص هبا قارطوبسک اذا لامل حدک |[

 یعججشدخ یا حدکه باقی رد ردصم اب هیعس ویو رونلو ربع ق مرط هکر وتید هنس هراب نن رطنالوااد,ندقمالمرط
 شیارب كج هرو هصیقن و بیغ هلا ج دوخابقمالمرطیزوب خد وب هدننزو لیعفت (مدکتلا) ږولکح ودک
 بوکسخ كماهدتزولاعتفا (حادتک الا ) هنشیام هلع وا هشدخ اذا ههج و حدک لا رددنسا نعم كما
 یشان ن دقغالمرط هدننزو لعفت (حدکتلا) بس کا اذاهلابعل حدتک ا لاق ردهتسانعمكلبا راکوبسک"
 هلاق ةنم و ردکعد شعالمرط هدننزو عظعم ( حدکلا) شد اذادلشبا حد کت لاش ردهنسانعم كمل هریاضعا

 ردیدآ عضومرپهدننزو سا طرف (حاردکا ردیمما لجررب هد شزوره وج (حدوک ضضعم یا حادکم راج
 احذک عج را هتحذک ل اقب رد هنسا نعم قا بورواص قار طو شا لب هلو کس كن هجم لاذو یتفلفاک (حذکسا)

 ردیس ناخن ولخ هک رونید هنس هعم وص سابا هلب رسک فاك( ح رکا ) بازلاو یصط ابهتمراذا تلاستلا بالا نم
 یراصن هلبقت كفاکو یم نهم ( حارکالا) روند هنیراغوب كناسنا( ةحراکلاو)(ےراکلا] ر اولک ت ارکآی جج
 ی راضتلال اق ردقح هوار ى سەل وقبمهمزابآ هکر ود هعضاومیراقح هراو نوح هدنرانوکه لقص كنس هفناط

 یاب رسدوخاب یاربعرویزمظفل کرد جرم ےھدایعا ف یراصنلا اهلا جر عضاومیهو جاربک الا لاوجرخ
 هکر ونید هکر کسر غار غآو هعمصاذ اه رک اق رد هنسانعم قلا هبهدننزو هج رح د( رکنا )ردبلغا قلوا
 لاقب ردهنسانعمقلاحهرب و قم هدننزو هح رکه لا هبقوفیان ( فر کلا) رولوان ود ندکمرکسی رلکدید هح درک
 امر ماذا هتبشهقحرکت لاشردهتس انعم لک بوبروف هلثعرمس هد شو خزحدن ( وکلا )هع یصاذا هکر ک

 رکو بهدننزو ساطرق (حادرکلآ )روند یشکن یتمو بل صو رون دهپ یزاقهجوقهدنن زو حوز (حدرکلآ) اعد رمن
 هدشزوهصرک(ةحدرکلا) ودعلا مدرسیا حادزکس رفو لحجر لا روند هناویحوناسنا

 : لياح ردعساندنآ



 هکر درامما ند هعافم نانلوارک ذهدننزو بارغ (حامتلاو) هدنزوباتک (جانعلا) ردشمابلبآباوصتسا حراش |[
 حاقوحاصرهش هن یانو لوا نوناک ندهیموز روهش هلتمح ول رود هغمردلاق یرفول یتشاب هلعاستما ندوص هود |

 نو زوا هکر ود هما هنوکرب هدننزو هنامر (ةحانقلا) ءاما ىلع هراکناذا براشلا قت لا رد هتتشانعم تا ||

 ةو یرمخحما یرلکدید هحاسق هدننزو لیعفت منه ١ راردنا هی رادتلک یز وبق هاب یژک رولوا یرکاو ||
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 کل بولواعقاو ردندلاعتفا هک لبناونعمحتفا هروخت ضعب هدانعم یکیاون هب رشاذاذیبنلا فا لافب یه ید

 لاقراردیاعانتما ندکیگاوص یمسق هودهلفلو اذیدیش تیاغب قوخوص هدنیموقرم نی رهشار زرایدلباقالطا
 ءا ادر نعاهف لبالا هحماقل حاهارهشا درب ءاتشلارهشا شا نمابمهو ناحلمو ناسا اولاق تالد نمو ساسالایف

 مهفحاخا بولنا لج ی هنت فلا كجان خار هش یخ زم حاصص ردیرلعما ینانو لّوانوناک ناسلمونابیشو
 تشان رک ن هلب اھ (هاصعلاو) هدننزو یزربض (یعمعلا) زد درا كا یربسفت هلبا درب تادشهقشب ندنککیدلیا

 زونید هنغلارا كني روفحباضق هلن هسک ندنشاب كاتا هلی رملمکتلفاق (تناسمعلا) هنساشعمهشرف نونید
 ی والم هلباهنسن هخزآ ی لاط ندهنسن .قوح نالکمزال سادا هنتمذ یدنک هسکرب هدننزو لیعفت (محمعتلاز
 لا یکی مواصبودابق ہل شو رغزویشب هل بن رقت نکیآراو کج هر و شو زغ ك ر همدا التمرد هتسانعم
 یکن اکوچ یب هنتسشرب ہل نوک كنونو تجف كفاف لا ہلا رکن لیلقلاب هعفد اذا انالف حق
 اذن اق ندوصو نيك اك هفطعاذا ثلاللا بالا نم ابق ىلا عنق لات ردهنسسانعم كنك ابوك وب
 ندوصو ابر ةبسأر منفرف یوزاذا برابشلا حفلات رد هشنباعنعم ىمرد لاف یزقوب یتشاب بولیکح
 "یرلا دعب عب برمشلا لج هراکتاذا براشلا حف لاتش رده تساسنعم كا یک ارو ز :رمسلکوک < هرکصندقدن اق

 هلهجولوا كزوبق زسحاتغم کر د دنساشعف ق مز دل اق بورکاقیرق وبن وق غمر د قوص ندنتلآ بون وپ جاغآری و
 خف هب رنک ره (حاسقالا)اهب هعفرف هبشخ تخناذا بابل حق لا ردنرابع ندقچبآبورقج یس هوا
 ههارکسلا عم هرکصندقدناق یحدوب هدننزو لعفت, (حنعلا) مق قمع بابلاعنقا لاقب ردفدارم هدربخا یانعب هلا

 لمشلتی را راب هلنوکس كواوو یتف كفاق (حوَملا )هيلع ةحانقلا تحل | اذا نابلا تق لوقتردهنسانعم قمردب وا
 هسنک اذاتببلاحأقلاقب ردهنبانعم كمروب سو ةدلا هیفتراصاذا احوق حوقب حرطا حاق لاقي ردهنسانعم
 لیعفت (عوعتلا) هدلادف تراصاذا حرظناح وقت لاق ردهتسانعم لریسلنب رباهراب دوب هدنب زو لعفت (حوفَلا)

 لاوئسو بلطلمدارخ | هسکرب هلن سک كت هزمه (هخاقالا) هسنک ا ذا تببلا ح وقلاقس ردهنسانعمكمروسهدننزو
 دعبمنلا ىلع یمصاذا لجرا حاقا لاش ر دهن انعم كلبا مینو مرج هرزوا كمبو لاوسلادعب ییهنسن یکج هیلیا
 تلا اردنا ر عض ومر هدنب رفدتذم هحاقو یکحوس رولکحوفیعجج ردیفدارمو هدننزو هحاس (فحافلا) لاوسلا

 هتسانعمقفوطنب ربا هراب رولوار ذصح محو هنینانعم ه دمروثید هنن ری قناص شم عراق ناقهلیتوکس كنا وى كفاق

 (حما) ردیف دارمو هدننزو موقت حیعتلا: رولوا قا ویواو سپاحوق ع وقح اقنع یا ےک ح۶: حرج ا حاق ل اق
 فاکلا لت نصف ردها و هبواو رز دام وب سپ ردقدارههباروک ذم هح اقا ( هح اقالا) ردیقدارموهدننزو ح وقت

 لاقب رد هنسانعم قهصاق بوکحورک ی ما نوعا قمر دروط یت اد نالوا بوکر مل نو کس كباب و یف كفاك( حکلآ)
 مال اب الا سرشلا بعصلا جك سبل ساسالا ق لاق ىفقتلاهما لب بذج اذا ثلاثلا بابلا نما ب ادلا حک
 لاقب رد هنسانعم قلاج هلعلقمهک و ردشملواذخا ند هراس تاهع اهلغلوا طقا بس یتراشا باب ندر هشت سکشلا
 ندو ای انعم هکرونلوا لاسعتسا هنسانعم كلنا در ندنتحاح یکیدلبا مزع یبهنک و هب ه رضا ذا فیسلاب هک
 لاقبردقدارم هدل وا یانعم هلا که لب رسک كن زمه (حاک الا ذعباطا نع هز ادا نالف محک لاقن ردذوخأم
 اعاش یا اک ناک اذا لوعفلاءانم لع ءانبلا ےک !لاقب رد هنساتعم یلوآ لابو خا شواهعجک یعع بالا ےک |
 را ردیارببعت كلکوجو تورق هرق یلکر هکر دیعون هایس ندنعاونا یب وصدر غون یرلکدید لصم هلبعص كفاک ( جکلا)
 مظعم (حبكملا) روناواربیعت رول هديكرترولوا لضاح هلکلابا ظيلغت هلطغط نل تام هکر دیمسا نیلخر لوق ىلع
 رعبلاقب روند هناویح دیدشو دنت هدننزو رجا (ےکآلا) حاشیا میگلمزالاقیرونیدهب هنسن لاموخماش هد فنزو

 عاکلا) هاش ذا هعاک لاقب رد هنسانعم كاجنآ وسو ك کوس همدآرب هدننزو هلعامم (هصاکلا) دیدشیا حک
 قالطا نوصکیدادزندنس هنهجو هل ءاروهظ هنرلوشرف لمدآرب هکر دەننى نانو ماشو ربط لوش هدنزو ت اک
 كنهبقوف یانو یصق كفاک(مکلا) هنمربطتام كلبقتسااموهو عاکلا نمر طلاق رولک ع اوک ی مج ردشخلوا
 شح هلک اذا تلاقلا بابل نم اک ماعطلا ملک, اقترد هتسسنانعم كمر دق هی وط یماعط هبنوکیب

 لبو
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 هب رکی هنسنر هل نوک كنافو یف كفاق (ےقعلا ) هنسانعمسبارونیدهثببشیروق هدننزو بارغ ( حاسشقلا
 عانتها بو یتسا یناج یماعطو ههرک اذا ثلاثلا بابلا نما قف هعفق لاق ندهتسانعم كمنرکب ندنآ بوروک
 كم لا فونس بوک دقشموب یکردیافوفساود ییهنسنرو هنع عنتمااذا ماعطلا نع ق لاقب رد هنسانعمللبا
 شااصیدوس نویق هنیر زوا«دننزوهنیفس (مضععلا) ءاودلا فتسی کهفتسا اذا یشلاےعد لا رد هنسانعم
 یهوءاصعفدحا جت لاش رونید راغ ناغآ هباوهلاشح لابتج هدننزو ءارج (ءالےتعلا) روتیدهنغاب هرکه زات
 حالق روند هغلپ راصنالوا ضراع هراشید هدننزو بارغ (حالقلاو) هلنبتعتف "ملل اهنم بعشیاب وعاش یرتنا
 (حاعتلا) تّرفصا اذعبار لا بابلا نم اسم نانسالات 4 لا هنسانعم قمرارص را شید رد ردصم قا ردعسا
 مع دوع ۷ لنم ا هنمو یکرمعبلا تد رقر دنوم ا بلس هکر د هنسانعم كمر دیک ی تر فص لای هلج الع هدننزو لیفت

 یس روب زم لثمر رارص یراشبد هکرونید هبهودهجوق دوع ملا نم اسعتو هنالنسا قنت یا لوهجماءانبینع
 ندرادسافیسلوارختم نول ڈزراشید هرزوا ینیدلوا حو رمشم هد هبطبتکه کر د جره رونلوا بر ةد هدنافیب
 یکطصمو وجتاو ےهرد رشمراب ندنربرهناجرمو یزونب وب كيکش هان ردیا تئن ندطلخ شلوا نقعقمدوخاب
 بو دباهلازا یترمغدرا هروس هراشدهعفدح اقر بودا قیس هنا یرلنوبیادغب تردكسعو ردر رب ندنربرهاسرباو

 هحوف هل يف كفاق ( غار هنسانعم حسو بو وندهسالولریک هلل رسک ك فاق ا والج تیاڊ
 نب ملقاو رونبد هنکح وب قوبو رد ءال یوم رونیدهب یشکش هزارصیشید هدننزو رج | (ملدالادرون دهرات

 راب دب ابد هدنمات ا ط2 هدننزولعفت (عا) ردن دبا صا قالا نب تبان نب مصاعوردندنیت دت یراخل اما یب
 اف تسکناذا دالبلآنالفلعتلاق ردرارا ت دیدند کون هسا كلبا اراکو بس هلتج زور بو نک

 ردشلیا ضب رعت هب یرهوج هلکن ون فلومزدیاب يمیرکذد عضومرونیدهب هجوق هک دننزو درا( ےل ال بد لاف
 (عحقلا) عج اهلك اذا ماعطلا علق لاقي ردهنسانعم كم یروپسینعوج ك هنسنرب هدننزو هجرحدهلراف( ةحعلعلا)
 هدنلصا مگ هکیدید هدقناف یرشخز هکر بد حراش هسانعمر روند هبادغب ندناب وبح هلبنوکس كيمو ید كفاف

 یک ف وقس یهنسنرب رواواردضم هو ردنو دلو یسالعاو عفرا كتاب وحق الطا هب هطنحرد هنس انعم تعقب

 لاعتفا ( حا الا ) هفتا اذاعبارلابابلا نم اق وسلا مش لاقب هنسانعم قمنا هنرعا هلبجوا بودبا درخ
 فوقف س کر ونلوا قالطا هشراوح هدننزو دح رق( همه | ) هک ینعع هعمتفا لاق رد هنسانعم ك ەدنت زو

 ندورادناناوالوات نوجا مضه هکر رد رعد یسراف شراوک شاروجو ردترابع ندب ودانانلوا لواتت هلیهحتو
 دعقو رونی دهالوایسولطزغآ ندهحفگ هدننزوهعرج ( هعمل ) شراوطا یا ةیحعلا تعمتفا لوقتردنرابع
 رونبد هنار فعزو رونید هفوکی کراسبغ نکوج هن زوب كيارشقیتعو ردو رادیرلکدیدینارفعز نع هکر ديما سرو
 قینع لوق ی ع هننارفعز نم دوب ردتغا هلیتف كيمو هدننزو ناوفنع هلیعض كن هددشم مو كفاق (ناصمعآا)
 بویمگ ا یب وص هدنر زوا ضوح هود هدننزو دوعق ( حومعلا) روئید هنارفعزو هفوکی ک روت نکوج هرزوا بارش
 ربعبلا کل اقب نوسلوا هرکصندقدناق بوجتالرکو ندرمایادتنالرکردهنسانعم قتوط بوردلافیرقوب شاپ
 حوق هدننزو لا صفنا (حابتنالاو) هدننزو لعفت (ےحعتلا) ,برشلا نم عنتماو ضورطادنع دسر مفراذا اجو
 عانتمابولوا هراک ن دوص اةلطم حاقو هدشژو عکر رولکےخ یبمج ردلعاف مسا ندحوخ (حاقلا)ردهنسانغم

 تسس تنا غب ندقلرسوص كب ونوسلوا هس رولو | یتا ندتلع هنو ن وسلو نا ءمح كلرکو ناسنا لرکرونید هندیا

 ضارعا بویمگاوص هلیبب س هضراعرب بولکه پ وص هود هد تنزو هلعافم (هح اقم ا)رونید هپ هود شل وازافو
 ةحا قملباو حاقم ةقانىهو دربوا ءادل برشت ملو تدرواذا كلبا تحاق لوقت رد هن سانعم كليا عانتماو

 یزوکب وردلاق یرقوب یشاب هب سسک ك ن همه (حا قالا )ر دن دنا فص نالوا دراو ءاهالب یکم ب رمو مارو و
 هنسانعم ق قوطکو کی و رو هرصب ض غو هسأر عفراذاربهبلاوا لج زاها لاقب رد ەنسانعم كمك: دیرغوطهب یغاشا
 لاشردهنسا نعم كمازوايس هلبنس لالغو هپ خیهش انا ناب ما لاسفب ردهباک ندکلنیب دوخ هکرونلوا لامعتسا
 يصد اعهراصاذاربلا ما لات رد هنسانعمقلوب نل اک یسهلبثس یادغب و قیقدلاهیفیرجاذا لمنسلا مها

 ندهنشانعم قمردنوط یرق وا اد بویم هردنا هی یغاشا قشابندنس هقیاضمكعاب رپسانالوا هرادنبیند رکو
 ثیدح _ هنمو( نوع *ےھذ) یلاعتهلوق هنمو اص لاف فلولا لاقهقیضلاموفرمهس ار رتا ذاریسالا لغلا ها لاقب
 لو دع هیلعمدش و نیضرمنیضار كتعبشو تنا هللا لع مدقتس مالنسلا هيلع ىلا هل لاق هجو هللا میگن لع

 یسآر عفر هکر ددنسانعم كما یب حا او يالا ینا ذکو حالا فک مه رپ هقنع یا هد عج م نیحمفماب اضف
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 تی س :
 بئواذا لچرا مشرق لاقن ردهنسانعم قمارصص نیقب نیقب هد نزو هجر حد هلبا هغ نیشن امس ر ملا )ر دیدار |

 دوو رب وب و زوط هنسانعملبات رونید هنچیاوځ هرجختو رود هننخت ناغوص هلب رسک ك فاق (حررقل ایراقتماسبتو |
 كفاقحرقو رونیدهنسختت اص كم اوح نانلوارکد هدننزو راطف ( حارفلا) ر دراج هد هلق ك قاق هدنول یکن وکو

 رد هنسانعم قموق یی اوج ماسعط هیم هر هدننزو حدم (حرفْلا) هنسانعم هیطاءرخ رود هنسرت كنانه ترک ]

 ندیب نلوبیم-* كب وک د شنزو دوعق حونقو حرقو اف حزقلا لعجاذآ ثلاثلا بابلا نم اعرقردقلا حرف لاف
 ثلانلابابلانم احوزقو احزف حرقو هلوبب بلکلا حزق لاقب زونلوارعت كس هکر دهنسانعه كمهشیا بو یا عقد
 | کرد هنسانعم قعالمط نس هلوقم ماعطناقح ندیذنک لوخ هلناصتف ناحزقو حنقو افدهلسرااذعباراو

 رذقلا تحرق لاقبهلببسح قم المط نکیآررافجزونهرذبزاحهانسنادوخ یردترابعندقمرشاط یکی نی دلج 1 یغاق |
 نکل ر دظوبضم اک اس ترطقاو اموفرع یس هلکر دقلا هدزا هتعسن هجرکا پنم حرخاع ترظقااذا اناحرقو اخرف |

 كيوكح رقو ردبلاغ قلوا باو صوب کلب رواوا لاس ندفلکن ةنلوایسهغیصبطاخم تر طقاو ملکتم ثحرق |
 |( زفتلا)حزاقرعسهنغو عفترا| ذااحزق شل حرقلاقب رد هنس انعم قلوا عفترمو ردرد صل اهم ستر ونىد ەن وك نمەق |

 بذکهمالکو اف خزفلا لعجاذاردقلاح رق لاقب ردهنسانعد قموق یجیاوح ماعط هب هرج یتحدوب هدننزولیعف
 قوح یشع كحاغاو هتنزاذا تبدجل احرق لاق رونلوالاتعتسا هنس انعم كمر وأ تشزو نسح نزتفماق

 لوهدهنید كحجاغا یبکیراکدکو د هرب وک ن وا کوا هب هرس هنیکآ رد هنسانعم قموق لوب هند نوعا قوا
 دوخا كنابن ضعب رولوارعسا ع رقتو اهرم کالو هيف لمج عي هل وباذاغرضشلا لصا حرق لا قب را ردا عضو
 هدننزو ربما (جم زْلا) روضد هپ هبعش نالوا دنیبعننمو هدرخ یکی هب كر وکه دن راج وا كنب رللاد ك جاا

 || تفرظ نانلواربحت قا زو عب ند هلم هدننزو هسنکم تحمل جرف جام لاقت رونلوارک اعانت هنظ فل حلم
 || کرلکدید تاب وب هدنناب قازوط ردفرظ نانلوا مضو جاوح یلاشا نیجرادو رب وب هنا دارم هکر ونید هب هن وکرب
 یدزفمیک ببشاعتوب و هنس انعمرپ زاباروتید هنجتا وح ماعط هلیعقف كات (عزاقنلا)ر ری دنادرارفا هدیسراف ردقج هلوا

 || هیهقنرطو طخ نوزوا نوزوا نالوا ندرلکنر لشیو یرمرقو یراص هدننزوهعرج (ةجزقلا) ردعومسماز
 مالع هدننزو رفز (حرقسوق) ردهنسانعم عافترا كلکسکوب هحرقو یکفرغو ةفرزغ زولک حرف یهجج روند

 ندهحرق نانلو کد زولوا ثداح هدهنطر تأقوا کروند 4 دیناوه راد نانلوا بیعت هبغاص کلا ی طاغ هوا

 رذشخلوا هیجتت هلی س افترا دوخان نوخغیدلوا لن مشع تولت قیازط هرزوا زوکذ ُم هجو رد دوخه
 | اتوب سوقردنمسا كنبرب ند لولم لوق لع ردیمما ك هتشرف نالوا لک م هر زوا باحس«حزةصعنلادنعو
 ردشلوا عقاو یوبنیهن ندنرببعت حرق سوق هلغلوایمسا نااتطیفرب حرق هکر ید حراش ردانلوافاضم هنر
 هدمفل درم هدننزوفز حزقو یهتنا هلا سوقاولوق نکلوناطبش منا حرق نافحرفسوقاولوقتال سابع نبا نع ئور
 ]| ردق صنمرغ هلت عو لدع هلغلوا لودعمردهنسانعم یلاص هک ن دحنزاقار دقتهروکهننابن كح ابشص مر دبس | ثغاطر

 | ددفرصنمرع هلفلوا ناطش سا دوخاب هتشزفمسا ضعیلادنعو ردنعجج كنهخزقارب زردهرصنم حرف سوقو
 || هزکدنالوا نیمو بلص یک ق زاف حزاقو ردزاحمو و لاع یا حژاقرعس لاقتهننو ردهنیسانغم عفترمو لاع(حزافلا)

 بعشناذا تابنلاح قت لاق ردهنسانعمقلواولقا د وللاد قو لات لاتج تاتنهدننزولعفت (حرتل)روشد
 بارغ (حازقلا) زدند زاها هپ داب هکر دما كرش عونرب هیفش هنح مارک هدننزو طعم (حرقلا) ةربثک ًابعش

 | هلتسامو هنساسنعم هعفترم ردیعج كاهحزاق (حزاوقل) ردا كطرمر ضوصحتهنسق یکو نویف هدننزو
 || هحاسف (ةحاسقلآ)هناخاسفن یا دال زاوقتینکت لاق ر دقو (قالطا هراتخراسق نالواثداح هدنز وب وص ||

 ]بالا نم ةحوسقو هحاسق "یشلامسق لاقت رذهتنسانعم قوا كر هنسنرب هدننزو هحونلف (ةحوسقلاو) هدننزو
 زکاذا لج رام لاق رد هنسانعم كلکهماوق قوح قوح هلغلوائوق یرکذ تانهسکرب و بلصاذا لالا

 قوارب MET هلتفاذا لب مس لاقن ردمنسانعمكکو و هظاعنا 1
 بویغا رک د لازنالا دم لوق یلعرد هنسانعع نسب قعر وق هلنبتعتف (مسقن۱) عف عم لج زا ممقا لاقب ردهنناثغم

 هدننزو هلعافم( حس اعمل ا) ر ونيد هثشولتالص هکر دهتسانعد خوشم هدننزو بارغ /جانقلا)ز زوتیدهنسمر روظ ما

 ةسلاباذا هاو لا شرونلواربعت لیتر نو كملت "رد ةنسانعم كلبا هام هلن دشو سش هشریزب

 ماطق هلبا هجم نیش( حاشف) طنبلغیا مس بول فی روتیدهثشنوخوب (محسا قلا )۵:دشلاو سيلاب ءلماغ ئا
 la ۱ 4 مماقیا عاق بوث لاب ردکعد ظیلغ هکر دیفدارمو هد.شنزو معاف (مسافلا) زود هالئرنض یشید هدننزو
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 یرلکچوکب ودیاعانتماندکم بار هود دلو ی وص هکرونید هي هود لوشو رولکځ وارق یعجج روند هنجاغا
 رنو فقس نالوا لئاح هيام“ هدنرزوا هکروند هنادیمو ءاضذزرابوقجآو هلوارګا هج هل هلبا راثآ هدکد لک |

 «دننزوهنیفس (فحترقلآ) يو شید هنالسرا هدننزو نالس (نآح_ملا )رونلو ریبعتءاعسلا تحت هک هیلوا هنسن یس هلوقم
 كناسنا هصرقو اهنم طینتساام لّوایا بلا ةع رق تبرمُش لوقت رونبد هیوص نانلواحارضنسا لّوا اندی وق
 یزارش ُهمالع هدنحرش حاتفم هعیبط یا ةديج ةع رقنالفل لاب رونلوا قالطا هنعبط یغیدلوا لوبحت
 لوا لا هدعب رونید هب ییوق ناناوارفحو حرق هح رفلصااریز رد بنار زاجم یقالطا هح رق هنعبط هکر دشعد
 قالطا هتعیبط نالوا لح ندنآ هنس هلوقم هبطخو رعش نانلوا عادتبا هدعب رونلوا قالطاهثبش نانلوا طابنشسا
 لوقت رونلوا ق الطاهنلّوا كنەنسنره هم رقو ردش طرصخا قّملوا هيشنهرب ندرماءادتا نكلردشعلوا

 ۱ ن دی وق یکه ع رو یدنلوارکذ کرو شید هررا هلبعط كفاق (حرقلا) هتروک ابو هلّوایا (یشلادجم رق تذخا
 (حارفالا روند هنوکج وا ندنل وا كياو رونلواقالطا هنس هزانو هنل وا كششرهو روند هن وص تانلوا طابنتساادتا

 اهتلجترا یا ةبطخ تحزقا لوقت رد هنساتعم كلیوسزوسرکقت یبو فقوتیب ینعی ههادبلپهدننزو لاسعتقا
 یشلاتحقا لوقت ردکلبا :جارتتسا ن دنککیدنکدارم کرد هتسانعم كلما طابنشسا هنسنر عاسهربغ نمو
 هتیتجا اذا ۶یشلاتجزقا لوقت ردهنسانعم كلبارابتخا بویلودنروا ینهنسنر و عامر غنم هتطبنتسا اذا
 یدنسنرپ ندهسکریو . هتعدتبایارمالا تحزتقا لوقت رده نسانعم كلا ادب هنسنرونهظ ون نده رقو هتخاو
 شف سید والا کرد هنسانمم كليا بوكر هبهود شمال وا بوکر الصاو یکضاذا اذکب هيلع حرقا اف یک ك مد نسرربو هسیا نجاح ك نیز سکعبارکع یلکد یلوصط انکم رد هسنسانعم كلغسیا هلیقبرط کیت
 ندذوخأم ندهحرقول رکردهنسانعم قمزاق یوق هدر نا یلواوصو تکربنالبق هکراذارغبلا حقا لام رولوا

 نت سبقلا ءرما روهشم ندهیلهاج یارعش (حو رقلاوذ) ءاملا هيفدج وال عضوم ف اهرفحاذا ارب حرقا لاقي
 هلتیاعر نسح یخدلوا پودیا سم | همون مصبق نوجا دادجسا هدقدنلوالتف ی رد كموسره ر دیبقل هارو
 || ریغتمرصیف یبم هنیداسفا ل داسح ضعب ند قع يدلبا عاجرا هتي راد هلا هدعاسم هني زانو اشاهدننا تدمر

 ارتاتم بولوا ثداحر هحرق هدندوجو ندنرشأن كمس هلکم با سابلاو لاسراتعلخ مومسمر ندنس هنکآ هلغلوا
 ی جو رفلاوذ سرقل راک هاو ر یطویپکریدحراش یدلوا بقلم هبا حورقلاوذ هدنااخ قلع هاغلوا توف
 [جورقلاوذ)ردنلوا تّملم بم هنغیدلوا ی دالوا زق شوم بویلوا یدالواتکرا الصا رد هلیجوءاف هکردبقلم
 سرف یکیا هدننزو ءارج (ءاخرقلا)ردبقل هجا فخ نمک دارعش هلنبته* (حرقلاود) ردیف جو رقلاوذ
 هدارواو ردیسا لیحاس نالواهدنتهجاب رد كتهدلبمان فیطق هدننالو نی رحم هدسنزو بارغ | حارف)ردیعما
 رولوا.هدنراف كنمنفنآ هکر دهنسنر یکی والغایا هدننزو ءاربتب هلیس هی غصم (ءاح ر قلا) ردیدآ هنرقرب

 ندیا لاردا زونه هدننزو هند ( هح قلا )ردهدنرپ یسهدعم كناسنا هکرونیدهنغاسروق ك هود ربعبلاءاشرقو |
 لاقب هلوا ققراصو لویلوس یراقادود هلغلو ادیب رل هحرق دن نغآ هکرونید هر هودلوشو دونید هرامرخ هزات
 ردعضومرب هلی كنارو یف كنم /حرقا) اهرفاشم كاذل تل دهنف ورقاههاوفا ن تئدحاذاذح رقم لبا
 [ناتیحارقلا) ردعضومر هدلح مان یرقلایداو هدننزو یرکس (یحرقلاود)ردعضومرب هدننزو ءا رج (مایحرق]
 ردهنسانعم قمل ! مضاح هدننزو لعفت (سرقتْلا) هنسانعم نایرمصاخروئید هروکو یکیا هلیسهش هد و یم كف
 روند هنوجمیرباو رد دزنبز هلبصف كفافو ردیدآ شاخ هیوکر هلبعص تلادو كخاق (حدرقلا) ایتاذاهل ج رفت لاق
 ییبش نالوابولطم ندیدنکهسکر هدننزوهحرحد( ةحدر ملا )روئد هنو ی ربا دول هدننزو روبنز (حودرعلا
 لل ذی لجر ا حدرفلاشب ردهنسانعم كلبا لل ذو هنم بلطیاع رقااذا لج را حدرقلاف ں د هنس انعم كلمارارقا

 نالوا برام هغولب هکر وشد هکک هسج رموب هدنز رطزوج لوش هلم رلادو ءارلفاف( ةچ درقلاو)(ةحودرقلا
 رهظن :زولج کم ظعلا یا هثحدرفو هنحو درف تدفمالغلا نهار لای ردیاروهط * دنیوفج یزاغو كنالغوا
 ردج راخ هکر وتد هنآنالک هرکص ندنسبختتوا كنم رانا ی شوق هلیسهنب لعافمسا (جدرقلا)قهارلا قلحیف
 یل حذنرقا لوقت ردهنسانعم كلبا د انسا ثیانجومرج رب لوضف همدآرب هدننزو ماجنرحا هلیهیچملاذ (حادنرقالا
 حذن رقموه لاش رو شد هیسک نالوا هدامآ هداسفو نش هلبیشهش لخافمسا (حذنیعلا) یلع جم یا نالف ۱

 صوصخ هنناوسن برعو ردیعسا سرفر و ردیدآر جش عور هلی كهچ غی ازو كفاف (حزرقلا )شل دوتسمیا
 | دیو یک ودر عرف و دید هوخ مبنای و تشزیرودوپ و ونھ نر ردیمآس اب
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 هلیصتق كب (حورفلا) روند نی وصل دولب هبال اع رقو ردند تاجر كنبسن یترلا ئول نب فماس
 لاش هوا شش بوننکج هلک شبا قوج كب هکرونلواقالسطاهلوب لوشو روند ةيسکتالوا یرا هراپ هدتندب
 زوبوا كي ییعدقمارغوا هنتلع حرقیر هود كن هسکو هل رسک هز حار قالا اب ومل مر اضف هبفرنا یا حورقمقب رط
 لاقي رد هتسانغم كلبا التب هيدحرقو ديدشلا برجا یا خرقلا مهلبا باص اذا موقلا حرقا لاقي رد هنسانعم قلوا |

 رک یساک اعراقراصاذاسرفلا حرقا لاقب ردهنسانعم قلوا جراقر اوط ییقنرطنزتب واجب رق هلع یا هللا هحبرقا

 نددهرغ نالوا هدننلآكنسقنآ هخرقو یدنلوارکد هکرونبد هی هراب نالوا ثداح هدندن هدننزو هعرج (تحنرقل)
 قالطا هنسادتاو لوا كېشى هحرقو رونلوا قالطا هغلقآ نالوا هجزآ ندضا ب نانلواربیعتربخا حابصییعب

 هدننزو ءارج (ءاحرقلا) هوا یا هاتشلاوا می راذحرقانلصو لوقت یکءرغردیکی دلیا روهطزونه هکرونلوا
 ءاضیب ةا ونا پف یا ءاخرقفضور لاقب هلوا شمچ آر لک چچ ضا بیر اجا جماج هکرونلو قالطا هبهتیغابلوش
 یدرفم رونلوا رب اتنمیللب و راتنمقآ ردینالوا ضا سس و جوک کر دیع-اراتنم عورب هدننزو نام (ناحرقلا
 الضا هکروسشید هغجوچ لوشو هلوا شمالوا زوباالضا هکروتید هبهود لوش ناحرقو رد هناحرق دوخاب حرقا
 :دحاولار دج ملاذا ناحرف یبص لاقب و ظ ببرج ۸ ناکاذا ناحترفربعب لاش هلوا شم رقج قمازفو كچ
 ردشلبا تراشا هنیدحوشا هلکنوب فلوم هيغل یف نوناحرق هنع هل ی ضرر تیدحقام او ءاوس ملت |

 نوناحرق ةياورقو .ناحرف دم باحصا نم كعمنم نا هل ليقف انوعاطرعتسد یهو ماشلا لخدب نارعداراا!
 ندناحزق هداروب و رد هکو رتمًهفیعضتفل ی روضمجج هلغلو ارباب یجو درفم هرزواروک ذمهجوینعی ةيغلیهو

 نصلاخ ۍس هلک ناحرق هداروب و ردشځلوا هیبشن هب هو دنیمروک ی لع برج ردکیدرامدآ نایمرقخ ءانو الضادارم |[
 یخدوب نکروتلوا قالطا هنالوا همتا یرب و ج راخ ندهنسنرب ناحرقو ردذوخأت ندحرقو حارق نالوا هنسانعم
 همدآ شمالوارضاح هلادحنو كنج زکرهو جراخ یارمالاذهنم ناحرقتنا لوسقت ردندنس انعم صولخ
 یانعم هلغعلوا ق الطا هیسک شلیا تباصاهرابو_"طقبرط ادهشی /ناکاذا ناحرقلجر لات رزتلواقالطا
 ثزومورک ذ م هدانععو و ردنوخ أم ندهجررق هداسنعموب حورلا هتسما ذ ناحرقلجر لاق رولوا دض هلال وا

 لابتقو برح الصاو .رونید همدا نالوا یزب و جراخ ن د هدامرب یکناحرق هد زو یارغ (یارقلا) رولوا
 هدننزو هلعافم(ذحراقلا) رونی دهمدآ یو یقنالوامزالم هدهبضقو هپ رق بویلوا یودبو رونید هیسکنیمروک ۱

 شراب یشید یزآ (جراقلا) ههجاواذا هخراق لاق زدذوخ أم ندنساضعم سرفلاةرغردهنسانعمقلواوریو ر

 ییجج روید لزاب هب دود ناراو هبهنرکلواهکه تن رولوا هرکصندکد تمام یراشید هکر وند هبهب اد ییقنرط نوت
 هحرافو یکیرکذ م روید حراق «دننومو رولک جی راقم قر هاو اذاشو هدبنزومکر رولکح قو رولکحراوق
 || ناوی لقفرط نوت هک ید حراشرولوا حراقهلکنآناویج یلقنرط نوت هکرونیدهدهنبشید یزآ حراقو هلباه روند
 هنالسراجراقو رونیدغلصب دق درا لعن رطل اتحو روئیډ لرب هدقدرا یننسیزآ هودو راربد حرقب هدقدرا نسی زآ

 هدننزو دوعق (حورعلا )رونید هی هقان نالواوللب کل هکو روند هپاب نالواولنادیم ییبام ندشی رکورونلوا قالطا
 حرفواجورق سرغل حرف لاقي ردهنسازعم قلوا.حراف پورراب ییسدزآ هب اد یبفنرط نوتب هددنزو حرف (حرقلاولا

 ما نوتب هل ابیراشید لنهروکد مهب اد حرقو حورق لوق ىلع احراقراصاذا عیاراو ثلاثلا با بلا نم احرف

 رشید كوا هیعایرو رد هن سانغم كمروشود یثید نالوا هدننأ هّوا هلریاشید ی رلکدید هیعابر دوخاب قلوا
 رولوا تدان یشید ی زا هدنرب نکصندکد شود شید نالوا هدنیبهسک |تبآکدنید ترود نالوا هی ا آ

 فخ هنایلوا ین رطیک ل یفو هوو روند فل هناویح یلنرط لاتج هک ه لوا مولع»ردرب یعجرم كنعومخ رانو
 هتنالوا هدیشاب واو ع ذچ هتنالواهدنشاب یکیارونیدیلوج هتنالواهدنشا ر دلرفاحو رون درفاخ هپ یلقنرطنوت و روند
 كز هقانځورقو ردینالوا ماع ی راشو د پوراب نسو زا کر ونید حواق رک هنشاب شب و ېعاپر هننالوا هدنشاب ټر د یت
 روند هز وصیناض هدننزو باصم (حارقلا) اهلج نابنسااذااحورف ةقانلا تحرق لاقت ردهنسانعم كمرولب لح

 وصاءظف هدنآ کر ونبد هنضرا لوشو روید هب هل شعبو صلاح رهو هوا شمام راق هنتر اکا ہک هنیبانعهپاتبآ

 ربع پؤنلو| طز نوعا سرغ دوخا عر زو هدننزو ةنوجا رولک هجر قا ىج هلوآرب صلاخ بویلوا یرثا جاغاو
 | هدنزو نساتطرق (حاوبرملا )ردیسا كل ترد هدنس هکلو|دادغب حارقو روید هبالرت مضاح شهلوآ حالصاو

 شخلوا حالا بونا طز نوچما سرغو حرز درلنوب هدننزو ء ای رج هلب رسک ك فاق (ءایحرقلاو) ملاپ (حابرقلاو
 امرخ بالواسلماو زود تدا خب یندب بولوانو زواو :رونید هب هقاب نالوا نوزوا يراقاا حاو رقو ,رونید هیالرت

 هجرعم روس یرسیو

 - سسس
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 هکنس هدننزو روص (حودقلا) ةفرغ ىا قرلا نمةح دق ییطعا لوقترون دما حط قل عر دلا طر لبا مك «دننزو
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 هتف ET هدنش هلسف نغ حدقو ردضح هلوا یجب ن انار روغ تا یلف

 یسنج سا هکر دما عماج نر کو رغص لوق لع هر دناق ی دآ یکیاوص یکیدلبا باشا هکر وند دناقوص لوس

 اردب رلکدنب بیعت قانجو یقا درب و هساک هدیکرت نوسلوا ن دروللب و ندقار طل رکو ندجاغا!رکر ولوا
 ردهنسانعم هعناتصو نلوق هذ ءو كملوم رود همدآ | نزودحدقهدسننزو دادش (خا ما کلا )رولک حا دفا ییجج

 1 نعطولخد هنشلاب هنضرعلزهسکرهدتنزو حدم (حدقلا) رونیدهنتعنص كلرحدق هدننزو هباک ( ةحادفلازا

 یقترا هل د تایر قوا نکیآ رو نرو هيف نعطاذا تلاش باسا نماحدق بس فح دق اب رد هتساضمللبا

 هب ءاربالا ماراذا دنا ح دق لاق ردهنسانعم ق خاج قا هجو لصنلا حم! هقرخاذاح دقلا فح دق لا ندهنسانعم

 رکد یساکر ونید خد ح داقردر دصل اب هيم وب وردقج هلوا یس هنخر کر وند هنکتدروق نالو اهدشب دوهدجاغناحدقو

 [حادتقالا) تراغادا هنیع تحدقلامب د رولوایکح دقیم ناديك د هنساتعم قمر وقح بوت نماز وکح دقو

 قمروف ماعط ندکلوحهلبا هجکو حدف یعع دنراحدتقا لاق ردهتسانعم قفاجقاصجیندو هدننزولاغتفا

 هنسانعم . كتلیاریدتو یر هلت ورورکف كاا ەدە "دامرو عدل ر هقرغاذا قرلا حدتفا لا رد هنمسانعف

 دا دش (جاد "دقلاو) هدننزوربنم (حدقملا) هرتداذارمالا حدتقا لات ردذوخأم ندل وا یانعهیکر ولو ایعتسا
 كفا عج لاھ ەحا دقو هدننزو دادش دش خا٤ دقو روند هنب رومدقا سعچهدنن زو حابصم 7 حادقلاو) هدننزو

 نالواهدشیدوهدجباغآ ضعب یک دق (جداقلا )رونللوق رضا هکرونید هر دعفکه دننزوربنم حدعموروئدهنشاط

 هدجاغا ضعبےداقولاکآیاحداقورک د اکے دقن نسلاورجشلا قعقو لاقیزدقج هلوا ىسەنخرەكر ونید هبنکتن دروق

 هفرغ (فحدقلا]روشد هرغجتروق نشود هحاغاو هشيد هلباه ( هحدا قلا )رونلوا قالطا هغالختج نالوا

 نیک جم

 روندهکنتس یدوبهدننزور جا (حدقالا ) رونلوا قالطا هی وق نالوا لباق نمل هللا لا یی وصو هنسانغم بایذروتید

 نالوا هحولتجز یسعلآ لبا هک ب بولاق هدنبد كلوج لوق ىلعزوتبڈ هبا روج ةدننزو ربعا (حدقلا) ةفشانع» تایذ
 ربعت كنا قاریآو قمردناربهغتلخرآ وب هکر دهنسانعم ریت قفلقزا ینآهدننزو لیغفت (جدتلا) روع_دهرمیش

 هرات کس بوریدزکنوکرهولیلقت نم مدقم زوردنح هدقدلواكح هدیکه کنج دوخ ایه. هدیعب خار ونۇ

 زک هرعضاذا ا دقت سرفلا حادق لافرولوا كلا دیدخورءاض یک قوا عب یکح دق یا ہک نوک رردناپ
 یسک ك فاق (هحدقلا) تراغاذا هنیعتح "دقلاقبرولوا یکه ساک کرد هتسا نعم ق ماب هنا تونل روقج
 E ةحدق سانلل لعمل هللا ءاشول تيدملافدروام هنمو روش دەنقاح قاق یحی ردعسا ندرات حادتقا

 نایلواوضو هب هلبقتسا اذاقیطانهحرق لا ردنارادجنزینآ هلقع فیسزک ا اوکی یکی ید هبناک داپشلاعابا

 سس

 بودیا لاسبرا تلط اجرب هرزواس ان یدیسلىا قلعت یسهیلع ؟هدازاكلاعتمیادخ نعد ون ةحدق مهل لج اک

 ربدنویآر هحدقو یدلبااشا هرجا ابضو رو هزوکوتهلکباتنانعروت م ماجر که تن یدیاردیا اش هریما تا

 قا مچ هکر نا نعچ رده ءاتشندنسانعمدن دق لنو ستاد یتخ فا (نحدقا) زدم دنس اخ
 روتند وتند هن رار لف ع المو هزات كنابنیرلکدید هود و رونیدهنچوآ كرازنورتهدننزو ناکا دل دعلا) "زد هثنناتفف

 [فحذاسقلا) رد رب ندنع لول هکرد کرد نامهلا نا هلبس هتشریغصد (ناحدیقمود] ردندآ عضوحر هدنرازد فو

 رتکر ش همدآرب هدننزو لعفت (جح ذقنلا) هعاشاذا هحذاقلاقب زددنسانعم كمنکو سهدننزو عا لپا هه لاذ

 خالس هلبعطو یف كفا ( (حرقل )رشت اذا شب هخ دقت لاقب رونوریعت ما صر شک كلياراهظایتش تولوا
 نا یضو نقرات ییعیهشرات | 1 قك فاق لوق لعردەحرقىدرقھرۆئىد ةي هرا نالوا ضزاع هند هلی سکه واتس هلوقم

 قم هراب رولوا ردصم هلیقف لفاق حرفو رونیذ هررابنا قح هدندبحرفو حرقوزونیدهلاودز دنالولصانندنآ
 احرقلحرا حرقلاشودهنسانعم قمرقحر هراب هدندبو هحخرحناذا ثلاثلابابلا نعاخرق هنر ف لاقت هضنأتعح
 توزاو هداتسف هکر وند در هطویسو هفحراق لوشناقمح هذن دن نخ رو و قلا هب تخنرخ اذا عیار هناتشلانه

 حرقو ةلواردبا اله ینرلکشوک هود یغیدلوا ضراع هلغاوادیذش كبك روند ةنلع قارۋ وا لوشوهاو (شعزآ
 لتضاقررلءتتص هداسنعمو یخدرجمک هترونلوا لا غتسا هشام كليا لاتقباو هلباقم هم یا وخل

 غشو قا رفع خرق لاق ردا ح ورح ۀ ةدوهس یضرا دکرونلوا لاتا هتسان_نفمقمزأق یوفدلح

 ءش لاتقن ردهنسانعم ضلاخو ردهنسانعم حورح هکر دیفذار ولو رخ (عرفلآ) ااف توی
 رد له نبع رقودونبدهدو وبنیلشب هفملاقبولوا ای قونهو ردخأیاوآ رکن و فلو لاف ئاغ زف

 س کک



 فلات ریل اب هد هاتف ك فاق دل اف نسب اکر + i هنیاحب كلتکر رج هلو کس ویو ۳
 هدننزو دوعق ی زبعلاو) هلم كفا (عابقل) هّتسانعم قل وا نیکرچ نارواوا ارولوا ندضم جو محو نیا دن |
 تلا حق لا منانف/ولوا یا نیک چ ند ندصم هدرا و هلی كفاق (ةح وقلاو- هدننزو دن اضف (نحیاملول 1

 تشزردفصوهدننزو ریمآ (میفلا) تب 2بچی دوام ةحوبقز هحاتبقو وبقو اخاف اف وامي 1

 روید هجا م هدننزو لت رولک یبجقو مدننزو یراک ر ک خاب دید شش ۵ ۱

 ۱ "دل انلوق لیع روف هنجو ا نالوا هدنشاب ك نرد رام ورا ةو بر ار رک فان نو لک خب اسقو رولک ف یخ |

 ب ۳-۳ ز زضلامب 7 اید ننک دراو دك کر هد وزا وول رد لا یقونف طیب ها نولیدفنب رب قج هش واقكفلب یاهلبا | ۱

 1 ندلاح نسحو درج هدننزوحد (یقلآ )هدننزو باهم لارید ید خاب رق هنب رلاکدید چب ل واو هجیقوتهنبج |

 | حوبنموهف را عا یا ثلانلا اپل نماضق ها ق لاق یز دیفدارم تنجل كر دەنسانەم كما مون و دبع |
 ۱ یتبهلوفم هل ویس نابج حو جرکتف نلاه نفوس ومل اؤ ربا نع ب دی ایا نیمخوبعلا نم )لاىلەت لوغەت |
 | ردها عف قمریقو ام ق حرص ئحاا ج فاذا هززبلا حلاق ندهنسانعم ق مرتجى کر چو یب ری تیووشد

 | ل اجقهلعابتا یف اعقشرک هت ر دلوعفم هرزوا تّیزدصم فو ذج لعق( ملاعق )اهر نک اذا ةضیلا لا فی
 | جذب لیزتسک كەز حاقالا) یدنلواناببه دنس دام تش ر رګ د نوسلبادیعب ند رخ ی آادخرا ږد ایشو |

 ترون (حایعنسالا) حیا لذا لجراخما لاق نوا لمتج فردا شيا |

 ۱ جفت 1]2) هنا, دف دیتا امن زوتلواریبعتیعیاصنیکرچ هو قرن چک دهن بیات ته وک |
 ۱ و اهر هنا نغم كلا ابا نآس یتتابقهچ و هلتبسن صف توی: ىلع ك: مسکرا وخ د وخا یی هنسنوب هدنیرف | |

 هدتروهلعاقم (دجاقلا) یک :بد نونلا قالطا هوبا هدننزو نار (خناسقل) یف نیاذاهلعف | `

 | یرلکلد كنا یم مان رعو یدنلوارکذ کردن وم عی (نسچیع۱) هاش ذهاب روتلوا لامعا منساتسنعم |
 ]|[ نخ یبناو رکد هکرد نوش ام نسا نعم هل یقوبو ربا قالسطا بش اذیت ان نالوا تشاو |
 "صلاخ یعیروتیدهنالوا صلاح ندم رو مولیدیدشت كناجو ىن كماق (7 ملا ) رد لر هدف سصی+ هدننزونالس | |
 و عید رم لافي هیلوآرثآنادنم کوپه ک افزار رک الصاد آ کرونده ا

 قیامت وو رد» ی دقت ین کن د نضلا او لو ی لکو اف رونی هشنالوا صلاخافلطمو صااخیا |
 | کد وتن ظیلضو ار انوهدنک بق غقاب هگرونید هبهننقاجو ضیا عرش لاقپربیفانمهنیز اد ةیارط |
 ]| هدلجموم اصو شیخ نی هجرت هلاراکتسو راکافج ی یناج هدیريلح هل | ین :یجرعم حاخمنوسلوا یراس تلرگوناسنا |
 شارتانو خیل صلاخهلغمالو! ی رثا تک نو تفإرظا ع طق هدنون فاجیا م شو لج ناش ریل تاریخ |
 3 ردرلیسا هلیع كواق (هحوخ او) « دننزو هجا ضخ (نخاعع ا) | زود هزوب رف و من واق ماخ مش ٩و رولوا نشلوا |
 | نوا بابل موج یشءیشلا م لاق هننسانبم نل والاخ ولو ردبضم میخ قوی تست قلصااخ |

 اجالا نیا حاسشو مه بارعآ اف هنیسمانعم صوتی یب هزار ( حافلا صلخانا |
 ]| حلبضا هرزوا یخیدلوا یهفتم ندنآهتت او حورش هلصاو هنطلاخو دصف یازمالا حالا وصلا خخ وعشلاو |
 ]| یاذخا ندتهج یبضصو ضولغ هبعو بول وا عوضوم بیپ ارع|نایلوا ظلت ها دلب لاو لوخ د هزاضما ی ملک |
 || سس هدننزو هزاز( ةا زلندلباقالطا هیناجخو طظیلغره ندنتهخیظلغو تظاظفو هیمنسنا ضصلاخره |
 ۱ توجه فاقد د دنیا نو هنوص لا ینکیدلرخ نددزلسانجف كم ردشذودپودیاد دز یر هدزاغوب |
 ۱ ع ےک! ) ضد قلا قسم لات ردنا ع ند ہنزہ هدنلکش ناوک کرد هنانعم كمل وکم
 EN ۳ !عضوبرب و ردلاپ فيطلإ |عظعلاوهو ری یکتشالانقب نوت هکنکندنا هطاحا یر دهر

 | دیدشیا ےک او افغ برق لای نین دید دیس هنیب لعاف ےن ااو: هدننزو لاللمللتب
 || فلوم هکر ید جرات زود هکنجا هانهجو ۶ دالر ندکب مگا هابراتهچ بد هیت كفاح(
 کر دفصص»ندنربیت بلا قوفمقسما واز نیک الع اردن ا دیاد خا ندا ا طرح نیووب

 || ئډا نا هدزو خد ینا غض یج رولؤا هچ زق وپ نادکک یرلکدید ٣ قرد ند کش هدزوا نییدیلوآ کو

 هکر یشلبا .ببترت همس روب ربثا ناو بمواد نرغو كلي زونه هلب رنک ك فاق (حدفلا) ودلال در
 و نرعوحدق هرکصن دقٍدلرضوطروتیدیرت هزکصن دقدلن وب هدعل رولشند عجة ادکلن دتا ی بش قوا

 عجو هل ریسک ك فات رولک دق یهججرد هلتهنچوب یرلکدید حدقهنقوا را نخ ین بس رکندا ذو |



ِ 
 کت

 دراو عرش یهن هدنفح هکر دنرابع ندقمروتراوبدرانوسلآهیاهب قتزآ هليا لیمو تبغر هدانزراب شمرخآبولوا
 قوتش یا حولف هلجر یف لاقب رولکح ولف ىج روند هغالتجو هغیراب فو شخناذالجر لا علف لاق ردشلوا
 رونید هنتعنص كلبتکا هحالفو یدنلوانایب هکر دفدارم هدنسانعمشخ هاروک دم علف هدننزو هباتک(ةحالغلا

 با بلا نما یلفسلا ذغشل تعلف لا قب ردصوصخاك | كرد هنسانعم قلوا قیرپ قآدود تلا لنیتف ملل
 هنساخعم ح المرونید هن هفئاظ هک هد نرو دا دش (ح الفلا )رود فا هدنتفص هقوقْشمتزاضاذ| نتمآخا
 هفاسم قشروند هیراکمونوحع رلکدنا ضرا قشهنسانعم راک | رونی هب هک ًاونوحم رلکدتنارم قش هلبا یک

 شبعت ها هنسنرپو نونمؤملا ا دق یلاعت هلوق هنمو رد هنسانعم قوا ماد هدتخارو تمعنو ق لتر وق ندتتحو مغو ندباقع دوخاب ندهنسن ینادقروقو قلوب رفظ هب ولطم عقل وب حالف هلی مک نهزمه (ج الفالا)نوجمرلکدنا
 هغ لا ی رد هنسانعم كلبا ازهتسا هد ننزو لیعفت (عیلفتلآ) مپ شاماذا ؛یشلاپ فا لاق رد هنسانعم كلتا |

 رضاحشلوا سطن نوجا لک نیک اهلاعقف (تمفعلا) هبررکماذا هب ف لاقيارد هنسانع» كلبا زکمو هر هتسااذا

 ر دهنسانعم ك رمابیزوف هک ی ربحت كرماب یحمعتسا برعلادتع ییبمهیانعموب هب افاذاهیرطعتسا لاقب رد هنا |

 یاسا هدشزو دجن (لعواف دشزو ریز (حلقو) هدننزو باصس (حالفو) هدننزو نسحم ()یدنوا | رکی کد تزود همنطس ےک ار راک دداا لک لس دردی قم یی حراش هنسانعم تئارح روند هکلبصک !هلیصف کناف (تحالعا) یدیا نط وصخ هممیلهاجو ر دندناباکو هکر د | حراشر دکعد لوا تابرفظ هکتصمو رما ی دنکلالقتسالاب لصالخ ندجاو درا دیقردندقالط ظافلا |
 .هضرعو هطس ادا صرفا خطلف لاننا زون انعم قمل تصي ب وال نیدتسنرب هدننزو ةعطرف ( علل ودیمما یزد لر عاشمایتجشلا یهر ضجو رو ترد هثبش نوغوپ هدالشژو رفنضغ (حدنلفلا) ردندلاجر |

 "يرهوچ [(یععلعلا) عجبافلکاواهبرشاذآءنالا ام غغ لاقبر د هنسانعم كغ ىر وبس ىس هج تلل وک اعتوخا | كما ندر نعوم كب وژنم نالوا هدباق هد تتزو هج رح د هلفاف( ةع هلا ) ر دیدآ عض وم بح اطلف و طی رعیا | عصلفمو حاطلفسأز لاقي رود ةشاب ىصإ هدعشزو ده رسم (ریطلغلآ وا :هدتتنزو لساط رة( حاتملفلاا

 تلف (فلا) مهلآ شبس ئاسانلا یا علت نالف لقب ردهنسانعمكلبا تشاشب و سشب ناهظا بولوکهزوب |
 صف سرفلا حف لای ردت راضندقم امام هک دهنساتعمل مهد رغ ىح ەبغاق ب وص هلت و کس كن و و یف |

 هلینوکس كواوو یف كناف (خوفلا) ردیدآ لرز «دننرو زفمج .متطنه) ی زانود بزشاذا تلاشلا بالا نم
 شوخ هلناعقف (ناصعلاو) هلنوکم كن ابو قغ ناف (حقلاو) هلاخف (ناسوغلاو هدنئزو دوعق (عووفلاو)
 بالا نماناعقواعفو ان اح وفو احووف و اوف حلو حوف كىم اخاف لاقب ردهنسانعم قلع اب بوقوق هعار |
 لاقب رد هتسانعمقمانیق و ردعا ضعبلادنخ ر دص وصخهیهبیط ۀعاروب و هتحار ترشهااذایاشلاو لّوالا

 هعتس قلل وا حذو مدىلاب حل | نا ةا حاق لاق ردهنننانعمقم رمشفناق ندهران او تلغاذا ردقلا تحت |

 بودرقشف یاهندندب و اهتلضا یاردقلا تخ ا ل وقت ردهنسانعم ق انيق هلم زك ك هرم (فجافالا) رد هنتسانعم

 حاف یکن ولوقب هنعو ردیمسا كنو شوٹ راغ هدنن زو ماطق (جایف) غساو ےقلا نیب ئا حایفو میفا ر لاعب
 هنهعساو زاد هد زو ءازجخ (ءاصعلا)یرشنناو ءادعالا لبع ةراغلا لیختا نعب هزاغا یتستايارمالا ءانش لع

 جخفویدناوا رک هکر دن هدهواو هلن وکس تاب یخ كاف (میعلا) رونی ها دوج لم"نازاتهمو جیاوحو رود |
 قلو نرو بصخ بواوا قوج تان سوری اجو نیکو ولرو هل ینازاو دالب ره يمسوم:اهب نو دومقحوبفو
 رولو! ید یرومب راهم دارقندعیر هداروب دالبلاذعسقنبصخ | اج وبفو اھ زا حاف لاق ەتو ردهنساتعم
 رونبدهناویحنالوا ناوارفیدوسو لوس ی راهم هد دشت كناب و یخ كل (هحابقلا) ردندنساتنعغتعسوانعمود و |
 صف ردعضومرهدن رابددعسیهدننزو ناشر ( ناعق) نيالا ةر رغ عرتضل ادم تناک اذاذخ اف هقان لاق ۱
 هدشزوهحارا (ةحافالا) رد, دا نوتاخرهدننزو هزوهه (هز وعق) ردعض ومره دند رول ین هلق هلن زم هدابزو هعص

 یت هره ر دلاعفا ندنظقلح وقنالوا هتسانعم نایلغو دربایا هرهظلا نمكنعمهالوقتر دهتسانعم كمل رس

 || قلوب حالقو زوف (حالفتسالا)رونید هنغاربب قیراب كحاعا یزلکذ ید خرم هدننزو هنیفس (هعلقل] وند هیات |

 || دت زوجرحدن (مقلتل | )سالا هوجو قك ئا ۍ علف لر اسب وتد هسک ن لوک ەر ور ڭىن ات دت زو |

e 

۱ 
 قافلا لن صف ردکعدنس هدیکه دک لبر ساوه بور دشواص کلی اه | بو دیا قق وترا دقمر ر دنوجیا لتس
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۲ 1 

 ےس مس سسس ےس هجمت یس بم تسمه اھ ج ی ته ح

ITTYأ ارام یا ایر فاوا فون  
 وا ختو ون کرک 3 ترک کر ونې هه نآیلوا ضا تا دننزو رج ]حالا خنعفا راصادا ا
 ردع ندنآ هدبننزو هع رجب( عصعلا) | نوجدلو دیو نهانیولیزنک نونلاوا ةالطا هرهوذو هنالسرا حضفا و
 خملا عیضفا لای زذ هنسانع» اجا بورفا نزبحابص هلی رسک کت ره (جاضهالا!دنکعد فلكر کش ||

 | هنر ند رفضا رجنآ ادا لنعلا ججا لاغير هتییانعم قلب هخمررف بو راربص یرلقروف كناعرخو اداذا |
 .تانشاومق تاود ةدتشنزورتما (مملا) نونید,هنرب حامص نالوا بنا قیفش لرق هلن حفلا حملا

 هیلغمایقلا یس یا لامل اف حضفوه لاسقب رونید هبییک ن دیا نواهتو رینضفت ویلا ماعهاودیفت هدنیاعیو رای
 | ردلکد هّضیصخنادنیرح هلن وب حوضفا جت ولو روند هيك یاوسر كب ةن ذو دوبص (جوضفلا
 هکم(عخصاف :زذیفسا غضومر ده افا اراشا ج وضف ںی جا لقب رموز هدمززوا یلوا لنعاف یعچ هدنساتبا

 | نی دنسنرب هلبنوکس كناطو یتجف ناف (معملا) ډی ال هدلجن مان تب ئپ هدنینکاو ادو عنضومرتهدشب رق
 | هلکنکد واضن رغ هلعج اذ! لاننا بابل نماجطف شل طفلا قر د منسانعم قمل د صلو قلق یب یکه کلبت
 رددنسانعم كمزنو یزوغوط ناور نامهیدلو aa اا ة ی چاذ اصلا ةعیطف لاق زد هنس انقر ا
 خو دوملا عف لاق زدهتس امد یابی زول زو ئ ةلوقم هتسارکو جافا هب تمراذا دلوناپ لا قطة لاقب

 یوا نورو لب ابهنبتقف (عطعلآ )رج هنسانعم قملیصد كی نەسر هدننزو لین عطف هضّرعو هارناذا

 قتولیدوبم جاا امرخواضیرخراصاذا عیرلا بالا نم الص توست لا ما ةلوایصب
 نالوا ناوباب چو انف زن کلا نالوا یصی یشاب هدشزوج | (عطالا) لذا للا طفل اقزام

 ھی نالوا یرک یزلکلبعطغاو رؤتاواقالظا ےل طفاهزوکوا هلی وب لا نیہ یا نطفا لر لا زود تک
 جولان ورقه او روس (حوطفلا ( ك ءانرجرولیذ هنیرلک .ایقوةنیبانعمع دفا روئید

 نععفت لاغر ذ؛بنضا ضعم قاچآ نینکلیدنک هتتینرب 5 ؟ردفدارمو هدننزو ته 2 نطنلا:منخیا
 پابلا نماعفو را عف لاتی رد هنسانعممچ آیزوکز رونه یکیناكيوکهد هدیننزو جلا تحت یا:درولا
 پناصااذا الف متف لاقي ود تضانعمقعقوط هنو تف نزهنکرپوریفصوهو جدا لو اهبنیع خفاذا فلات
 ودلا فسیاک هفساخا یا تف لای ردهنسانعم كل رابغو :ضوفیبیکر ردنا فوق هودا یهنسنرومتسفف
 دوب «دزو لبعفت سا )هزاو یهزااذآ ال مع لاقي زد هل انعم چ[ ج یس لوق مرج شو تابو
 ہن ییزو نار هلیس هد كفاق (جاقبلا) عف نععو رجا ےتخ لای رادو ٹسانغم ی چآ قرا زوک ا دتبا ك بنا جوک
 اشملخو روند ەنکچجشیچآ یکی كناپن ره دونا روند هنک چچ ك نغپ ربا کی لوف خر دیدآ ت ابن یاو د عوار
 | دونبد هنک ج شچآ یکی كنابنره یتسدوب هد هزرج ( دعا ادو شرد هي هیوبحم ایقلشوخ لزوکی ادناو
 ۱ هنا نیه اروند نسب اتو هلب سنمک ڭناغزۆلك حن اقف عج روئید دننالوا عشاو لوق ىلع رونیدهنسهفلح بدو
 | مارخإلا لینبنم یا دیتا هپلعو ءاج لاق رروونرویرلبخناج هکر ونید ةيهطوفو هنلن كنه مارج الجتروت هن دیو
 ۱ | رد هبنناضعم كمرو هبهقرا ییهفزا هدنیزو لغافت (مهاغتلا )رولت + هال لا دو هدشزو هبا (ةخاعفلا)

 | هد اسفو ریش هدننزو "یهتم متم عقلا مرد اره اولو ااو جرات رولوا لباس نی ر یربیژدععف

 بد

۱ 

 ۱ لوف هدنیزو ب نایب (حالغلاو) لنت (ململا یه یا علل خیمه لامب روتید هسک نالوا هدامآ ل وشاب

 .هروجو روشد هسغلوا قایوّعاذ هدنجارو نر هرهعلورخو رد هنییانعم صالخو تاتو رد ةنسانعم رغظو

 ۱ رسما ندخالفا حالف هدزانعموب نوععیدل او ا.تسنهنس اش ك حوض زدیماعط دیعکهدناضمر ۷ نونلواقالطا

 ۱ | ەنسانجمقمزات ىن :هدام حالف هزوک هتناین هدّرناصب كم ومردغفحم ندحالف ملفو و یک یییدلوا مد ندج- اما ح ات

 ]| هافیو ماودوردشابا قشم اه بلطمک ان وکی مفرغ وز وفاهم ر دع رفتم ندنآ هلبس امر ناهار دعوضوم
 لارداورفطو زوف هک حالفهکیدلافو ودفن ننادتسانعم ءابعب دیس ماع طور دی ارازف هدنجما بو دا تشیامزالثم

EAI Ksثدیقلعا بادرفظ هتاداعس نالوا یبیط راد لات هیوند تابجیویندرولوا یورخاو يويندرد  |[ 
 اخو دال ترخو تب اب اب کرد هتسن ترذ یورخاو ېک ت اوډو تزفوانضو:قبورع دنا
 مشاذا ثلا فلاب الا نماعلف ضرالاحالفلا لفل اقب رذهنسانعم ىم راي ميشنزو حدی فلا یهتنا رادلمخالب

 | هلبارکمدوخانز افهلنارکمهنب ی رکموعطقب و ق شیی ا ماهی دید اب ددا لئلا هنمو

 ٤ یزشم هعضاوتنکیآ لک دلدارمیعاتم كنبیکرب هکر دهنس انعم شم و هر ۰ کماذا انالفما#لاتقب رولوا ضصالخ
 هیت یی

- 
Cen: ee err 

 بولوا
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 ریسه
 سلجم لها هدننزو لعافت ( مس رتساعتلا )هوظخ-دع اببیا یعسفلا یشع وه لا زود هجا كرس E یرلعدآ

 اوعتتوت اذا سل اق مولا عافت لات ردهنسانع» ققل الوب رپ همدا آ نالک ند هرکص بولیکح هنو وام
 تک ذا مضنم حارم لاقت رونلوا قالطا هی هردنامو هلیغآ نالوا قوچ یسسشاوم هلیسهسب لعاف

 لسجرا حشف لاش رد هنشانعم قمرا نشا هلبنوکس تنهچم نیشو یخ كتاف ( |مشعلا | هشام یا مزمن
 "هد ا لاقت رد: هنشاشعم كلبا ضارعاو لودع ن اع ندهنسنرو هیلحر نیا حرفادا لات لا ثابلا ن اف

 قمریا یش نكر ولغات ناوخت هدننزو لعفت (حشقتلآ )رد هنب رلانعم ے ف هد شنزو لیعفت (عاعتلا)لدجاؤا

 اعهماجاذا هتراح جفت لاقن روناوا لاب عتسا سان كل خانن تح افنادا ةقانلا نعمت لاقي ند هیات هنناتعف

 ردن امسا نالترنص قیشید هدننز و ماطق(خاشفردهدارم هدل وایا هدل وایانعم هلبا شفت هدنبزو لاعفنا (حاشقنالا

 راکشا وولل» هنسنر هکر دهنسانعم ناو زوهظ هدننزوهمارک (هحاصقلاو] ) هلن وکس هلداصو یف كن اف (مجهعلا

 كنهتسنر افلطمهدعب بولوا عوضومهنسانع» قلاقصلاخ تودیکی وک دوس هداف لصا ردتاغ ند ؤا

 نو نیب یالک تولوا ناتسللا قیلطو "یزح ماکس هلتسا تو ردشعلوا لامعتسا هدنسلوا ضلاخ ندهناش
 بتک کد تن رولوا فصو هملکنمو همالکو هیءذرفم لک یدنلوا لامعتسا هدقلوا صل اغو ماس ندنکلو اطخو
 نالوا نما تحاصفواعصف ناکا نا دشا بانبلانم ةحاصف لحرا عصف لاقت ردخو مشق هدنناغف

 قلواردباملکن مالک یکتچهدبا لارداو مف كبطاخ هل هی رع رابع م اس نداطخو نطهلکلیا عن هی رف دن
 هنسانعم قلوا دادم ییحاصفهلکلیا لیصحت قلانشآ هلیسهداب ز هیهسبقاو دعاوق نکیآیبرع هدنناذ لوق لغ
 انرع ناکاذا لحرا حر وا هنع یهو بن رعلاب لکناذا هحاصف مجالا حفل لاقرونلوا لایعتسا

 رولک ایفعف یمج ردراتفص ندنآ هدننزو سکس دا هدنبزو زما |حصملا هحاصف دادزاو

 لسو فخرو فیغر هلثبتعص رولک هفو یکباصصو غار رؤلك حاضف یراعج هدکنسیکیاو یکهامرک

 یتدو هدننزو لعقت ( (نمف) دواک جاصفو هاب رسک ااف رولک حاصف نيج رونید هعصف هدننزوم یک لسو
 ةحاضق دادزاف ان رع ناک اذا لج را حقت لا ردهنساضم كلبا ادن تحاصف كي ۽ هک نالوا یرع

 رولوا دراو هدهتساننعم قتاص تخانصف هلفلکت بودیا زاهظا تلحصف نکیغوپ قردق هت کرد حراش
 ةخاضفلاب ملکناذا لخحزلا» صفا لاقي زدهنسانعم كلبا ملکت هلتغالب و تحاضف هل كنهزمه ( حاصفالا)

 یک لوق لعردا مو a كنيكر ْلضا ردة اتم قلا یتاضو فاتدیونکی کوک هو ۱

 صفا لاس ند هننساتعم قلوا ضلاخ یدوس دنع نم بولیسک یزوغآ ندندوس كناوح شخروغوط

 كلك صلاخ هلکنک یزوغآ یدوس *لراوطو دعب صلان نیل ءاجو هنع ءابللا عطقناوا هتوغر تبهذ اذا نلل
 لابعتسا نسا نعم كلياروط یروط لوب ند هن اثم كلذك اهنبلصلخ اذا ءاشلا تععفا لا ردهتساضعم
 یراصنلا حصف' لاقب ردهنسانعم كنا هیلقصب كوي ىس هفّاط یراصنو افصاذا لوبلا حصفا لاتبرونلوا
 یالکو نابتسااذا حصلا عصف ذا لانى رونلوأ لامع تس هن اتم قلوا نایع بو راغایربرشو یهععف ءاجاذا
 رها هداروا همالک نع ن نام 0 لحراا عمقا لاق ندهنسانعم كلنا ادارهاظو قحآ بویلیوسولزرابخ

 زانآ هلیزمسک كناف (حصقلا ) عضواذا ىلا حصفا لاقي ردهنسانعم قلوا راکشآو تب هنسنر و جګ لو
 یراصن جحصفو قالو عغالبیا مصخ موب لاق هبلوا یرتازاخت و باصسودرباعطق هداوه هکروندهروکق خو ||

 هکردهیلقص» یرلکدشیا« هدناسدنهاف بوق ندربهرب كویهروک هنناسب كحابصمردیمسا مارب رب ندنراهارب

 هدتنزولیعفت ا فدا رم هدلّوا یانعم هلا حصف هدننزو نیب جا دی دوشلوا ربع هطروعلزق
 نایعووللب هنسدرب هدننزو جت معما هنوغر تهذاذایللا حدف لاقي ردهنسانعم كن كمکی کوک دوس یدو

 یکی کرکیرب حاص)رد اصف حملا لصصف هکر دندانعموب یدنلوارکذ هدم هده داملّوا هک تبرد هنسانعمقلوا

 هل اف ی ویع نالواروتسم ك هسکر هلنوکس كن هبچداضو تغ كاف (ععآ)هدقدلوارشنیمایضبولچآ
 بوراغا یکی کرکی رب حابصو هیواسم فشک اذا ٹلانلا بابلا نم اه طف معضف لاقب ردهنسانعمكلبا یاوسر
 ملا لطف لاق وادیاذ| حصل | حص لاقب رراقج هغجآ ی را هنسن نیمنروکهکرونلوا لامتسا هنسانعمقلچآ
 هب واسپف تفشکنا یا مضتفاف رعضفلاش رد اه رد هنسانعم قلوا ىا اوسر هدنن زو لاع لاعثفا (حاضتفالا / لصصف مع

 هدشنزو هاهس ( هحاضفلاو) هلباه (حوضغلاو) هدتنزو لوضف حوضفلاو _هدشزو هنیفس (نصصفا
 تب نعي قلوا خفا هتسنر هدننزو حرف (مضعلار هنسانعم قلباوسر رد رل عسا ندنآ هدننزو هبانک هحاضقلاو

mend 



 | نالوا بولغمو رتو هدننزو مرکم (حشفلآ (حرنللا) یقیتچ فو یر شب نا هحرف تلیدنع لوقت روند هب رتاج هناکدزم |

« 

 ۱ كمربو كمبو حرف یچدوب هډنښزو لیعفت (خیرغتلا) هلقنایا ندلاهحرفا لاتس ؛یولوا تزوجا اس نخ هدنپ سپ

 (ةحرفلا) دونید هب ینک نالوا نامداشو نیشاذماد هليل سك كجم ارفل) هتساذا هخرف لافي ندهتسانعم
 | یکیدرو كمدآ ناسلوارشدنو رفت هنیبفوپو نوناواربعت چوس هک دنسانعم ترسخ دعا هیصقتفو یمض كن

 | همدآ دوحو ىب نایلومولعم ینالوو بسناعطقو ردکعد حرقا بولم ر دنوګا بلس یس هپ هکر ولت دهیسلک"
 فا نیا هل حرفت تعج و انعبانح ترک: لاق مچ جن هللا دبع نخ رفشلباذخ | ن دشی دوپ شا ییانعءودفلّوم ولید
 | الخ بودنا بازضا ندن ول یارمط نکک :ریشلیا لقن ی غیدل وب لبا هلم#مراخ یر ی نم ظفل یموهوبا هکرذشښد
 وا ردنوجا لازا اک ولوا ندح ارفا نانلو رکن نیا لا هلبهم زا یقین زکا هکیدلاخ,یلیا دی هشیداجا

 شوت هدا مو شود بس طال طخ نخ دز خاک مهاوفم یمالخ رکو امر لزم کوی

 نزافلبوا لوق نع قساریفص ردندرداون هکق هلو ردصم هبازنصق (یعشرفلاو ]ةددبشنژو هجیرحد (نجشرعلاپ

دقم کرت همدآ لاو, هدننزو دهرسم
رشط رد هلغلوا ققلاق یریلفرط کیا تلت

 | لجت لاسعهلوا :یاموطه

 | قريشو موق هکرولوالبقتسم ندنظفل حزفح دنا هلپجرکآ او نولوا مومتعو نوح همه اعقاو مدآ سکی هلوقم
 | زلبملاق سکی هلبوب بولوادیهشرفهحب و ودب هلو یدال تدلون رونیدهمدآاهتتو ننکیبناتبیلا
 انلوب هدنخلاراهبرقیکیا حرفمو یهتناواندب رویم عهلواناو لیلا نیا مالسلا هيلع اجر هدنناوج حب زدکعد

 ۹ نیس! لع لفعلا .ردشلیا تراش هه هحوشا:هد هلکنوب فلم هلو مولعم ناف هکروند هلون هلوتقم
 | کا وکه لغو ا صاصقلا بولسمردپ ی زما ةو ةلبااخ رد هیج وب رک ًلادنغ هزوکهنقیقکت تیدیاهن حرفم مالسالق
 ۱ ۳ اطاذا رنردفو ایاودهدننزوت نخ( سل ا روند هرانتخ قا | يضف ك ناف( ةناحرقلا رد رفلا لازمو مومخم امن اد

 هبنسیتژو اظرف هللا هم نیس ,(خانرقلا) راز دیا بیکر هاحرفتژاسو وجا ہک اکو دب لک دتباریصت خ رفع ناو ھم
 ۱ رادشابا دارکت ی وب تلوم ردیف دارموهدننزو حایسرف هر هجم نیشن :(جاشرغلا) نون دفیفعساو هضب رع ضرا

 | ثآوباو یصیا اود ۍسفلوقم رطاقو تاو روید هیدقان نالوا «دنفضلواو روید هبیراق هچوق اقلدبو تشزو
 | هدننزو جرحت عرفا هلزطمال نا حارق باصم لابقب ووغښپ د هدولب سږو غورو هنفنرط نالوا
 ار اصلا دو تخرب هشت لاقترد هتساتعم كم کی لقراهحا زکرولبغاتح قدوس ناویح نیشید

 لحزا مشرف لاق اد هنتسسب نغم كمرکبوچ < "آ عورفحاب دوخا ێمرۋنوا|ناوباو یلاض ءارهدیا قاضلاو طن

 راتخا یرخا نلوقربا نا دین اف وا شرب دخ قلا اتیخزسم دعقوا بشواذا یشرفو * عشر

 ودهتساشعم قلب ی هیئدرب هدننزو هدفسرف (ةخطرنلا قلا ) ووتید هلشاتت تلا هدننزو لتدنق (خجشرفلا) ردنا
 هجزکر وند اهشاب صو هدشتزو ده رشم [ زفلاوا هدننزو سارق (حاطرفلا) هضّزعاذا ئىشلا طرف لاقي
 هلیاارو هلمال هکر بد حراش هلمال ر دقلو (میطلفم نالوا باوصدنشلباوپش نکل بویلبا تس همسروب ی :رهوج
 هنعشرف (نکسرغلا )رو تند هرب سلما سلماو زاویه کم هت هجا هلبقف هلراف (عفرفلأ) ردتبم هدراناوبد یدوترو
 رک و دیش نساطزق (حاکرفلا) رددنمانعم یلواولنادیمو قد لارا یرقانیف یکی سنا هددننزو

۱ 

 ودعسا و و روتب دهغل وب هکر دیفدارمو هد لشو هجسو (تکسعلا )راد جر خو هتسااو ر دخ عقتزااذآ کر فمو حاکرف
 بالا نم ةحاسف ناکلآ مف لاتلقب رد هنساعم قلوا عساو هدننزو ةمارک (هحاسفل]) ةعس هنو ئا حف هيفا لاقب
 یکی هل ا لاو ) ىل اولس (  (جاتسفلاو) هبلطتزو لیوط (عیسملآ)عسواذان سایتلا
 | ضسفو سو (معقو|" وشد هیفنسن عساو ډز تند ردوا هغلاتنع رد هنر تم هدنشزو هفنق لار

 | ترحل رسا اویا م و منش لجر لاقداروناوا قالطاهموآ لیابزدو ردصلا عساو
 | لاسفنا (ماتتتالاو) هدو لفن( عساف عف ناكملا فا لافب ںدذنکٹسانھہ لوا ملساو سوپ
 ۱ هلو ررتاما تفززوا ةا تفلومغتسنا اذا خضناو ناکا مسمب لاتش ردهتسانعم قل الو هدننزو

 [ریتسعل[) هلو منشو اذا شلخا ف هل سفت لاش ردهنسانعم نجار قحهروتوا همدآرپ بولیکح هوا یرب هداج
 .تسلاتلا بارم اخس شلاق ه حبق لاقپ ردهنسانعم قالو رب نوحما مدار هوس ید و هدننزُو ق

 هدغاک یک یت هر کفن رورم یعب ناوح طخ :یڑاکد و هاج ءاسما تانبتهلوقم او ناتطلت منو هلممتواذا

 یم ریس كاتس یرلعدآو رصضلا, هتک ادا دارقلا ق مالا لح بف لات هنساتنعم كمر و بوزاب محسف رولوا
 ار هر تا یف كنسو كف يسا نیما ٌتعاماذا لخزا می لا رونا لات هنب هتساهم

 یرلعدآ

 ےک ت ت ےس ےس رر ج و م a ¢ n سمی ریو



8 
2۹4 

 یالسطا هعقعنم هلغلوا عن ین قامطهلن اس هدنسادعام روند هتطم هقورح تردو ز ونلواقالطا هفو رح

 قالطا هک احو و ىطاق ۰ هدنزو دا دش (حاتفلا) ردراو ید یقورح نالوا یرطباو راصحتالانیب هدران و و نلوا

 هنل ۰ وا كشر (ةحتافلا )کاح یا امد حاتفوه لاشه د ردذوخأم ند هحانفو خف نالواهتشانعم ءاضق رونلوا

 هب هدیافو ی نالوالصاح ۵ ند هلماعم هدننزو یرکس ( یععلا) ابتفاخو ةرونلاةحافأرق لاش لاش رونلوا قالطا

 یکیلد كنس هغو رونلوا قالطاهنلّوا كن روم راهب لئیعسو رطم هدننزو روص (حوتفلا) رونلوا قالطا

 ینیدلوا فصتم دوخا هلن كلمو لام ینیدلوا كلاممدارب هدتیزو هعرح (تهعلا) رود هب هقان نالواعشاو

 یا هذهام لوقت روند هنتلاح قلچآ لاک اردو رود كر هیلیا تاهابمو رخ افت هقلخ هلباز هو بداور
 هنناب كحراش ردیدآ شوقر هدنن و ناک (حاتف) هب لواطتب بداو كلمنم هدنعامب ناسنالا عن یهو اهترهظا

 كشوق هقشبرب هدننزوهیارغ ( ذيحا تل مالو فلاریغب رولک ناف ینج ردیرلکدید نالص قرب وق هروک
 تاتافم قباو عاف هقان لاق روند ټتاحلاقم هدنعج روشد هرەقانزومس لیس هين عج (عسافلا) رديمسا

 تبودیا قالطا هلبس هشمجج هلغلوا لاو اوف حاتقمو عفانم ةلیسو هلهوج و برعلادنع هقانزوعسا ره الف ناعیا

 نآرقلاماوف هنمو رونلو|قالطاهنلّواكقشرب هکر دیعج كنهحاف (جاوفلا) رایدردنلعج هرز ب هر نوا تان :افمهدعب
 بان قرق هدنراشاب هنکشا هکر دیفدارفو هدننزو ثخ هل رسکنهثلثم یانو یضف كن عمل وسلا لثاؤائا
 یعسا كنب رازدب رریعسا هلببقربهلنوکس كيجو یعضكناغ ما| | رولک حاثفا یعج زد هنت یرلکدید نادریشو

 هلل دب دشن كناحو یف كناف | متلاو) هدننزو راک دت (عاعتاوآ هدننزو جم (میسملا) هدننزو روضیدباحوخ

 تتاضاذایناملاو لّوالابابلانم اغواح اعقتواصح یعفالاتف لافب رد هنسانعم قمادلشف لب زغآ ینال رکن
 ° لاقي ردهنسانعم یافوپ نکدووا م حو وزو شد هنبیدلشف رکن هکرد یف هنب مسا ندنوب اهنفنم

 نولوا «دنقو یرلقلنفرق هکر ولید هنیرانالب رکنا ناادلشف بورابق هلنیثض ( ملا | همون خعناذا غاسنا
 ول عانا هب هيلا نالف ن لاش ردهتسانعم قلق ااف ینلتسود همدآرب هدننزو هراز عملا
 نکدوواو هنوصی هع هن ذخ ااذا لجرا من لاقب ردهنسانعم قل وب رادقمرب یمس كمدار و اهصلخاو
 یسسهجرادقمر هدننزو لاسلس (حافعیلا ) همون ف عن اذا انا مت لاش ندهنس انغم قالغويۈيد فون فاوپ

 نیجرادو ار دوار وب ندنمسق تاراسپهب هلیمط كلام «(ةجعلا) ردیعسا 2 رهنرب هدننج حافقشو روسشدآ 4 ینکش لغوب
 خدم (حدفلا) هترارخیا ةرمسب لفلفلا اذنه هح لاق روند هترارح یکیدلبا ثادخنا وسایل عاص كنس وعم

 [حداوفلا | | هلقااذاثلاملابابلانم احدق یدلاهحدق لامن ردهتسانعم قمع بور و تل همدارب هسنرب هدننرو

 .رهدلا حداوفیهب لزن لاقیهنمو رونید هی هدیدشو هیظعروما نچ ربو تل بوصب یدآ کر دیعج تانبحداف
 ییروتلعتی هنس هنسنرب هلب رمسک ك هره (حادفالا )رونلواقالطا هب ر هنداحو تبیصمو هل نان هحدافو هبوطخیا

 حادفا (حادفتسالا) ابعص القث یا.احداف هدجواذا مالا خفا لاش ردهنسانعم قلوب لکشمو جوک
 هن اد هب اد هدننزو لاعفنا (حاذفنالاو) هدننرو لعفت نا ههچلاد (حذفنلا) هحدقا عع هج دفتسا لاق ردهنسأنعم

 (حشلا) ) لول تحتافناذا تحنقناو ةقانلا تح"ذفت لاشر د هتسانعم كمرکت و رایت رهچا نوجا لّوبت
 ه دراصب كفلومرطعب وّرساذا بالا بابلا نم اجرف هب حرف اخ تدوسا حج طب او و زمن ۇس

 ر دهوسره هر زوا قلوا صوصحت یانعم یانعم هدحانیضم نکل بزلوا یف یم هلکر طیلاو هروک هتنابی

 طرف کود د هنسانعفرطبو نیسان هللا مهانآاعنیحرف یاعتهلوق هو رد هنساتعم قلوا ناداشو رورتنمال وا

 كياطو كن هدنز ور شمعچندروخآزونهردترابع ندقمرشاط یی هلصوح هنابلاباال یک تمیم نیز مو لابقا

 رونلوارعت قلنقشاطو قاروطو و كلل هروک اک !هدیکرت یکی اضوا صنع نالواټلودو لاسیقا یثسمو
 م م دلاع برخ ام برخ لک یلاعت هلوق هیلعوزدهنسانعتم قلوادونشوخویضاراثلا نیخرفلا تال هانا ۱ يلامزهوقذیلعو

 نانطع ناحرفلاو حرافلاو حورفلاو هدتننزو سدن (حرفلاو )هدننزو فتك (خرفلا) یھتنا ن نوح

 یک یراکس هلبعف كاف زولک یخارف ینج كنس هلک ن احرف رونند هب یشکن اداشو رو بسم رذراتفص نددآ هدننزو

 رونید هحرف هدنراثنؤم روتید یطرم هدنعج هکر دلو هرزوا زوا یی هک اکر ولکی برف یچ كنس هک حرفو
 ردهتسانعم كلی ناداشو رو رن سم ید آر هلن رسک ك لم مه (حارفالا) ةلباهروند هناحرفو یکییشطعرونبد یترفو
 ردیاب کریدنمانه كىرۋ ترصصطو تام همدآ هند لبیک دو مهو «رناذاهجرفا لا

 یورو

 ۱ یصحخ* توص هر ریغمنمارم ارولو ارم ت توض هل غلوا كنحلا ىلع قبطنم ناسل هدهعیطف فو رح راندلنا

 ویو _ یھ رک
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 ٍ | امار اذاهن هحواتط لا رد هنسانعم قمش "]نیةثسنرب هدتنزو هلعاقم( ةحواطلا) داما انادخناشا

 | طو حو طب حاط ننعه مطب حاط لاقی,یدنلوارکذ هکردهنسأنعم حوط هلینوکس كابو یف كناط یه
 ۳ هدنک اربكسانهدتنزو ههم( ةحطل |)رونلو ارتعت یکک(ناسبص هکرونید هجاغا نالوا هدف كنقوا نابص

 ۱ مهنبنق فرومایافصطمهتانصا لات رولید هی هیسجنداوحو هطءروما نالواثعاب هنیرالوا ناشیرو |
 | هعیضمیف هبیمراذاهیوثب حط لاقب رد هن ساع قم هرب نج هلوا عیاضو فلت یی ەنسن ر هدننزو وطن (حیطتلا)|

 | عیاض یششر و هه وتاذاانالف حط لاقب ردهتساتعم كمردرکناربحو هت تذکر ەدنابا يت بود: زآ لوب ىي ەشىكر و

 | كام اطا لاقي رد هتسانعم كلبا كاله هلن تیک یدرمه ( هح اطالا) هعيضاذا هصطلاقب رد هنسانعم كلتا |

 | رود 4 هن ۲ ۷۷ شلواهاسبتودساف «دنزو ظظعح عملا ) یدناوارکدنکردیابو هتواوهرو رم * م داموهکلها ادا

 | تالا نماغف باللا لاقن ردهنسانعم یچچا ن دنس ذولابق هلنوکس كنهبقوف یاتویتف نا لا )افلا لصف
 ۱ | لازىمى ر ردەنوك کیا و ردعوضوم هنیسانعق قالغا لازا وکه ناب هدزناصب كفلوم ةملعا دیصثلاغلا

 | هدهیوندروهآیربد ندهنوکیکیا ید وب و کر ندکو ع خفر رونلوا كارذا هلص بیرو یک لقف معتفو باب خفروناوا اردا
 | زونلولامعتسا هدنراهظاو ف شک: توپ مپ نوری هو :سیسءانقلارولوا
 ۱ وولوا هليا بلق باب خخ هنت ی دل ع یناثرولوا هلا ییقحترابناعمو راتکتسا ی هرهاظمولعیرب رد هنوکی کیا د ویو

 | لامعتسا هنسانهمترصنوزغظو ردیا فشکو لصف ی هقلغمئواعد هکر ورم لا ۱
 ۱ بوخآیدشوخا یکلوکوص ندردصل انهیجترّونلوا قالطا هبیراجء ام عتفو یهننارولو اتونغ تاب عتفهکرونلوا
 | هلوقهنمو هرمصن یا هلت ىلع هل عف لا رد هنسا بعم دا دماو رصنورولوا لوعفع نعم کر دندنسنعم كل ارجا
 ۱ قولنا متقلاقب ند عت هنس انعم قلا كلامو هکوا هللا نهق ,ندراشکو سصنلایا لاک اج دقفیلاعت
 | عبعفوراب دحآ جن باب بس ادوخ اب را دا عتق هلغلوا قلغمبا هک اب وکآرهقاهکلعتو امبلعللغاذا برم اراد
 | تاغابهذرا oh Eg نو ولو نیش هکبتلتچ هکر وند ەنشم ك جانا یرلکديد
 تسوکعوزوناوا قالطاةنيربكج هروکب ر و ساس مر :ردیصل اتهیسن ید دوب ررونلوا| قالطام رو

 دا کیلا ق 102۳۳ هوم دوخب اب یی هقلغم*دامرونلوا لاتا هتسانعمابضقو
 هلک با UNS ERR دودو لات هسالوا وب یکیلدیس هم تنهقانو لصفو |
 هبننزو :لبفت (تعت )رددیقم هللو هم اب هدناتغ نالواباک لصا نکل بولوا لثم هلاونع منکهدر لنت
 عت هدننزو لاعتفا (جانتفالا | عقم بار ملا ردنوجماریشکتیسانبندهنساضعم ع قچچآیسدوب
 یک حوض حاتتفا ردذوخ ام تدنوب یمانعم كلا ادتاوزاغآه هنسنربو حق نعمبا لا تتفا لقب ردهنسانعم

 ید دوب هلیحف كياف(هجانفلا) ) انیوتف تراصا ناقانلا تعقتفا لا ندهنسانعمقلوا عساو یکیلدیرلهم كتهقانو |
 یتنووب هلو ی شب كيف افلا )م هرصن یا هحنانفو اف هلع ما حلاق ردردصمهنسانعمدادماو رصن

 | دعوکلیایاةحا نقل لو تالف لب هم انعم تموکحر دعساران وب هروکه ناب كحراش رد هنسانعم :اضقو تموکح ||
 لد ەللب النعم قلو لود ؛ینکیلد یوم تندفان لب رمسک كن زمه ( حاستفالا)روتلواقالطا حانف هب ضاق هلنهجوب
 یوسف نادناف نود هی ناف لوسنالوا,قحا اسناد هلنیتص من ]احوتف تراضصاذا ةقانلا تعقفا لاش
 ساشالایق لاق یک لی بان وند هب باق نال وا دودنمامناد هکر دیلباقم قلغوب وحوتفم عسا اویا عتق بابلاقب
 نابسلواقالغو یاو یبافط :كنیخاورونلوا :یالطاهب هثش لوب یزغآ عو ع هلام چ همش هنا ۶

 تفاوضتتصنا ل لایت لوق هئمو امن اصخ كما بلط ترنصن (حاتفتسالا) نوید ههسس
 منم اید

RTهدننزو حایصم (حاتعلا) متتفآ ی یعع باب اے "نا لاقت ردهنسناعم نجنآ  _ 

 روک عام ىج لقمنو نان ىج كحانتسر ناب كحراشرونبدهزنخنا قج هجا دیلکردراتلا مس ا هدننزورهنم

 وند هبهنن رخ نخ هدننزو دععم (ےتعملا ( ارونلوآقاللطا هراء هدنلکش را نالیص اهن لوس وهنغلس اچو د اتن

 ان ەققاغم نام ىلاھت هلوق ەنمور ولك جافمییجردندنلسق را زك ویرون ده ر و روند هر هنيقدو کو هنسانعم ه عقب

 ةا زا عالام هلی تروع ف شکر نلعتتسم هنلنانعم كليا ع اجبمدننزو هلعافع( دال )ها رخ نوا دما

 رندا ددنزو لحاف عافت هکاحیاهاضافاذاانالفن الف لاقي ردهنسانعم كلبا هکاحو هعفا مو اهعماجاذا
 مالک افت لا د ودهسانعفا كليا تبحاصم هج ەتىن هنوکیدلسف هل رب یر مدآ یکیاهچول "کن درانلواسلجماب

 دعا نانرافرح ولو ۵ داص نعل ندنرلق رج ظ.ط طص عفو را سالان اقاضاا اج
 images ج

 س هع
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 ۳۴ تندیچم نیغ (یرابغلافط)ردشمل نیش منو یالط قالطا تایلطلا ةيلط لدغو فانمدیع نیدملط نان ةيلط نٹ را |

 ردعضومررهدنشن زو ب زو علطم (غنطمو وا هلنتحف ( طو ذ) ) ردیدآ عضومرب صوصح هت عا چ سبنس وئ. دره

 ونهدننزودوعق (حولطوذآ رده رقرب صوصخج هنس هلق هلیجم :.(حولبطم) ردعضوسر هدزاح هدننزو رب ز ا

 يدرفمهنسانع»ضارعروسد د هراهنسز یصی وولنا هلق كزاط (مضالطلا )ردیدآ عضومروردندهللا يت ی ةعددو

 یهنسنر هدننزو هحیزخند ےعلطل | هنسانعم قيقر م رونیدهکلبا هتفوپ هدننزو طو الع (عالطلا )ردضنط

 هنسانعمعیاج روئی د هھسک آہ دننزو رفنض ع (معتلطل ای جقلطلاقپ رد هسنعمقلعف وب یک هک

 هدّتیزودوعف (حومطلاوآ هدننزو EEE هدننزو جن (محعلا) نوسد: هیسکهدنامورفوتنوضزوب تساغبو

 ءاپو ومقترااذا تل الا مس ونطو ما طوطی را لامن رد هت س انعم قلب ةكىدنۈك ەتى | ۱

 هل فرشتسا اذاهیلا هرمصبب ےل اقىەننسانعم ىب ەكىد بورد نیک مسن بکر هکر ولوا ی دعت هلبفرج

 بولا شرو خاطینهفاهحوز لع تهجاداةأرملا تط لا رد هنسانعم كلبا بلاک رس هنحوز نوناخو ۱

 زدن بنانععکلن اه بمو ناعما هدنضوصخ یبلط كبش ر وة بها همهط لا قید سان كنا او تبمرنوک« |

 اعا قلطمو روند هزوناخ نالوازونحاق بويا كلكم هنحوژ. .خاط)ا هق عبا ةا یللملا مش, لامي أ

ame 
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 بوردلاق یرفو یزوک هی هنسنرب هلی رک كن هزه :(zy) عفترمقا خاطلبج لاقنروید ههنسن عفتمو | ۱

 زدهنسانعمكليا یالشکرس :هدننزو باک( حالا جامعا دعفز انا هیلاهوصب لاحنرلا طا لابي رد ەنسانعم قىل هکید | |

 21) تعججو تبرشناذااجامط فب اطلاو ةأر لا تط لامپ نوسلنا هنیحاص هن اد" رکو هنجوز نونا درک |
 هیاوشو اهن , عفراذا نمرفلا حط لان روئلو ار حقق ما اش هکر داهنسانعم مر دلاف,دیاوهرللاتبآ هدسننزو لیعت ۱
 کهلب ریسک كناط (معطلا) ءاوهلا مامرا ذا لون محط ل اق زونلو لابعتساةنسانعمتعهشدابو ردکوج یبرطوط |
 [خطل ون اون ردقلوا هانم ءاخو ءاظنالواثاوصهدنو ردشازنمفت هبا رتی هدا مان طوع دابعن خاص |
 هتباصا لاق روناوا قالطا هنادشو نحمد باج ەد ةن وكس كيو هتاف (غ هتاف (تاعیج طلا زد بقا |
 نصرح كيهدنمننزو ناتك[ ع امطلا) ر دفورم عاشر هاتف نیما ناسا وبا ,هدئا هن ئا رهدلا تایحط
 نجررب ندنسهلبنق دساو هرشیا حاطلجر لاقیرولوارکید زوکهشبشره هکر ونلوا نالا هیسک ی بح اض هزمشو
 هرو زم ال نف مک لب اال | همور رمصبق هلیبلط دادما نوعا مامشاذخا ندنرالناقكنر دب سیغل اما هکر البدا»

 هدا دش( بحاله اربد لیا ست یا رم رخ لا لیلا ەىصىشدۈ زکم طعم هدنتجوْلاسراهرصبق یوم

 تعط لاقب « رب انعمقمقیب ندفل عهود هلبصتق ك زون او كناط (عطلا) دییساونص رم دنس قرش لح منا هدو ||
 ۱ هدرصمهدننزو باخت حان تنساذا بالا تط لاب رد هنسانخدكهزومسو نمای زا بابا نما بالا

 اعوطخوط؛ قالب تج اطلافب ردمنسانعمقلوا فرش مک الف لوق لعق لوا الههدفنزو خول (عنوطل )ار دهب
 احوطح وطب حاط نعم ےیل حطب خاسط لاقب رولك ىد اند هاب وب و الهلا نع تفرشاوا "تکنلهاذا
 ۱ زدهنسانعمقلوانارو هتک هرم وا ال ون هدناناب £ طقسا دادن نمع نم ی شلا حاطلاعن نادهتشانعم كنسودحوطو

 كمردرکه تشکر سو ناربح تودی زالو ندسکرب هدننزو لیعفت (عحعوطتلا) ضرالا هاناذا غ نالف حاط لاش ۱

 قمرواهلکنکد هردتسکرب و a نیشاکفذاوفلا هتفذقیآماوطلا ادت -وطلاعد وده ول فا فخ ۰"وطلاش زدهنیام ۱

 || الف حّوط لاق رونلوآ لابعتسا دنتسانعم كمر دنوکهرب رلک ید و اضعلان هبرمضاذا ةحوط لاق رد مناجم
 2 یالفاروتلوازبمت قلاص هی هک هنسانعم كل قلا ةياوه یشربوآپن یال ضرا لا هثعبادا
 كلنا قوسولج هناا لوح نالوا هکلهع یهسکرو ءاوهلایق هاقلااداهب ر جوطلامب زد عاندیونعمو تخ

 مدآرردعواطم ندع وطن هدننزو لعفت (حوطتل) دکل قتمزامم توکر لم هلجخ اذا ډز چ وطلاق رد هّیسانعم

 یرف هه وتیآ حوطتفانالف حوط لا رددنسانعم كع روتونک ة تشکر سو نارنخاکی ,.واکیوا هلغلردآ توب
 عاوطلا هتح وط لاقب رونلوا قالطا هنداوح نج دب ااقلا همکل هم هاتف تلاط (عاو طلا انهو اتمه هی وه
 :حانروب هکر بد حراشردلکد هخاط زد هح و طم یدرفماریزیدانوهو ثخ وصل لاتقیالو یداوغلا هتفذقیا

 1 هنسنعماصعزونید کتک هدننزو عاص( حاوطلا)ردشطارقت هل تاجطعمیرشخزردننبق اول |
 فذاقمروندم هرز قح هارد ج لا هحناطم هست ف كيس( خو ةديمب یا حوط لایه ندیم هلن ۱

 اطال .تمارتیا یونلا ےن تحواطن لافب ردهنسانعمیللردشن1 اکی ویکی هدننزو ل عافت (عوانعتا) یک
 لاتب رذهنساضللیا اتقارا زی هنر , و هنطتسااذا هرعشساطا لانش ا چارا میرات من نخ
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 ازلاقب هلو ارولیکود پوشاط ندنزا راک .هنسن یکه دنع اکر ونی باق ولطبط لوش هدننزو نارکبتس ( ناععطلا
 بو ردلوط كبر دلعاف ما هفلابه هدننزو دا دش (حافطلا) یعغط هعصق لافبو هبناوج نمنصیفب یانابعفط
 قالاق زولوا زرتشاط یکمترکمب هک ابوکرونلوا لامعتسا هدناویخ هدنودو ركوب هلتسانموب زدکعد ییشاط
 ردکعد یسولط كيافولطردمسا هدننزو باک( جاقطلا) ءا.دعییعیاهتعب سیا اول ح افطسرفو اولا هچافط

 توش اطقبوطر هک اب وکر دل راتعا وصوم بنات دکدهسسب اب ( ةحاطلا) اهّولم یا ضرالا حافط لاقب
 هنوكر عن اهضیش نااهساصردقبالقلل اط ةبکر مهلوق هنمو ندشماسلاق یر تبوطرالصا هلککود ||
 هلنوکس ك مالو یف لناط (طعل] نم هلو ازدا هغلچو آمدآنایشخو هلعالوارولک هلاول درب هکر دجرف یروشوق ||

 ردندنعا وا یجاخا هش مولنکیت رجس ور اهر دهمط یدرفمهدننزو باکرونیدخدحالطاک ردیعما يظعرجش جور
 كوب ولن کی لنجبتسح حصر دنلیار فت هلن البغم ید یوابضیب زدرسفم هلیج انا نالیغم هدنادرفمراسو هدیساسا
 طه د هنج اغازومور دارو هظادت هک وشیدنکچچ تل رخ هکر دخل دنظفل لط و رداجاپیبمیدرون هراچاغا
 هزون رو هنوفصو هر ضن ول نح بر هل !دنعریشوهوزول ار شبدو ضد مطو ی ات هلوق رمی حراشلالاقرونید
 رونلوا قالطا دمدآ جا یلاسندماعط یتس هدعممطو ولواء دنت )راو «دنزرطرایش جوک کر دیس هوس کت آزومو ۱
 «دئاعرد بولب روپ كيرولوا ندصم هدنن زو هحارص هجالطو (طو)رونیذهیوص قنالوب نالق هدنبد:ضوخو
 هزیعب دب زلط لاقی رولو |یدعتن «دانعموب وابعا اذا ثلاثلابآسبلا نمذحالطو اطربعبل حط لاغبهنسانعءیلوا
 ردیدآ عضومرپ«دننیب دل هنیدم طو رونید هتاویحو ناسبنهدنامورف نوغروب زولو تفص ندنوب ځطو هبعنااذا ۱
 یرعسک للاط (یحالطلا) ردیجاغآ نالبغم هکر وند هروب نم ریش یزلک دید ےط یخدو هدننزو باک .(حالطلا
 حالطلاةرهتیعزتتناک اذا ٌهيحالط لبا لاقب رونی د هرز هودنایلتوا موقز هر مان حاللط ءلیعصهرزو | تبسنزیغتو |
 رونید هود نالواادب حجو هدنرانراق هلغمالتوا حالط هدنن زو یراکس (یالطلاو) هدننزو هحرف( تل

 هضرا نالوا.یبنم حالط جم همطو خالطلا درهم ىر نم اهنوطب یکتشت تناک اذا یالطو ةمطلبالاش

 ندماعط ییسهدعمكمدآرب هدننزو حرف طلا حالطلاةربثکیا ةمْمط ضزا لاقت زونلوایبعترازتالیقم هکرونید
 طلا قبو ماغطلا نما فومجا یلاخ یا اطط راصاذا عبا لا باما نمانط لیلا طلاق رد هنسانعءقلوایلاخ ۱

 حس موج

 نادیدآ عضومرب مطوة عن ینیاممطوه لاقي رد هنسانعم تست ممطو حاط وهف لوحفم ا ءان لع نعي ییعکل جرل
 هعلط هدر اسلالاحردلکد هين رعردهدل وم تخل وبو روت د غارب رب نددغاکه لین و کس كمالو یتتف كناط (ةيلطلا)

 ریا طا لاقیرد هنس انعمقلوا هدناع رد بولب روب تیاغب راوط هدننزو حالصا (حالطالا) ردفّرح یرییعت
 یدعتمو مزال هی لانعمحالطا هدننزو لیعفت (حلطعت ا) هبعنااذاهریعب مطا لاق رولوا /یدعتم هدانعفوبوایعااذا
 [) ااذا هیلع ملط لافی ردهزاتبنهیاعتآ هکرونلوا لامعتسا هنسانعم كليا خاطاو ماربا هیسکربو رولوا
 یارطط قانو غلط لج لاب ردزب ار یتومو رک ذمرونید هراوط هدنامورفو نورو ردتفصیخدوب هل رسک كناط
 باو هکر دنداتمموبورلرید یخ ددا ر ةر وشباب بوشوا هزاز اوط هکر ونید کوب نانلوا رییعت هنکم طو بحشویبعه
 یخ وب یکی یمزالمهراوطك هنکه 6 بوک دیا قالطا لام ځط ههدآ ن دیا تباعرو راتو دیقت یکی کرک نسہشاوفو
 تبع هنانزا ماد بولوآتسو دنز عیطلاب كلذکه و ازایا لام مط وه لاق ودیا ماها هلتمزالم هن یشاومو باود
 یلوز پف شماعی را طو نهعتیاءاسن ممطوه لاسقیرونلواقالطا ءاسن ےلظ هراکداب ن دیا تغلاو سنا لبارلنآو
 نوخزوب ردنفصیتدوب هدننزو ریما (حلطلا )رونی د هلان وچ نالو ار دیا باعنا بوروب ىب یشاومو رونیدهراوطتوبزو
 ةقاثلادوه ىا دی ءانب ىلع ناهلط همان كار ل اقبو ةلك یا ةجحلط ذقانو خلط لجج لاعب رونیدفراوط هدنامرد
 ردشع اوا فذخ ضوطخم نوه دلباتلالد بقاع زدزانوغر رول هذيك مدا نالوا تکار هدیرزواو هقاننعب

 هالطلاو) هدننزو مکر (ْ)وئید هپ هقان نوخروب (اطلا) ۍک مط روند هکعبون نانلوا رعت هنک لطو
 كجالضص هایم كناط (حالطلا) ةلك ىا عالطو مج لبا لاق روند هر هود هدناورف ردراعج هدننزو خیافص
 طاطوهف ملص دض لّوالا بابلا نم احالط لجرامطلاقیردهنسانعم قل وا زاکهبتو دسافو نوغزآ هکر دی دض
 در دلي وخ نان بسه ریفصنو بن (ناتهلطلا) نوخاطلا كل" نو اصل لول مهلوق نیو
 یزاتضح نو هیلعهبا لص مرک لوسر ردن دبا ا هللا دیبع نة فطر دن دیماساهدننزو هرج (همطازونلوا قالطا
 هلبا دولا ةيلط هد هيل نینحو لبا ضايفلا ةه هدنیب هوز ةرشعلا تاذو ةلبا ر خلا دممطهدنسهعقو دحا
 نیدیفص ین هدلاو هک فلج نب هلا د ریع نة طو دن ذی اقصا ڭزذ کیلا ناجع نی ها دبع نة یل و راب دروي همست
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 لیعفت ( حر ظتلا١ هحرط نح هحرطا لاقي رد هنپ رلاتعم كما داعب او حرط یدوب هدینزو لاعتفاهلباط دیدشت |
 ات رمو دنلب یرغوط هپاعس ییانبو هحرط عع دج رط لاقبردنو ا رشکت یدیدشترد هت نانعم حرط هدننزو
 و ,اجسل اقا هعفر یا هلوطاذا ءاسلا حّرط لاقیردشلیا داعبا ندنیم)هک نوک ن ونلؤا لایت هنمانعم مای

 هددنزو ربما ( رطلاو) ۰ هدننزوربف هلیعص كناط ( حرطلاو) هلی سسك كنابیط ( حرظلا) زی ةينعموپ ید هحتر اب
 هپدادتعالا لعل یب حو رطمیا جم رطو حر طو حرط یش لاقب رونید ئیش راک شطنآهنبب یشان نمنهپدمازیمشیاب
 لاقت هل نتانعسقلوا یوخ ذب زولواردص مح ر طو ةد یعب یا حرط ین لاقبهنمو رونید هدیعب ناکم لنبتجفف (جرع)]
 |حرظلاقزد ةنسا تنعمكلبا شیعتو منت هرزوا تعسوو هافزو دقلخ هالبساذا عبارلا بابلا نم ارم لج زا یرظ
 | زونلوا قالطا هاب نروس قارباقواو رونید هدیعب ناکمیخدوب هدننزو رونص (ح ر طلا) اعساوامشمنازآ لج زا
 | تناک اذا حورط ةلخن لا روند هنچاغا امرخ نالوانوزو یراب اصكنرامتلاصو حو رم ێا حورطشوق لا
 الجز لاقب زولواردیا حرطدلونک هلوار یا هکینوناخ هسلبا عامج تقو هنرهنکرونیدهب یشکل وشو ةلیوط انار
 .«دننزو لیمزا(عحیرطالا)رونید هدیعب ناکمیندوب هدننزو باس (حارطلا) لرحا عماجاذا عی: لغ یا خورط
 .هزوک نالوا ییرنصب تادح هدننزورهنم ( حرطلا) ءامسلایلا قع لب وطیام زطا مانس لای روند هکزوآ شکیب
 رونلوا قالطا هغاززرم نو زو او یظنلا دیعبیا خط فرط لاقب ردنا صیخشت ن دقاربا یروظنمیکرونلو |قالطا
 یسبنم غقوم هدنلاح بارض هلغلوانوژوا كب یلب کز ۆنلوا قالطا هروخوبو رعبا ل وشو لب و یا حرطم حر لقب
 | هناسایطوآ در هلیفف كناط ( دحرطلا ) جرا نمءام ا عقوم ديعب ناكا ذا حرطملف-لا قب هلو دیعب ندنج ر كبش ود
 روتفوفعض هلیسهش لعاف حنا (حّرطتلا) ردنرابعندنس هلوقم لاش نانلوا حرط هزوماو هشاب هکر ونلوا قالظا
 هدنن و باعس (حارط) لالک]آیذ ی شک یا احّرطنم نالف یشم لاقب هنموردکعد یهیلغب بنوشود هنیمز هلی
 ارم (یعارطلا )ردندلاجز"یماسا هدننزوریب ز(عررطوا هدننزو مظعم(حرطمور(حو رطمو) هدننزو داد
 هلکشم لات هنرب یرن سلج لها هدننزو هلغافم ( هحراطلا) دیعب یا یتا رطر س لاق رد هنسانعم دیعنهدننزو
 ضعب ىلع لئاسملا یهضعب قلا مولا حراطلاقیرونلوا لامعتسا یخرف دنامعقو ر عشر د هنس انعم ليا هرو اج هلت ساقلا
 | نیش عشر طلا )ر ددا عضوعر ةد لحم مان هرعیصهدنسبح اون هرب هدننزو نابعس( ناحرط) ءانغلاورعشلا یناذکو
 عش رطح ةن سض لاقب و ژدزابعندعلوا كش وکو لول ش بونللتسښ هکر داهتسانعهءاخزتسنهدننزو هج رح دو یم

 هددنسانعفیاخرارکاو ردقلواهدنناونعحشر طییح هدل اشنالو | ب اوضة سوا هشنانعم :اضزتسا هخشر طرز (رکییدخراش
 لنصا هدننزوراجس ( حامرطلا )روسدهششنوزواهدننزو روبنز (حوح هرطظلا) یدامزال كليات زاشا فاومدتندارولک

 روماورّوهشللابسذلا یلاعلا یا حام رطوه لاقب زون,دمدآنالوا فر اعتنورو هشم هلبسن ولع سانلا نیب و تلاع شنو
 رذروهشمر عاشرب ےھجلا نب حام رطو روند همدآ شیدنارود نالوارظنو ناعما بحاصینعب عاط هداه اضمو
 رس ینراعدآ هلی لیمو كناط (حرطلا) رد راو هطقن هدنس ەچ رتع اچ هنلحم وب ردیبقل یخ د كر عاشر هو
 | دن لا نم راسا مرک تله دینی لب احیا ولدا )نو ومو قادن ااا رم
 ءانبلا عح رط لاقیردهنسانعم قعای عفت رم یرغوط هاوه یان هدننزو هچرح د (ةحرطلا ) رکو وهز ایف ناکا ذا
 بوشاط هنسنیس هلوقم باق هدننزودوعق (حوفطلاو) لینوکس كاافو خخ كناط (ععطلا)ءامسل لا سی هلوطاذا

 تان نماحوفطو اعطا الا ے قط لاقی ردیف دارم ربلوراشرمسهدیسراف هکر د هنسانعم قلو طو لشاب دنس هجرد کالکو
 ي روناخهکو : الماذااعفطءاالا لج را ۰ لاقیرولوا یدعتمهدانعمونیهطو صب قح ین! عفت راو التمأاذا لالا

 هک اب وکه لغلوا لماک یادناواضعا هکرونلوا لامعتسا هنسانعم قمروغوطداو قر هوا ماست مناویحاسو
 | هاوه یب هنسنرب لبو ماقل هتدلواذا اعط دلولاب ةًارلا تحغط لاتی رولوا شمروغوط قر هلواولطب وطیسبشج
 تعفط لاقب نونگغلذلوا نمضتم یتعفرردزوخ ام ندنسانعم قمردلوطولشاب هکر د هننانعم قمردلاق بو ندغآ
 ر عطس نانلوارک ن افنآ نع بهذا یا نع ےفطا لوقت روئلوا امختسا هنسانعم ك نکو اهب تعطسا ذادنطقل را
 نیقناطولطب وط ( عاطلا هنلوا لامعتسا ندنسهقیقد ر دلوطت اکمرخآ بولوا لئازندنب ذوخاب ندنیمانعو
 هدران و هدننزولاعفا (حافطالاو) هدننزو لیعفت حعطتلا ) بار شل | نم یلعم یا قاط ن ازکس ےہ لوق نمو زونیذهیلق
 تا هرخنآنابانیقهبعص كناط( ةحافطلا) هعفط نمم هحفطاوزانالافط لاقي رد هنسانعم قمردلوط ولشاب اقرب
 | رونید هی نمک حب هنآ لیکن دەرت نایانیقهلیسو دنک هب رسک یم (عفطلا )رونی هنکویکناللک نی ذوب
 اهتحافط ذخا اذازدقلا طا لاقب رد هنسانعم قا ینکونک كن هرج هدننزو لاعتفا هلیدیدشت كناطاغلالا
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 هرقنالوا قش بویلوا ید یار یلعو هغ را نالوا هدنطسولربق ل وق ىلع هرقو رد هنسانعم دیعب هدننزو
 , اعلا یف تیبحارضل اذیاهنلا فح راشلا لاق رذ هد هغبار ءاسرکر دیسا روم تبع« بنز و لبار غ ارض لا) رون
 هیاساذا هحراضلاش رد هنسا نعم كلبا مانشدو بس هنیربیرب هدننزو هلعافم .ةح راضلا بكا لایح
 "یهرمضلا)هیراقا ذا هح راض لاقت راد هنس انغم قلو ابا رق هیر یر و هاماراذ| هح راض لاق ر دهثسانعم قم هنسو

 م دقو لصالا رکو حان ا لب وطیا یرضم رفض لاقن رونید هرقاح نالوا نوزوا ی رادان هلنعتف كز ارو كيم
 هک ديبقل نعبیمسا لجرزرو رونبد هرهنسن نوژواو روئیدهشنالواقآاقلطموروندهناشیذ د زم نالوانادناخ

 | ودنداعساهدننزورببز (جیرض) زونید هرقاجنوزوا ێرادانق د و ق ر هلو ا زسا: (حرملآ) ردروهشمرعاشزب
 | شان هف رطر هه لوعفم مسا (حرطضلا )رد ع رمش هبا هیچ نیشن لوق له دندان ع رن نی رع
 | هدنزو ث دم ح رضمو) هدتنزودا دش(حاّرضو)(حرابض) ةيحانییمرمیا حرطضم ۍ لاقت روتید هیهنست
 | لسع روند هلاب لینوکس تا و یخ اد اض (محصل [) ردیدآ عضومرب  ددننزو هنیفس (هرض) ندندلاجر یاسا
 | خو رونی دهدوس هقف وب قوح ییاوصو ردف ورعم هوبم صوصخ هنعو زاخ هکر دیمسا لق.شزوب مینو یک" ۱

۱ 

 حیوضتلاو) حیصتلا) روت رهدوسهقفوب قوج یوطیتدو هدننزو باس (حایضلا) تلخااذادالبلاثحاضلاقب
 | هتفسیا هتح وضو االفتخض ل وفترد هنشانعه كر وعاد ول هقفول ق وح وص همذارت هدننزو لیعفت

 | اکو دهنسانعم حض هرکه راض (حصآا) ءالاپ تجر ماذا بلا تعض لوقت رد هنسانعم قاقوص هدوسو حایضبا
 | فلومر ولو نایب هدننه داه هک هتن رونلوا رکن هلا هجو ازم و عابتا هتظفل ع زىت هلک ضو رونبد هر ین ؤک
 | :ردشلبا خوازم هد هنظفل خر هرکصندکد لبا رک ذ هدفتسانعم مضهدازوت هلکلبا وز هبهماع هداروا نطظفل حض

 | دتدونص ینیدخاوا باکتراو ردنلکت صح یهنوآ برتر سفت فطغ نل وق ملا یلوق ج را حاسبتاو هکر کک
 | قورو هدنبدخ رب ا هرول راو عهلآنعبمک دمو تام ول« وبتشا رثا نبا هکیدلاقردراک رد ضقانت
 | ولفت ةنلوق سما یه «دنروص ینیدلوا حک ثب اور وب و رص غیدلوای ورم هد هلت اونغ حلا نع
 | ت لاقی روما تمم قلوا حابش لغلاف ولم هدوس هدننزولمفت (صتلا) ردشلبا ناسیوبدرولوا |

 | هدتزو مححاس (ةح اتن حابضلا تز شذا لی ارس ۱ زا عضت لاقب رد ونسانعم كما حایضهسکرب و احا بض راصاذا

 | هتسف (حویضلا) كیعوآ ك زنم یا كساد وجا ام لوقت روند هزوکد وخ ابرد هتسانعمصب و تب ور

 عدت زوما هش (عابیض) ملا راف شوتعف یاب قو ذم ئا حویطمشبع لا هنو روند مش شلاق
 [ اار دندردب باما ردنا نب نان یعناکی راصنالا حایطلوپاورددنب دم حاینم ند زدن داما |

 ا ةداصدللا لصتتنم رذغل القا ل نم رد شاع زاشاهثبدح وشآ هلکن ون تقل ومهیلب ادوزو هبضوح هرکصندقدلاق
 قنیف هلقا لا ضو :ام]ویرتشامدعب ع نندراولا نع ارخت ان یا اھ صم الا ضوفسا لع درب 1 اذآکوا ناک
 0 همدآزونسهدننزو یظخت هداج وغ یاب (حطملا) هله اءاطلا لس نصف الان طوخ بلاک هریغباجلتخا اردک
 ]| یتشربوذطسب ادا لوال!تابلا نتاع لا ظل اقر رد هنسانعم قاب هلی دیدشن تااعو یخ کازاظ ( سطل ا) زولند
 |[ حاص هل او) هدننژو هل از طط ) ی هیج ذا ةیشلا مط لاش رودتمانعف كنروک یوی روس ها هوا
 | هدنک ارو ناشی رب, دتصقالعاو فلت ی اتت رو «رسبک ادا ثلا خط لای ردهنسانعم نمربق هدننزو لا رز
 1 | هل طے ود دیو مک هانامزا مچ ےک هدسایسا اک الها دت وقف شل طعم لاقت رد هنسانعم قات

 ]| عطف اقول وا رحت لوک نطق ضقاک ن ددلشن انعم كل وکه تسهآ هتسهآ هعططو رددموسرمهلترابع هقرفاذا
 | عام لاق د ونىد البق لوق لعزد هتسانخم یت هر سک ر اط مط عا ) انو اکصض لعضاذا لحرا

 | ةعطا لاغیردهنس انعم یاو هظقس اذا عطا ل اقر د هدسان دم كمر وقود لبرل ک مرمه (ج اعطالا) ھو ایش یا
 || 3د رکود ر دیعجب لیزر دهننانعم ےچا ونی طلا )روت السا هدتزو لال( اول )هاماذا
 دزو هت ذح( طلا ) طناذاعسلا ےب الامر د هنس انعم قیام هدننزو لاعفنا (حاعیطالا) رون ەنب رل ەدنر

 زدیک توروسس یرب هلکن ۲ کرد هنتنرب هدنزرط قشرغآهدنغا كنویق لوق ىلع هنسو بک كنغن رط كویف
 ]| ردهنساتنعم قغآندنلاو قاره ییهنسنرهادتن زو حرج (حرطلا) ندهنسنهگ رموبنالواهوندرآ تنخهنقبدارم ۱

 جا رلتالآ) ةدعبا اأ هحزط لاقیزد هتنمانعه كليات داعباو هامراذآ ثلاثلا بالا نم اخزظ هنحرظو حرط لاقي
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 تبسن سپ هدننزوناک ی دبا حایص یم | كج وق ل وا ل وق ىلع یدپا :رونلوا طب هنجاما کا اا دکر دیوسسنم
 |(يضلا) ججا داضلا ل صف هلو دارید یناعنص هدنیس هنب رهش ءاعنبصرک هن زولندنلینق بہن تارییغت روبزم
 ندنزغآ هقشب ندقم هرقواو ندکف شک نکردرکسیمسق تآ هلیعض لداض (حابصلاو) هلینوکس كنابو یف كاد اض
 ندنسفن قیصقیص كْآ رونلواریبعتيل راهدسس لوا هکرد هنبنانعم كملت زەيد جا حادوخا بال واه
 ریت كمترودرک ر دهنسانعم كمترکسقرهلو لهسو نود ندکنرکس یرلکدند بی رقت ضل وق لعرولوا ادب
 ةمعح> الو لیهصب نسبا وصاپبهاوفا نم تعمسااذا لا بالا نم احابضو اج ليلا تج لاقت رونلوا
 هم هس یتول هل ھن رهاظكنهنسن رب شت اعض وا اتر ایداعلاو یلاعت هل وهم بی رقتلا نود تدعوا
 لاعفنا (حاضتالا)غلابتلو هتربغاذا"یشلارانلا تحضلایش زونلواریعت كمردنیوکو کن دهنسانعف كل رشت

 [حابضلا) هنسانعم دامرروسنید هلوکهلیرنسکداض .عبصل , صفا ان هته لاقي ردعو اظمت دنآذنتنزو
 ها رعب وشو قی رش نب بیر ةدننزوریما[منضلآ) رونید مشاط ىج هقاچ ققاجء زو هح وکم (نچ ویلا ردیمسا ثدحرو ردیدآ عضومرو رونی دهنسسوکلتفص اج ج ابو یدنلوا رکد هک تن ندنایضم ه دنزو بارغ
 [جیض)ر دیعسايراس هرقل رەسكمان ممم ند واد و عطا رعساو رانا نتا ق قناحونازج ندم بقلم

 لاها هکر دعضومر هدنافرع هدننزو جدم(ځ )ر دیعسا یر اپ رف لری نب تاّوخو ماچ نب نوصج هلشنزؤړ بز
 هکرد لع نب دجش ناو ف وکلا لیعفسا نیا هدننزو دا دش جلبض) راردیکب ناش وب ندادوا یلئاواكفوقو
 | ختو رات شنآ هجا ق ہلکا ںوتسوک با نوجیا لر غوط ہکروٹیدہیاب لوش هدننزومازج (ءاصنصل )رد چچ
 دجاو رد هنسانعم دشاکمو هحاقكلیوس راز وس ےک ع هنن ر يار ور ور هدننزو هلعافم (هعاضملا) مو اشلبا
 || قمازدلب بارمن ندقارادننزو ا هرز( طع ]) _هق اکو .دتعاق یا: هعاتم لاقي رولوا نوجا هدایزو
 هدنتشیهوص اراق| كيارسب هک ر د ةنمانعف باری رج هج کو قررقرتاذ| ب ارسل امف لاق یب ر د هنماتعم
 لاقب ر ونلوا لامصتسا هنسانمقم واناباغو رهاظو رد یا هانعم وب هزوکه نین ئاق وم ردن رابع دنس چ نوک
 بارسا مضلع لاقي ردهنسانع قمرا دلي بارس یعقوب ءبنزو لر مفعل )نیا سالا رض
 كفل وسلوآعقاوهرزوا نیم ز هکرونید هنسایضو رون كشن وکی لد ید شن تلاح  یربسک دان( مص لا) یوق زذا
 "لظلاو علا نييك دخ ا ن دعاقبال ثیدط | هنمو حراشلا لاق ر ونڊ نل يبق هه رکو دب زیب یری اه وضو یبخفلا

 نالواروتقوط شنوک امن ادو رونیدهرب رها ظوزرابو قحا یک آرهک بویلوا یس « رتنمالبصا خ٣ و ناطیثلادحقمهناق
 لقنال و حیا هیلع تمرعنام و سعنلا هیلع تعلبط اب یا عرلاو حل اب ءاج لئم ا هنم و رونلوآریبعت یت وکه کنونی رب
 کد روتک هریثکل اوما دارم هک ی دلکبولآ ی را هنن نسا لب هنر زواو بوغوط شوکه رزوا نالف حل
 هی وص هجزآ هلیعف كدام (حاضهعلا)ردشلپا یهنفل وب هلوراع ءوفت هدنناونع چلا هلا ایت اجو رد ن اعشا
 || نایلیویدآ د وخایهناقچ ردق هنفصفكزدلاب اب ناقج ردق هغ وپط نا لوق لع وتس انعم ریبپ ءام ںوتید
 بغیغ (ضعملا) رثک یا حاضفم غلام رد هنساتهف ریثک ه دنهل لیذه ,عیانضحمصو راونید هیوبص
 هنس روکهدنتشیه وص زاق] كبار سیم دننزو دهدهرکم عضو مسعضو روپنیدهبوص هجزآ یخدوب هدنتشتزوآ
 حرض لا شردهنناعم ابا ف رطر بوقاق هوا درب هني زپهدننزو ح رج (حزمضلا) ندراعا هک وشد
 ح سض لوقترونلو!لامعتسا هنسانعم لا اع)ل او ح زج یت دات تلد ها شو وانو هعفداذ]تبلاثلا پانل نمایم یشلا
 بنا دلا تحرمض لاقي زدهنیسانعم قهرا هچتهبراقابا راوپو نع اب هعفد عبا عح رجیا ینعنالف ةواعش
 دلج روندو یزد حرض وار نضل رفح اذااح رت یال حض لاقپ رد هنس ایچ قمار چو تخراذا
 احارض هب ادلا تح سضلاتفب ردهنسانعم قمر وا دت لیراقایا راوط خد و هدینزو باک (جاربضلا) قسائم
 قواوحومریا ح ورم هاد لاسقیروتید هزاوطنکه بن هدننزوروبص (ح ورضلآ) تج زاذا ل والا "بابل نم
 رازابم دننزودوغق (ج ورتملا) ممسللعفدلا ةدیدش یا ح و سنسسوق لایق رونلوا قاط هبابنالوا نکءرولسب
 هداسکی رازاپهبنسک ك زمه (حارضالا) تدسک اد اضورب ق ویلا تحرض لاتقف:ردهنسانعم قوا دجاک |
 كلبا داسفاییهتسنریو ردشلءا رارکت فلّوم ین وبا هت دیک يا قوسلا تجربا لوقت ود هنساتنوم تام و
 | دننوخرف (حرضلآا) هدعبا اذا هح سنا لاق رهن انهم كلبا داعیاو دا ذا: هح نما لا قدم
 (حارمض) ةدبعت یا ج رضةینلاسقب ردهنسانعم دیعب ود افیاح رض لچر لاقب روند هبیشکراکیتبتو داف
 ربمآ (عربنیلا) .رد هتسانعمل زنا لازا هک دن سدکع د لوا قارباهکه ینسانعم حرتضا ردرم|لعذمما هدننزو مابطق
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 رپ عضوی هدنازو ناو نار هواهلاو ابر هلا جزا هلراروالد هد ۵ هد را 7

 ریاسهی :رلکک تاروک هکر ونیددمدآ دیدشونتعلوش : سن یاب «ییمعحصلاو او هلقف محو دا )م

 زونیدهیسکش لوا شارت یاب وزون دهند [اکی او رول هینکهماقلارصقو وا عمو ناكر را اا
 تزارخ ,هدننزو هچ رح( محتمل | )ی ذشا یر هژونم دةي هنسن دد شو تمه دنر روت (عومصلا

 ِبتلضورونید هنوکی سا كبةدننزو ع دیس (خدبمصلا )رخ دتشااداانموب ح دص لوقت زذ ةسانعم قلوادتشناوه ||

 كثېش رهو روند هب هنتسن ابندشو تای YS كزداط (حدامهلاو(یداصلا) ر روند هب هنس سو : 

 ووسدهشاط ینخب نیک طبس هدننزو لدتض خحدنصلا و اولونضاوو قح اوزوتدهالشرا خ داعصور ون وهنراخ 1

 تكلذکرن نتبشعال | نت حان ور دند رانا لاته ن ناۋفضندنارگ ت اعصار دیس كنم قد طبر هدننزو طبالغ/ع انض

 هنیبییق كيدنالوا هدنسفیاثم زا اوند ةدنفزرط یکیا كم رد" هلبنوکس كو اوو یعصو حد ءلداص (یوضلا)ردندناضصا
 زولواردصم خوصو دونیذ نيزي ڭىدنار و «دنتتیهراوبد لوق لعهنکنا كغاظو هشنانعمیداولا طار ونبذ ۱

 هیج ل فت راع واط ندنآ ه دشزو لاغفنا (حایصتالا) *هیتقشیا اع وص + شا تک لوقت هنسانعف مرا
 قلراب هدنزو لعفت (حرصتا ) دانا اذارفقلا حاضتا لاقي ردهتسانعمقل وا نادبات توخ وط یو خاصناف
 اب اذارعسلاخوصن دام ودهنسانعم كلک و ذ رللبف هدندیوقهَسناذا یشلاخ وصت لام ودهلتنانعم قمالتحو

 شی تاون لاغر قعزوقیفراشاب كنس4لوقم لوس و هربننو دهیم ون ی دخ تزل که سن
 یس هل وعم هريس لضا هثمفخا ذا ساغلا هحن ونص لاقب زیفهنسانعع ىر ؤف هدنتشزو لیعفت (عیوصتلاآ ةالعْنم :

 ةنسهاخو: هی امر ط جر ۇل مد هجره دننزو ازرع( خاوصلا ) دشهلوآ منعقد تاولواهتناتعف تروق ج

 | ضغةنسانغن ةو رونب دهتضرا م عشرفورونید هدوسنزلات ی وضو نزن اتفم لیلا یر روند هنت كمف تآ

 هجاصلا )نوید هننکچ تنامرخ خازن صونرولوا بغ درب خ وكى حارب لمس زعا هدشناونع ةوخزهددنعس |

 ۱ هجا بصا اهن اک هح سل هنهلاتعب هنعو رونید هضزا تصقنمو رخ یی نالو! نبا تابناتابنالص, هدننزو هخاس ||
 هنر (هحا نحا وفا ) زد کد رهن دم قیقعهکدونلو!قالطا نولغاطكخ وکم ضب هنر د وخان خب هح اضو |
 ۱ بولوا نشاط ندشارح دوخ اب اب ندنچتما لنمط لی (جاضنملا) ولید هر ناشر یوم هدننزو |

 تاضوضلا_ زدتضوترب ,(ناتخاض) | ددراضاط متخشرف هدنخارمطتارس (تانخاسن)زونپدهیونضنالوا یرام هدنزور |
 نیدنس هلق شم دبع (ناسوتصوتبا فعلا کیا دناح وب هان هنعو و وشدة هر هتسن یروق ةف كدا |

 | دیو یزدیک ل.داص (خاینضلاو) لانه ( ةصصتاو) هلی بت وک كابو نخ ل داض (عیصل[) وادار ||
 اصص عصب لجرا حاص لا رد هئنسانخم قه 7 زاوا هفدبترم نزد تدان اخف (ناهصلاولا ۱ ۱

 | نیغ ار عنالو ج: رغ نم نالف بضع# لئلا ةنموةياغلا یتضقا نوضاذا اینو اخایصو احایضو ةَ ا

 ضردکیدیدل وا نخ > هدوهب کیو نلاسرت نمل او اتص نجوم ندقوجند زا شنزبفک و |

 یا زویه کک یدیاهدنناون فرو مط لبق هنیقل لثم لضا ردهنسانعمقلعاط رفت و قمرغاحهرزوا روکدع| دما
 | هدعنز دقج ھل وا افالم رتل !لبقدداوفرردکعد.م. دشلوب 1 نکی ۇب ی نلغاطرلشط ندنرهناخ و ینمطاعکو |

 | تلاط ررید هللا تخاصرلب رج ویزلیدلب ال اعتسا هلا اهیاک ندکعد۶ سال یسدآ ەدزال غ اس هی اغشفاندنو ۱

 | بوقخ هایمان نیتراق جف لا غى ضخوهولاطاو نو متسا بد دوقنعلا حا هنساتفع ۱

 موفرتو ر ردا ادنوید دوقلو هلن ان وب هکایوکهنبانعم قلب دغماز و آ هدلاع دلو هزانوزتونهو | ۱
 لرد مخ غيض درب هی دراب دوآ لالخ هلیسه لول ریدرهج ریض هدزالحبدزلبدش ودنف وج بزویلکلب

 هاذغ منصور دنا لاتجتسا ہار خانا از دینہم سه ظح الفیر مطا ناغقو دنرقو هب همان هدنراخعا
 رھا وا تاب ونامدلوا هاله رج نل :iON ولو !قالطا

 دارا نا ون : زا ٹی نا نیم نو او یخ اذا شیسلادغ ماسال لاقفر تهنانغع قلاب
 | خوصت هدننزو لیفت 7 (میبمتلا) یدپل وا رک هکر ریلی ننفدآرعو هد تنازو خوب ر (حیضتلا )روند هنت ةع

 | دوخایرطع حونر ابو ردلعاف نا مغ)انندیص (عایضلا) هت هنح ونضیعع سم اتع لا میبرد ةنسا م

 زب هد مام اصل )ردیلع كج رر حایصو ندا اھ وکر کج ہدیا لىخ نجاصكفاب ندنغاونابیط |
 : ۱ ةويقجوق نیم ردیدآ اعر چ ونرا ص وصخ هیهپش ده ةدننزو یار (یاقصت) ردي قلاع رخ | ۱

 ی ی ی ار را I DDR ی سس سس

NEرا هشلع  



 دسف دضسماطاو ثلاثلا بابلا نم ةالصو احولصو احالص حصو ؟یتنلا ص لاقي رونلواربعت قوا تاکوا
 ردهنسانعم قلوا نوغیواوقشارپ هثبشرب هنسنرب حالصو ردیارکذ د فلّومردموسرمیدنذلوا بارهدخ ابصم
 رفص هک لينوكس كمالو یرسکة لداص (ملصل ) كتباب نمیا لوالا بابلانماحالضتلصب لا اذه لوقت
 تن نمه (حالصالا) رونید هثبش نالواوبا بویلوا ابتو دسافردراتفصندنآ (حلصا اوز( غاصلاو) رولواهدننزو
 نده رکص هل هلازا یثداسف رکو ندرما یادتنا لرکرد هنسانعم قمل عااصووبا ینهنسسنرب هلب شک
 لافی رونلوا لاىعتسا هنسانعم كنا كلوبا همدآ ربو هدسفا دض ههل صا لاق رونلوارصت قمراکوا هکن وسلق

 برودلاف یازوداسف نیفرط هکر دعا هنشانعم قلقشراب هی كداض (ص) هيلا نسخا اهل
 عقو لاقیرولوا ید ثنوم الج هرزوا برح نالوایضیقن درک ذموبو یک لس ردنرابع ندقلواوبا یریبام

 ۱ هج اصملا) ردیدآر هنر هدنبرق ناسنپ سکه لداص (ص)ردیبما كتعا جر صو سلا یا ت ةفوو طصا ای
 الطصالا) رد هنسانعم قمشراب بودا ءلتیداسفو لادج نیفرظ هل سکه لداص (حالضلاو) هدننزو هلعافم

 اقفاوتیا امل تصاو ام طصاواجالصو ةطاص مال اصو هل اصلاقب زولک تند نوجا ٹکر امنع یان ل اعتفا رد هنا م
 یدیا خاصن ىلصا كنو ات اص ا لاقي وا اصن اط اص لاقي رد هنسانعم ك مشل لص ىد وب هدننزو لعافت اضتتلا
 هلبصف ك مالو كب مصل )ر دیس كز دم ركمةكمرولو ا فرصنماضمب وهدننزو ماطق (حالص) یک لارثداوكرادت

 | مامالایأر لاقب رولک اصمم یعچج ردیلباقم هدسفم رونید هثبسش نالوا یادوثعاب هنحالصو تبتربخ كلزهارب
 | اصو وبا ییدنسنر كلذک سیا نسلواوبا كن هنسدرب (حالصتسالا) حالصلا لع لماع ىا تالذ ین ٌیلصلا

 [ناطاص) ردن دحر حالص نب جور ردنداعسا (حالص) دسفتسا ضیقن ؛یشلا لصتسا لاقب رد هتسانعم كامزوک
 هدنزهاظ قشمدو دی راعا هی رقریو هلحر هد دادغب و ردهبرقرپ هدنب رفاهر رهش ( ةیاصلا) رد هلحرهدنامفضا
 | «دننزوریب ز ( حلصو) هدننزو نح ( ص مو (حالصو) هلی كلداص (عص)ردیدآ هپرفر رب دنزاب درت
 مالسلا هيلع اصنالوا امس هلکنآ ادتنا هروکهتناس هدّراصب ردشلن اتوکسندنسا اصفلّومردنهلاجریچاینا
 عونرب «دننزو راطنقس هلپ سسک ك مالو كداص (حانلصلا) ردشلوا ثوعبمهنموقدوم رد فسا نا دین ناكر د
 ةحدلص ب راج لاق هنمو یپک,هطپسب روتند هشاط یصی هدننزورفعج (حدلصل)ردندآ قلات نو زؤاو هجا
 لاقپرلوا!قالطا هنککر اوبو رونید هپ هقاننالوا نیتموناقنابط هلیصتف كمالولداص (تحدناصل ] هضورع یا

 هدننزو رفعج (ےطلصلا) روید هپ هنسندیدشزنیتم صف كمالولذاص (سدولصل]) هلص ئا ةخ دنا |
 اطنلصالا |) رونید هب هنستنولتم اخو یر |
 ه دننزو دهسسم معلم تعسنا اذا ءاصطبلا نسطنلصا لاقنرد هتسانعم قلالوب هدننزو مان | اطنلصالا) روتبد هنوناخ تالوا ضیرعوولنآ یس ه دوکه باه (نعطلصل |

 مع الص لاقب و ضی رع یا ےط الصو مع صملصن لاقب روند هشبش نالوا نصب رع ك هدننزو طبالع (مطالصل |
 مگ ونص هدننزو لدنسهلفاق (متنلصل ا)رونید دیسک ناغرغاح هدننزو لدنجم (یعنلصا ) شیره یا مناصم ۱ شو لاعبروتید هشاب متصاب هدننز وجرح دم (معلصلا)ردقوبیدرفمكتوبوهنسانعمهارد روتی د هرم ا ةلبقف | راض (مالص )جلال مهاردلا فصل دن تردد وب نر تا نسالسر تو || ذوا ترصب نما هدننزوهجرح دا نعضلصل )ر دردآعضومر هلیصتف كمالو كداص (یطولصاا)عابناتطالپ |

 هقلچا ذا هس ار حلص لافب رد هنسانعم كلبا شارت ننزو هجرحد [تعحاصلا) یدنلوارک د هکر د هان |
 ءآعز یا آرا عما ص مذ زاجل اب رولو فصو هزوتاخنایلوا یرثا لبقالصا هدنش هدننزو هخب خم تام )|
 كزا اغ لا ذوفن ندشاب :هلغلوا ددش كباوه تراز دننزو ممصلا)' ردك شوا شارتیثاب هک ا بوک |
 زدهنسانعم كلمنا هلماعم هلتنوشخو تظلع هدننعص دام همدارو هبربضآذا طظوتلا میمصلاشرد ا قمرواوهرح ةغام اد باذا اذا ااو ثلاثلا بابلا نما فيصلا ص لاق ر د هناك تهدنن ەچ زذ

 "ىم أو هنسانعم یزونیدهبقایورولو نانمیخدلوا هکرونیدهنس ها قتلۆقو هننانعم لاسر عز وند هزتنالوا | هار دہ و نفعتم «دننزو بارغ (حاملا) اهرغو الاقل ظلغا اذا خصص لاقب نون یلعف رکو یوق رک
 سس سس سس سس سس سس سس سن ناری کل هردپبلوش هو رجا (حسصا) وند هضر نالوا تیردیغاریط هوا رج( دونه هراپ یغا عج نانوا عضو یکم هرم بولی دب را نوعا اود :هتغالتج كغاباو رولو لرو ندناوی | یرلکدید نوبت لوق یلعو ندنا شوط قآ هکر دیدآروناجرب حاسعصو اد خاد هدبسراف هلتسن هنسفن زونی |



 ۱ فی تام دنمتیو الت رڃ اچ تم اذل تل نص لاتیزد دننانعم كل ولنا بودلیصب یب هنرن و ناک بارش |
 ایم ضرعاذا فصل قرو مفص لاق وادخاواڊخاو مهضرعاذا مولا ص لاق و هنسانعت لیا ضرعدر نی ۱
 | فولوا شا تقذو لطف هنبنادعخص هک اب وکر د فنیمانعم كلی مات ینآ بو دیارظن هما هثیشزپ ژادعاوادحاو |
 جا لاقب رد هنسانعم كلبا در در یاس جوب هلبسک ك همه (حافصالا ) هبفرظناذا نما عغض لا |

 هدنزو لعنت (معصتلا| | هبلقادا لا عصا لا قرد هنسانعم كمر وج یزو رخنآ ك ئبشربو هدرا ذالئاشلا

 اضب وع هل عج ادا "یشلام هضلاقن د نوشلپآند هرکط ءارکوهدزما ءاهتالرکردهنسانعم قلق ضب رع ىيەنمىفر ۱

 كاف قفص یاو لبن ےس ERE هرحا .] شک هخاص ص نک نقض هکرد هنسانعمقلاخ :هنیربیربیرللاو ۱

 هدنآ بوقا هليا رظن ناعما هثبشرب یندوبءدننزو لعفت( یغضتلا)ءاننل لاو لاجرلل بسا ساساق | |

 دوجف (حوفصلا) هیفرظن اذا یف صد لار دنا نقد 'بوقاتہ عف ص یی, انوک کت هژدهننبانعم كلبالمات |

 هكجراشاهنل نهذاذا حوض ةفانلا نهج لاقت ردهتبنانعم قلاق نمسدوس بولیکج دوس یاب هفان هدنشنزو |

 ایماجنض هو زونید دفان یملکچ ذوب اصل ردیاب تو هلنساوقمرقو تر دالاغم ها هزوکه نا ۱

 دف هل رکپدکی هکر د هلنانعم یمطلوطیترللا كنب رب یرب مد ۲ کیا نوچمانمنلنْسا هدرز و هابط م ( فاصلا
 اغا و:افناص لإ ندهن انغخ:هغامظم هدننزولاصت (عضاصتا)نلیذیا بام هلباقم هلو عضو تیوتوط فک |
 ۱ عیقصلا ك العهو هنیانعم ءاض* رونلوا ق الطا هك وك« دشت رو بها (عفصل[) عا دی دخاو لک نخ ایا |

 | دود هثیشولناو یضب هدنزلنزو یظعمو مرکم 2 یکی زوبادخآک ر ونید هشب وب تان نصب هو یلعالا |
 قییجو دج <! یراناپ یکی كنشاب هکر دونلواقالطا دمال ۇش نمير غ ىا و صه تقيسلا اذههجو لاقي |

 ێككىعبىمسەبصقوروند ەيەننىن شرب وج یزوب رخنآو رونی ده هنن شف وا هلامایعوطهفرطرب و هلوا هج رمو ۱

 ۱ نولوط یخ قییغدض 3 نونلواقالطا ةشان ل وشو هلو اأ ريو وا: هچزود دک رونلوا قالطا ؛هوز تالوا لقتعم ۱

 و رای .یسافق هلیس ههیج هلتغلوا متحب بولب دشتص ز دیغلاوازاشاقهلاراقلوق هک ناسلوا جن |
EAE ۱کان کوکو کلا عنج اننو نام | کک ووردت اخ لود یهو  

 ۱ يلقون يج لا بلق لاذق F3 مشاور ج تلف املاک جز بل و یفاکاا ۱

 | ونلوا قالطا هزوب ثالوا نحو لهسو روند و ندنراقوا را جوو یافتلاو ناال هيف عج جای صم ۱

 اند کرونلواقالطاهوناخلوشو وفعوٌ کیا حونصوه لاقب رونبدهنالوا وفعو که دننزو روّص (حوفتصلا)
 | دلار ج سون تا باک زکه لواررب ناب وادباعانتماو ضارغا بس الب نادرا دد بوز |
 | تست لوا قالطا بره ٩ رايح RES هدناوسنو هام |

 مانتو زدیدآ 1و منو تهمت او زهعطق كيک دلو | لشمس |

 ,لونی دهند انقراج سپ یدناوا قالطاهکفتن رادان هدعب رد زا هتکشن ال وا یر "دام كت ادانق عی ع اولا ناب |

 | ەدچزۈ نامر (حاقصلا)رونینراش اطیصب هجن هقفوب یکی شاطبارحو هطینب ورود هامون ىزا ۆي جافصو |

 | نوش هبهود نالوا و یکیرواو یک یقشاط نالبنوق هنیزغآ ین وقرونبد هشاتطیماب هج قفا یهو ۱
 ۱ مطعم (یتعصنا) | ندیدآ عضومرب فد نب رق لح مان هورذ هد هيدا خ افصو زولک فافصو ویکتاسافص یخ

 | ةازصم یا هعفص تل اقی دی ءاصنوکجاقر نوا خل خل ەد هغ هلغلووازآ ی دوس ونیدهر اوطوآ ون لوشهدننزو

 أ | جراخن ندلادتعا " .دخ هدننزو جرف و حرف (ےعصلا )رول, با ےعص م یجب ز دز اج .یعد هدننزو هب ن ږی دن وب زوشد همیقو

 | تیم ندومزدتفصندن ۲ (ععصالا ) شخاف ضرع یاععصنالف چچ ین لاقي و وند هفلیصب نالواهددهبج

 ۱ | غرو شمام هدنتهح یضرع ؛لراقاکی هدشنزو باک ( حانیصلا)ردشلوا بقلم الك 1 يصالا مضايا |

 | ایاطجافصو رد ههپرکه دنعبق تآ وب وارووا زوامچتم یدحن یعاستاهراقاکی هلببس لواکز وی هغلیصدنالوا
 | هنوهشرسا لوش هج لعاف مس | (یفاصلاز روتلوا قالظا هراغط هنعنرب هدتسا دع نام لیچ مقاو هدر هک
 هآزما کی فر ناک اذا ین لب لجر لقب نولیلوا هر اب رکو هر لوک وا دیا انز هلناوسن هل هکروشپد
 ارذتفصندنآ (ععصالا ) هنسانعمملص ری مناطمقلوا لک اط یو شا ٍبعقف فول | عصا ةماو ا ارج

 4 (جالطلاا رود ەخازاطنالواەرزوارۈك ذج ەچو رذعمآ نر ناف( صع صلآ) ردا ىم |
 ا هدیکرت لصازک ردة انعم قلو اوبا بویلو ات و دساف هن سنو هدننزو مارک ةحالصلاو) هننزو دومق (حولصلازا |

۱ 

 تاکوا



1۸۹ 
r ` ans 

 حارصو نصلاخقا ح ارصو عرصو مان میل لات ود تم رم هلو یف كداص ) (حارصلا )زدیدآ

 عامو زوناوا رک ذاتی رقیردصم رونیدهنتلاح كب وسزوسو كکوسور ور هنسکر زولوا مسا هيم ك داسص
 : ۱ حارص مال کل اقنو جاز مشت یا حارضسأکلاش رونلوالا رونلوالاپمتسا ید هدر قرهلوا هنسانعم

 ٩۱ .:ریرلیما هنسانفع هنسانعم قلوا قاصو صااخ هنسئر هلعص (حوصلاو] هدف ءلدانص ./هحارصلا) صلاخیا

 "هلغ اف (تحرابصلا) صلخاذا سا با بلا نحرص بتن ج رص لاقي رولوا ردنصمندانعم و هح ازرمضو

 زدهنشانعمكک و وسو كل وسزوسهراکشاوكلب ۱ شیارب هراکشا هیسکرهلب مسکو یفصلداص (حارتضلاو) :هدننزو

 :ردهتسانعم كلبا زاهطا یرعصمنالوا « هدنلقهنکر هحراصمو راصمو ةهجاو «یااجارتصو هحراصمهمشلاسشس

 | هکرذهتسانعم كلبوسنابعورهاظیمالکرب هدتنزو لیعفت (حمنصتلا | هادبا اذا هفت فاع حراص لاق

 ردەنسانعم ىل ناتبعوزھاط یشیارو ضرع فالسخ مالكا حرص لاش رذلبانقم نصیر رعتو هک

 رولوا مزالو یدعتم هلتهج وب رد هنسانعءقلوا نایعو رهاظقحهَضاخدوخاب هدامزوهنناذا مالا حرص لاق

 بهذا ذار ملا تح رص لا قبرد هنسانعم ق لوا صلاخ بولیسکی کو یک ك بارشو فشکنآ اذا قلا حرص لاقب
 هسک نانا قوام نصنوهدقدلوا صلاخیت شوط بولواز رولغا زرد ءا یا لک تح رمصراب زعواظ بز
 بيلو یراذا یمازا حرص لاعب زولوا فشکنم یساطخ ا لامعتسا هتشانعم قلوا یطخم ندناشن
 یخدو هلبرمنک لا هزه (حارصالا) هاديلاز هادیااذا هسفنقاع حرص لاق ردهنسانعم كلباراهظا یرملا قامو

 هکر ونید هي هقانلوشهذتزو حاتفم حاصل ) هنيباذا رمالا حرصا لاقي رد هنسانعمكلبا ناباسغنو رهاظنی+ دامب
 هل دیدشن كناب و یعضتلداض ( هیحارمصل ۱) يغرت ال یا حارمصم هان لاش زولوا صااخ هک هوا تکونی دونم
 وند هب هدا صلاخهبخارمص هل يغب كن ور تاب رونیدهلاکاهدیسراف دن روج ا هغلابم تشمت ءاب روتید هباق ىج هنللوق هداب

 نوک زاباسدولوبهدتنزو ث ن د (عرصلل) روند ید حارمص هکه تن رذگعد همنا لکن اکل ایما ولی

 ؛ ود هتنسانعم قیفچهفح امر هدتتنزو لاعفنا (حارصنالا )باع الب یا حض مو لاسنونلوا قالطا

 | ردلوک ام نو کر دیفآش قرقیش هنس رک کخ قاجوا* دشنزو نامر (حایصلا) ناناذا 7 قخاحرصنالاشا |

 مالشلا هب هبلعو" این لع نایلس ترضخ نوعا سعلب هکر دندآ نصحرب هدنعهدنبزو ساطرق هلناواو (حاوره ۱

 |ذخ د.صلا)ر د هنازییمردهنس انعم یفاصو صلاخ هدنن زو طالع (جراعصلا )ریلی اان یس هفناط نج هرم ۱
 حزب دحرص جورخ نا لابش و علازراب یا هحرب هحرمص د مهلج رخ لاق ردکعد هراکشاو زرا هلبقق هلداص
 ِ ةبیوتسمناکم هدننزوساط رق (حادرصلاو) وډ زو رفح (جدرتصلا) ن ا و اعم ن ونسلادوامهرخ انار کک

 ]| لاعهنمو رونید هش نالوا نابعو رهاظ كب لغ وا د زم نان ظل حرص هدننز هدنبزو ودار ) یچدارصلا) روند |

 كركر دنساتعم جعایصیونید هزاو دنلبیهدرمیخ هدننزو لدنجس يخ( نیس نیدیدش یا "یدارص فرض ۱

 اعظق هکروئیذ همنا 1 هیکشلا دیدشولتناهش لوش هدننزو مقر لذا شر مصلا) نوشلوا یاس !رکو نانا |
 تیماو مط ندنفرط هسکر هبهتسننالواهدننهدهبعودن یشات ندنتماهشوت دشو نویلوانوضم ههعدختو كار |

 عدخالیزلا دیک دیدشلایاےقن رام وه لب هلو رم یسهنسنر هلو زور نفس هني هلالی قلعت |
 رونند هبار < یراع ندنعنقرب احو ینالنواهدننزو تم ا ]روئید ید هتمدآ فی رظو هدنعاع عبطتالو |
 هین اجر كن هیتلر هلین وکلا كنافو ین كداص ۳ ۱۱ رود هئاکم یرلک دتنا هب وسد نوع! تکود نر خو | ۱

 بعت جاقرآ هکزوید هنسهروب و هنتزص نالوا تما كغاط لیلا یفصو هدناجیا ساعا ےن دعق لاقیروتد |
 هجولا صو هبنحب یا هعفص لع بر لاعب :هنساتعم ولپم وبنخ روثد هنناب رب لمدآ نانالا مغص و رونلوا ۱

 كيف ت تالذکهضرع یا ههجو عفصبهیلارظن لاقي ردیلباقم كنغلنوزوا کردی نالواهنضا ك زوي
 صو هل مک اداصرولکح افص یعج ر دراج هد دون ردیلباقكنفآنوزواو من غآهکر در ما ۱

 و عمر هنسانعم كیا ضارعاو كل ولوار دصم مفصو زیبجآ لجورب ندنتعاج | ۱
 ردنا ضارعا هلیهحو عاص ندنهانکه کوکر وتلو انها هسانكلب وضع له کو کیو هنف ضر فاذا |
 ضوحلا یلع ل بالا ع لاقب رد هنا جك لارا راو ضرعهرزوا ضوخ رر رب یز اهو دو منع نعا ذا هنع اصلا

 رولوا نیا هجو ضارعا هکر ونلوا لامعتسا هنیمانعم كلبا بیختو ر نلئاسو !دتاو اذلخاو هبلع اه

 قبلا ےعص لاش رددنسانعم قمروا هلی زوب عی هلیقصب بویمروا هلی رغ كلقو هانراذا لث اسلا مغل اقب
 یا هامسادا الف ص لا رد ةنسانعم كمروجما هتسنرب ندناب ور مشما هيواو نتمرعز یاس هی و
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 | كو نی هادا( صا و هرکی اید بنتو نزو هی( م مص زیب یا عانت یخ ناف ندعس
 | تلطو نرم ندنادب نحب ضرما با هنهدننزو خالص (جا عصا هليرنك كداننص (نععلاو) ةليدينشت |
 قلوا لاسو ؟یرب ند هلصیقلوبیع یس هلوغم هر ورکه ننه تذکر دهنسانعم قلو اردو خاص بولو ا ئان |
 لکن م یرباذآ یا لاعب وهض رع تنها ذا یا تفابلا ماچ اضنفضو نفصواضیلج لا ختل افیدنیمانعم ۱

 دليا رفت هلا ضرما با ضن فلک هنشانعم لغات نولوا یخدردضف مبا ذصرکر ريد ج راشم: |
 ندنونوزدیارو دصیقرءلوا لس هرزوا یترایغیبظیارخ لاعفان انرلعیضوم ردد تلاحرهدن تک نکیل
 اد نع یکی غردلوا ضرللاوز نع دلته جوب یک ت الباقه تقصو ةولصتعکر دن اوا را عتسهزاس اعم
 ږولک جابو یرامخببلج اچو ھن دراتبص ندنآ,هدنتزو نيات (جابهجل او)/ مع )نولوا یچدزفالا
 اسکله (جابجعال]) یکجا افض زولک عاص یکم اطا زۇ اک اخص ا یی و هاب رسکلدایص
 ققلاناضوهتیناموهلما ماذا لجن غم لای دهن نم قوا اصیای اونو بوت نکیابجو لها ك مدار
 زدزب اج ةلببکو یتخاداصو تنش كوب ايعا ةر ازیصلاا دضرخ لازا یا ایالف ها" عما لات رک ةنسانعم قلت چاضو

 نود هدننزوبغبغ (ممهکلا) هب , عد یادم موصل شیدا ةنمو زونید هالو هابسوو بیس هتک |
 یرذپ زرع ندندالو ادم نت .نذپدآ عضومر دننه نبر و دن انمي ضرا وند فر داوتخو |
 ایا از فدندآیرذب هی ندنشهلنبق *یطوزدیننا یری لتعا چ رندن لبق منو رایو ۱
 ریلپدآ مضومرپ رزم دبا بام نار و زود هضراراو شو نود ةدرنول ةدنیزوا نامه (ناټعص ناتو او

 هدن وا شماذون تلو تنو افا تشردو برن اکهووآ یقالبطا هلو لو دننزو قیفزلاحالخ قیر طلا مای ۱ ۱
 پاتلع امض یا قابا چوخ ندنلټبق لا دیمن هلوا قاب ةدنغلپ یتص یشلت ندنفز دلو ولسو زینیاتعطق | ۱
 نیساذآرمالا | ے2 لاقي, زد. هتسانچم, قليل نایغو,نهابلغآ هدننرو هل زازا نیعجصا) هوا یشان ندتفبلوا ۱
 نوین لیطاا تابیهرتاسادو زونید همز: نالو اخ یک و تینرذق دومو قوعج هلیسهینن 1(
 مصری تبغا ںیہ ندسا میس $: وزنه ع ی جا ا یا

 هڼهنک روغ. پایا میبیعبافخو ق یاد تار دانلود (جوس هو (جوصعلاو)
 | لغت انیضح دومالاقیافد علت ادا نو صفو خم لر ل ایمر ةلو رافال ارذآو طب هلعالطا
 هنیلالقا بهذ لا ونکی ددوه و لا فضا (خماج جهلا تابهرزو) دره rp تام لا

Le piaاا  RTTجبر و  

says ب یر rs) تنهام خف gt 
 یلچرلا حدص لای نوشاو ارو ط٤ا رک ن انپنا رک رد ھنښانعم ك لپا هی از اوآ دنلب هلی كداص(خادصلاو) هدننزو

 بدو دوبنص (جودتصلاو هدو لقیص (جیدینملا) ءانغب هزوصعفزاذاسلاثلا ناب نماحادصو امدصٌاطلاو
 منم او خاد یتصو لونید,هناوبخو ناسنازاو دن قلسس ,ك هدننزو ربع (خدصل او) ليغ لداض (حادیصلاو)
 لیمو ی لداص خد فلا )ر دند بقرار کتی رک ك :ون رونی ذهزآ نالوا تیوضلادیذشو ردیمما تسهقانل ارج اش

  RENنیضذو عضو نوچ تابلو دنابا هانت جدلا ]ونبذ هشت هیتر لک لیا نوسفا نوچ عار سهلت
 هلوا قلانیف نیکو تخم تیناغب کود هیت خوک وشوزونید هناکم اخد رثتتشاو کت لیعروسد هناشننانلوا

 زدکش ددضب رو رجال طسزوک 4 :هتنیاتلختز شوت فضیرط رج عاونونزولوا رفرف ندبانخزکن دیمسا هویمعونرو
  1كدام (حسجل) ]دونو قالطاهنالنزا (جدبط دالا هل : سگ اذاضزولکناجاننض ینچبرون دهلی

 نضلاخوشرنم ندینبا رب یرونلوا ل ن یانش شو نی أنعمرتضقرونبد هکشوک + هلنوُکس كنار
 نضوج هبدشبق لباب هش کلم منرتضف ز تخ خر ضو لاع ءان لک اذکوا ارتضةىااجر عصى لاى نۇ د لوا!
 اخر زص ةرمالآ خرق لایق هنس هنسانعم :تلمانایغوراسهظاو قلعچا نیشیارب نولوا ردصم حرمموزدیمسا کشور

 يهدي هدنننزو ریما متصل ا) هیسلوا لسوشغم هکروندفتضلاغ كئشره هل خفر خیل ةهراهطاو ةشاذا

 عار صو ةدبنزو ءامزکرولک, حرص یخججزونلوآ قالطا هيسکبسشلا قصلاخو روخد مث هثیشنالوآ صلاخو فاض
 سرفرزب,صواضخ در .هلبق نوا :لشهنوو ردیهسا نینزف كارخ نت توخب نرو هدننزوتیاسخفر ۹

 اے چ مسح



  زرونلوا لامجتسا هنس انعم ةراخلا موب (حاصلا خو )ون دهی ان نلیغاص هدنتقو حابصوروتند هبارش نالفهحاص ,ندنتهک حوبصو ردیلباقلع قوبغردندنوب قالطا حوبص هپ داب نلیما ققو حابص كابدا رونی هدوس نالیعاص
 ولید هنسوشب وا حابص روزا هلیحتف ءلداصو هدتنزو هعرچ ( ةتعصلا) .هلیس هالا یرلکدلباداب قو با غاوید هاحابصاوراناوا نوش اصوصخ لر نصاب نکرا یا ردنوکنانلوانیفصاب همش نمی
 دصصل انریضحا لاسفب رونلواقالطا هب قلا هزهق هجن زج ناسلوا لوانت هدنتفو حابصو هتسابنعم ةادغلا مون
 هدنیزو آر ج روند ءاصصض«دنلنوم زدنفنص ندنآ هدشنزورجا (عیصالآ ارد هوا رضای یشیوکو بو ردنتول | رو رم تقو هکر وسنلوا قالطا هغلهایس لئام هیاهبمض دوخا هب هّهش دوخاب هرجنو ةودغامب للعتانیهو
 زصصلاوآ لنصف (عصل) حصا ناکاذارعشلاجابصا لاترد هننلبانمقلوا لارفوق قلخراب ونوراللق هدشزو راربجا (حاعیبصالا)رونلوا قالطاهزلب وتو هزالق لارموق نالوآداز دامۋ رونلوا قالطا هنالسرا حضاؤ
 هدنتقو حابص هدننزو لعفت (حصتلا) قرباذا دي دلا حص لات زد هتسابعم كلبا ناعم وبا داراب روند الج میضو . صا ناکآذا.مبا را بالا نم دیو تعصر مثلا حص لای زرهینعم لو یخوبهلبعض ؛لداص
 لات رد هنسانعم كليا وان قلا ووهق هت زج ندنکراو اد ماناذا للا م صت لاسبردهسانعم موز
 ةرکب یا عوبصاذو حابصانهتتا لوقتردکییم نکرا (حوبصاذو] عا بصاذآ هودغ «وشپ للعتاذا دیز ےن
 زولوا «دنکبس مسالااذع تحاص تقو زولوا کک رغ فرظ هکر زونلو"لامتسا قزملوافرظ نیه رانو و |
 [ینع ع زات ینامرکر ایا فذح نیا ضعب و هفاضا ینسهلک اد لا هلر وب طناب هک بلوا هدیشنو |

 لصالا ق ارز رشوم تا ظفلو ر ولک ت اوذ عج نولوا فدارم هبادوخبو یهاکیظفلتاذ هکیدید هدنحا زت |
 ننادیموراپدلبااقبا هدشیاتیخد هدقدنلوا عطق ناعفاضا نتو لاج ثاذآر ما لافنوئلوا لاعتسا تف قت
 خحاضاذ هلط اقا ییاتو:هدجاضر ةادخ تاذو هدنهکر هلی تاذو هد ته او 4 دلت ناف دا زک هد هکر هرم تاذو مدروگهدنوکرب ندزانوکنلآز بهخوب تاذ نیما رع کی دید هدنسشی اتا ی ذال یداه |
 لاعو یک ل اعلا تادو نیل تاذ.رونلوا لامعتا هنسانعهیحانو قّرظ حناذ ظفل هک ور یک هومن | هر قجفامزرب نیرانام لیس هینب رغصم )ید ضوهلاتاذو نیما تان ژررد قوبغاذو موبضانو ءاتتاذو |

 تخذم (حصما) :یهتنا مکتب قلا لاطا نفی ؛مکنبتاذاومطصاو *یلاعت هبا لاقاک رولوا هی نعم تقیقحو ||
 قفشهدقفا یی هخابصا عضوم ردرانامزو ناکم متا ندسابضا کهدننزو مرکم (حصلاو|' ندهص که دننزو |

 زاهنبویلح ابص هدنخاتب یشانندنتوف هلغلوااناوتكب هکر و تند هبهقانلوشو اجارسیا احابصم حصا لاقب |
 هننالنقارزم یضدو ولناو زز دیا موس هیاعرن ندنکرا ناسهرانلوا تفیعضاریز دلو امك اعرع هق هوا عفت ||
 یبحاض لاجونتتس هدنزو هحالم(ةحابصلا) روشد هیدقان نالوارولرغاص هلحابض ماد نیک حونص هدننزو| | دوش سم ا) هدننزوربنمرارید د حصماکاو لر چا خوبص هلکنآهکروتید هب هساک وب عونر وزود ||
 هدننزو فبرش (صلا) لاج اذ تاکاذا نصعاخلا بابلا نیم هح ات د مالغلا حص لای رد: هنسانعم قوا ۱

 اقلب وخو لاج ناص هدننزو نارکس (ناهصلاو) هدننزو نامر (حابصلاو) هدشنزو بارغ (حابضلاو)
 خوبطلا لعب ناک اذا ناصصلججرلاقبرونپ ٤ دآندیا لیل هش رش حوبص هلناته (ناعصل [) روند هت ||
 حوضو جرساانالجرلا حطصا لاف رد هنسانعم قاب غارچ هدننزو لاعتفا (حابطصالا) ردندندادخجا | كسنانب كلام ماما هیلاراشمور دبوسنم هکلم مان حصاوذ ندنم كلولم هکر دیچماق جونر هلن یاب یا
 هک یا حوبص هدننزو نارکس (ناعیصلا و جطصلا)حوبصلا برشا اذا لج زا خیطصا لاقت ر دنسانعم تا |
 هدننزون دم ( #ب اوز هدنزو ءارج ءاحصلا زوشیدهنیر ناب قاررمیصب هدننزو هبارغ (هیحانضلا جرسنسااذا لج را ج صتما لاق رد هنسانعمقمر داوا خارجو تاب خارج عامه نالا )وتبدندآ نالوا وام |

 [حابصلا هر دیدشیا یابصمدلاقب رونید هش یزعرق كهدننزو باغ ( یحابضلا)زدبدآ ارسق کیا
 ردیدآ عضومرب (حابصوذ) ردیذآ نطب رب هدننزو بارغ/حابصوتیاروتید هنس هل غش كلب دنف هد تنزو بارغ
 هنسانعمزاکش و نشورپگاصلالدیس هبنکهکم هایم كداص (عضص ما)ردفورغم مرک نافاخ نی انسضو ږدیردار ك رفز ماما کر د لیده نیا هد زو باهم (حاص) روند هیلهاجفی رطنحا-بصو ردیدآوصییا o سیب دایر نم ESER ندید لی
 ي 7 ۱۳۳و و ور و وب یو رس سس و و دوس یو رس سس سس سس
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 آو رد شابا فیعصت هلک یا تبث هد هبتزابع هاخنرإ ئا هیئذب سرفلا حاشاو یرهوجب دهمیو دج انا هتحاح ىلع |[

 | متا ندەحاشاږونبد ةيسکندیالابقاو هج وت یرغوطهمدارب لر هیلبادیعبتوعنم ندکعک هج هلباودنکی رامدآ ۱ ۱

 | رتو مادقاو دجوردزئاج هدهلبارسکه دنوب وند همدآ نو زوا كيورونمدهمدآ و لتیجولتری هدننزو نارکس ||

 ردندآهیرقرب هدنساضق بلحو ردیدآ و صرب هدنسقرشهعلق ماندیفهدهرب هلی نسکك نبش (ةحشلا) دهتسانعم |[
 | ننیاطیاوزذب ندم ولغوا ك باو دن یمن هدرکازآورج الا دج ن: نما بجو طاسسا نینفسوب ندشدحم |

 | تاشواب هلبنطقو یدمكفلا (ءاعویشلا ) ردنداروآ نّویصشل نو حلا لهس ندجنیدجاو نخ ندیع |

 | اداة صوص خزر تعا با رصق یضتسو هل دم ءاحویشمورون,دهضرا نالوا یینمئلروکذ متان یرلکدبد ||
 ئورا رها ق یا لهرما نم یصاشمو,اسویشم ی ےک لاقب رونیدهغلوا هیزوا لالتخاو طالنخادوخا لا تهتساو |

 | نضحرب هدنعهدننزو دجا (عشا )ردعضومر هدنراد عوبریوش خیل تاذ ردرلعضومرزپ هد هریزخ و هدمماخ ||

 | ین مو رافا یرب كطاهکرونبد هنتفو رخ لوکس كنابو یعض كدا (حصلا ) داصلا لس بصصف ردیدآ[
 | تراننبع ندشبدبآ نالوا لصاس هلیسمراغا.كنب ی كط لصالاقردقداصرخ دارم هکر دنرابع ندتقو یکیدکوس |[

 | ج جل هحبنا لوعتو رولکحابصا یجب روئند هزاهن لوا حص لوق یلعو ردشلوا قالطا تقو لوااعاسنا بولو ا |[

 هن لوقنم فلّوم هکر دبي رغ ر بقل وا لب هلن نه نالوا باوص هدنآردشلبانخا ندنىش لمت نعلاباک نیل
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 || دهنسافم قلاب هدصو ضجر لبن وكس كانو ىف نبش ( حملا هرهظ ءروا م عن ام ا كيلا لبقملا لبقورمالا ف
 | خش: یخدوبهلب سبک ك نبش (حایشلاو] هدبننزو هلعافم (ةاشملا) .دحباذااعش جتي هبجاح ىلع جاش لاقب
 [(ناتضتلا) لناقاذآ لج را جاش لافت ردهنسانغم تموم انا سایشو داش هتحباح لع جاش ل اغ ند هنسانعم |

 "دالبلاو وزطا شما جاشاو ضرعا م ةر قشبولو رانلاوقتا لاق مالسلا بلغنا ثیدحا هنمورثالا نالاقردلعاخ

 | زادیفسا نلأع ل بجز هدننیلاوح فی رش سدقو روند هنآولشنآ نالوا شفنا ددشو زواب و رونتد همدآ ندرکس
 | نلپادهخو دح هده وضخ رهو زد هنسانعم از هز ور ذح نىقا هنشانع مه ترونىد هغلتیقهدننزو تاک( حایشلا)
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 | هنسانعم دهجو دج هک ابوکردبلاغ قلواعج یک انهشموءاخویشم دوخاب مسا یک ءآرویعمرانوب و طالتخا قوا
 | هقناضفو هرذح اذآ هنهشلاقب ردهننانعم قمردنقاص هدنن زو لیعفت (عیستلا) ردرلعج ندنظفل مش نالوا منا

 | هلیتسک نبش ( شا وذ) ةفیاضم هيلا رظناذا همصخ حش لاقي رد هنسانغم كلبا رظن هججو پتهج كمریو
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 رو 9 ۳۳۹۳ ی آر تر دز بصل مدلك اکآهدنحابض ئوكي شم نعي ماتاتسجخ حانیصا یا ةفاضالابوهو رسکی و مضلابساخ
 | مزکم (عتصاوا ردد لصالا هک هلم ك هزم _حاصالاو هدننزو حالف( مابصلاو) هدننزو هنیفس |

 ۱ لابعتسا ةناتعمراص معصاو .حاصلایف لخداذا لج لاح طا لاق وددتسانعم كمرکه نتقو حابص هلی ریسک ||

 | راض نانه کی عماویبما بویلبا تاالد هح ابصتقو .هکرولوا صقان لعف یکی بذلوا ماتلعف نعیروتلوا ||
 بمب سس حس
 - بسر دیو

 نتکوا هدننژو روبص (حوبنصلا) اهایصیهاتااذا ثلاقلا با بلا نم اصصهصص لاق هتسانعم كلك دقو

 ردع ازا هرابخ لّواربص هدنلوق رهبطلاوهو كفلومررید دادماب هدیسراف هکر وشد هرات لوا هدرلن ول هدشزو

 ۱ رخ لیلفضد برغلادنع حابص ندنلعتو تونلوا قالطا هنلءاقم خانه كلذک راهن لوا حابس هدحانتصم

 | كمه( حاتصالا) ندلوفنم یتیدلوا تراسبع ندنفو ردق هنرخآ ك لوا لیلفصن ندلاوز ءاسعو ردق هلاوز

 | لات رولوا نوصنم هژزوا تیربخ ناتو غوفرم هرزوا تبخلوا بولوا هما هلجج یلوخدمو نولوا هنسانعم
 ارد نالفا ضا هدرپ جد ل ةر نص رتو ظ بت جآ قز وک لو اراد ندتلفض همدآرراب رعو راض یاالاع نالف خص ا
 لاتنام حص لاسغب رددنسانعم ید نوسلواریخ كح ابص نعي احا ع هیسکرب هد شنزو لیففت (حبصتلا)

 ۳ ا ین هط و انا م چ رل | اغا بونا ذ نوک« رد زض تخ ندنس بلک نا تالوارماحرما هلنزرممک كنیع نس هلک عونشا احا تص
 | طم لا تب ردهنسانعم كلک هدنتفو حابص هلحر حبصتو ردهیلهاج تیریعتوب هکرید حزاش زد ہدنکیس |

 انهت برق لوقت یک تقو بیعرو رب ویت زدشملقابنبهدننزو لیعفت هکر دپسا كلادغو توق كج هدبا
 الام وقلا تقص لوقت رد هنسانغم قاق لاضیاهدوضقم لزم قو حابص بودب ر و هک سکرو ان ءادغیا
 حاص هربزبنولواردصحو یدنلوارکد هکر دما هلیض ءلداص (حصل |: احابص هات مد روا قحا م تیرسیا
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 | هند نالوالوبلنو یلاصیدوجو هلغلوا نامو امضي رعاهطیلغيامدقلا حادزبش لجر لاقیرونید هبیک ||
 || هضرا ندضرااتٌناد البس هین لعاف مسا (ےطرشلا )رونید هت ںوعو هبهودنالوامجلفعیبسفجو نو زواو وند
 كيورونيد همدآولن وقولچوک هلتنبتهننفن "یحترشلاو_هدنننزو زفعجم (عرشلا) :رونید هيسکندیارفسوزپس
 جامرش روند همدا نوزوا كپ یتدوب« دننزو سلع (ع شنا )رولکمحمارشو مهاربشییجج رونید همدآ نوزوا
 هلباخ (ممن شل ا!)ردهب رقرهدرصم هلی رمسک( حاسمرشلا | ردیدا هعلقر بب رف هذنواهن « دبننزو-یمانظرق
 | ك ہد د نمی اطر كنہش (ےطش )ردیف رع در مر شیک ر ونلوار عن تمرشیرونید همدآ دیو كیاح یتابا هدنن نو ردنعم
 || ےک موزحو تخدب لوش ۰ دننزو ےظعم (ےعشملا) ردن دناوصا صوص# هرانآورجز يعالعوا ك کرا هلارینمک,
 ضلع یرار اک دننزو سلع( مع هلو از لو سرس د هقعفنمور خر الصا یلکو ق زج هدنش شوک و سک کنون
 ۱ ضهبزونید هبسکنالواقلاصو نیلاق یرقا دودو غساویرلکلد كننوربورونیدهناوسن ج رفنالواكاشوکو قلاصو
 | .دنکدزوادکر دیدآر جش و روند هنش هربکو رونی هنوتاخ نالوالوب یجرقو یر یراقادودلنجبزفو یکراب رع کز |

 | ردق یسهلکبرعیکدز یشع و روناوا ج ذنؤبق هلپ ر ره هکرولوا یراقادُ مچ یک اچ نیکسکهنادتیرد
 ها نوکس كفاقو حف ك نبش (ةحفشلا) روند هنشب ناچآ ب رامدفس ندر لوا قروقزونه كامرخ غ ؤزولوا
 |هنسا بعم هبلکلا ةيبطرونيد هنكرما یر هع كللكى شيد هدننزو هعرج (ةععشلا) نونید هنجرف كيلک,هصاخ |
 هکر دهنسانعم هرقشوز دز اجمدهلیتف كنېشرونبد هنخروقامرخ نالؤا ل تامه وراص بوبلوا لزق كا نعیربغت-یتللرقو |

 | قهربق هدننزو حده: لا | ردهنسانعع رقشاردتفص ندنآ (ےعشالا) ردقلوا لآ هدنآردتلوا لارموق هرهچ
 |ردهتساتنعم قمرذلاق غانا نوجا لّوبتبلکو هرمسکاذا ثلانشلا بابلا نما هش شل عش لاقي ردهنس انعم |
 هدخبا [ذ|هعقشا لاقي ردنس انعم كلبا قاب هير سك ك نهري (جاقشالا) لوبیلهچرمخراذآ بلک زنش لاش |

 (قفوطزوب هغلوا بونلکنر یزاهویم ك جاغاو نّولاذارمسبلا ےتشا لاقب ردهتسانعم قلب هک ماکنر یچروقامزخو
 ردهنسانعمقلْسب هفمرارق یعروقامزخ یخدوب هدننزو لیعف(عیعتسل۱) یهزا ادا معشا؛لاقب ردمنناتقم |
 ةوغر لاسق رولواتفضو کو کن ایلوا صلاخینصابی « دننزو ءآرفص (ماصعسا) نّولآذارمسلا شلاق |
 | هلفلوا هنسانحم حق لوق یلعرونلو رک اعاتبتا هنظفل حق هلي ك نبش (معسلا) ضايلاةضلاخرغىا ءا ||

 هجاقشل اوج ابفلاب ءاجلاقب وعش يق یش لاق وناصتفیو ینعع وا عآبتاا غشو ملام نولوقبزولوادیک |
 عونمزکالا دنعقلوادراو, هلفطع فرح هجوارموع ابا هدرهرمیظوبس هکر د ججتماحوقشماحوبقم دعقلاغب و ||
 نامتر (خاقشلا) ردهززوار روک: دم فالتخا هډرانان]وازکدوب س خنیا مرکک ی شو دند ردزتاج صخیلا دنعو |

 عقلا ردطلف یسعسن ةبلكلا لبه هداروپ هنسانعم بلکلتسارونیدهنتوگ كکپ وکی ردیدآ ت ا ہنر هدنزو |
 دوخان هنیراتوک لک وک هلیعف كلمه (حافشالا )رونی دهیسک شللوب تقافا هصکندکلهتبخ هدنبزوزیما |
 هیئاشسم | هقماشلا) اهبقادشاوا اهرابدایا باللکل | حاقشاکن عط لاقبهپسسکنبتردمهشیدرفهروتید هتنرادروا |
 هنرع نیصسآ| اهاشیا اخ اشو هاش یا خاش لاقت رد هنن راانعم مشک وسو لکوس هیسکرب مکر دیفدارمو هدننزو |
 (نکوشلا) دل ایا ةبسن ءآرج ىا ةيعقش :هلح لاقي ردهلبرابتعا فوصوم یتینًاتروشد هیهوسک یرمرق هدننزو |

 | هب قرن ره ق نر بکعملپ رسک نبرد کو ش یتسنخ ځد ونید بش الو هدنزرطوق هعواهدننوهرهوقج |
 ییجیروتد همه نیکسکر دراج هلیارصقو هدننزو ءآرج (ءاملسلا)دنداروا یا دمغنب مدآ ندنیندحردیدآ
 رودنسان نعم قالخب بویوصندسابلهدننزو لیعفت لس دما رابتعا تلآی ین أت یک ر جو ءآرجزولک مش |
 |( هنسانعف ما طسمرون هناکماجماج هدننزو مظعم (تسلا) ءارعاذانالف ىش لاقي ردیتغا قاردان |
 ا ةيحاتشلاوحانشلاو یحانشلا یکم برو عابر ردحانش یدرفع رد هنسانعم ی راکس راشوخ سس هلیعص كنونوا كل ۱

 فی نام انشرکپ لاق روندهمودمآ حانشورونی دمو نالوا لی و طو ےسج هدننزوهیهازکر خاو تراش |
 مو هدننزو لیعفت ( عین ا) ةبح انشر ؛لاقب ویدیا یحانش یصاردشملوفذمنوجانینک اش عاتجا هدنوب |

 لاق ردهنسانعم كلي اراکناهدننزو لیعفت (عوشنلا) عنشاذا هیلع حش لاقي رد هنسانعم كلبا یهو عینشدو |
 ! هنع وردوا یرلکهیدناشوا هدنکروهنمرذ هدیسرافردیدآ تاسبنربهلبدمو سک كنیش شا 0 هرکنآاذا "یشلاحوش|
 | ثیاتغب ورونیدآ همدآ نالوا ردیادهجو دخ توشود هنب رزوا هدطاضمو روماوردیدا شات هنوکرب صوصخ |
 | قوا ولناشواب هل ریسک مزمه(هحاشالا) رذح یا مش لجر لاقم رونیدهمدآ نالورمصبهنهتفتءاروچ ىچە بچ |
 ۱ جاشالاقر ضفتسانعم كليا مادقاو یعسو دج هدصوصخریو میل اتلبنااذآ ضرالا تخاشا لاق ردهنانعم
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 1 نالوازیلبو مع حصفولتقالط كلاسهناس بر سو رونی دی ینکج ارم ویوخ دی وروتبدهسک نالوا بظاوموموادم ۱

 اروشد هی هغرق نالوا توصلا رثکو رۇن همدآولیجنو ت ترضو رود هندآ ردامو عجور وند هبطخ

 نالواردیکب وق آییوص ندرومغ؛هجزاو هلواعناتح هرشکر طمیسازجا اخلو اق اشیا طدکر ونید هرب لوشو
 ناجوا كااحو ردتخ) ید هدتنزو ده ده هدانعدوب روند ةرابج ةرابجالاخو تسخوزولوا نددادضا هلکع د هدر ۱

 مادقم نالواتطاومو "دعهشیا یملدلشاهدننزو حارحر حافلا روند همدا نوژوا كبو روشی د هنشوق لترغب

 لوا هدنس هی درم هلغلواولت وقولجوکت یک وند ةبوناخ لۇ شو روتد همدآیبحاص ت بچو تریغو روتبدهمدآ
 روتیدهیسکنوزو و ونندهمدآولنرغ دوره دن زو ن اعم ( نال ا) اپن وق ق لجراهناکح اش را لاقی

 ندهنسانعم كوا شوقیرلک دید نکحوکو رذحاذاهنع رشاش ندهتسانعم نمد اصهدننزو هراز (نیتعسا )|

 ربعبلا منم لاشرد هنسانعم كمهرکو ک ردنا ندرت هدنسکو کی توضص هوذو توصاذا درصلا شش لاقت
 هدتنزو هلعاغم (ةختاشملا) اعیرہسراطاذاراظلا مشت لاقنز دهن انعم قچچوا هلتعرمسشوقو هرده دیراذآ

 نالف ىل عە نالق جاش لاق زد هنسانغق كلتا تنص بویمر و هرحخآ ندنخیدلوا زبتععكب هدر دنع هسکرت هنسلزپ ۱

 هثب رب یرب هد تط هنسنرب هسک یا هدننزو لاقت ( حاشنلا) حالطضالاق ٠ هح "اتمال نیفلولا لوق هتمو هب نضاذا 1

 اغ اشک كاع رددنکناستقلو«دندارمقل 1یسودنکن ویلا یرخآ یر رک نیدنسنلوایتعب كم ا!تنضو لخت

 ضعب ىلع مصعب حئاذارتالا الاف موقلا خاش لاق وهراشتشالا مته لکدنرب عيا وفينا ناد نویی نم ِ

 لصالاق هدننزودعص (زصشلا) روید هیسک هک نالوا تعفو رح یت هدننزو لسلسف (جشعنلا) هنوفرذح
 حاصتلا)اهیلع مش یی هلن یا هتعشو تک ق نالق یو لو نحو ر دلم سم هنتناتعم لوعفممتاردردصم

 (جاخشار نزد فی اعاش لبا لا رده شید رشیّوتلو|قالطاه رەق اننالوازآ كبیدوس هدنب ؛زو جیافص

 ب0 كيو یزوپا ناک ادا عاش دبر EAT چ نايم یشن e باک

 جدی هنع كا لوقت ردنساتخف تعسو هك تنر رو ۳ ره حدننملاو هدنیزو هع زو هعرح تحدسلا)نعسانا

 بوتاب هرزوا هقزا هدنزو لاععنا یفنآ (جادننالا) زود هب سال وب هدزو خفا ) حالشالا: ةو ةن ا

 در ولم رک هدنزورهوج (حدوشلا) هیلخر ج رفو قلتساادا لجرا حدشنا لاقب رد ةنستانعم قیر یرهجان

 تساوی اح دانت الکل اش ر رده ساھھ تشاو (حداسلا) ضرالا عدل :وطىاحذوشةقانلاتەت رونید هب ةقانهعاب ةقانەڭائ

 نالوا رکذ هدننزو رهوخ هلا کم ڭا (حدوشلا) ۳ و هنسانعم رح روید هحرفهدننزو دعقم(حدشلا

 لات ردهنساتعم كالا راهظاو تشک س هژوقم نح و لکشم هدنزو خرح (َجسنلا)ردفدارغ هلناح دوش /

 جو ةع قاذا للا حرش لاقنرذ هنسنانعم كمتكو هنشک ادا ثلاملا بابلا نم احرتش ضماغلا حرت
 زق ر كب وةفا مالكا حرش لاقرد ةتسأنعم كلبا وو هخفاذا بابلا حرش لاقت رد هتنناتتع

 امتضتقااذا زکیلا خش لا روئلوا لابعتخا ةشانعم كلنا ع اج بوزتاهرزوا یسهقرا ین وناخدوخاب كجا هلا زایتراکب ا
 ةدننزو لیعفت (عرشنلا) هغو اذا ثلا عرش لاق رونلوالامعتسا هنساتم : ىم الولى دش رتو غفلت سم لا مما وا |

 ے مش ام رمشلاو]هدننزو هرجن (ذح شل ا) هعطقاذآ* تلا خش لافب رده نخ ك منکر ملدملدیهتستر ||
 کل بویروق رادقعزبهخنرک هکر وتید تا "راک یبسلوتموهآ هحرشو زو نیدهنیلد تا شخلیدتولبسکینالوط ۲

 هدننزودععم (حرشلا)رونلوا قالطا بارس ناب روک درا وج (حوزشلا) هلی روتکیق رهیمراوهنسهت که مزداضب
 نج رادع دمع واو ردنداعتا می رشو رونلوا قالطاذجرفیخدون هدننزو رب زا سشلا)زونلوا قالطادعبرف ||
 ید ییردشاتا تیداحاتیاور ندنا ردتدننافصا ی وب ماماهک یغرشلا یراصنالا عرش یا ندجندجنا |[

 باه دنر رهنم )ج -مشلا)ردرات .دح نایت ملا ىلع ن هللا يهو دمخ ن هادنعورذب وستم هع رش نالوا ||

 ڭسارحوظەحندراشوق یک (جراتلا)زد لنس ول لوق ییهردهساحص رشم تنهدوسو از دهن رچنا :

 لیآتالواهلالختمادک اب وکی کل یارک رد حزاش و دیما لحر ردیف ك نبش (لیح ارت روند هب یک ندیآ
 نادنسهلسق ۳۹ کردم وع ناه دزو و ةنط (هحرنش )ژوند سد نیحارش هدن ر هدن و ردفاضم هتک ||

 کرد نوتا ندنسهلسف نادعههدننزو هقارس (دخارمش] ردیدا نطبرت هدننزو جرج و زد زدن نطبزب

 ةلکعد لس ما کردیم نون اخرت رکیدویدنلوا مر هلکلیا رارقایکیدلیانز هدنروضحههحو هللا رک ىلع ماما ۱

 نالوا ني واو وطن ساط رق حادرشلا ردیدا آلحنررب دم تن هل هب بوس رعد
 حج سس



 س
 ا

 | تخایس الاحو هعدق هنیاهر تحایسرد هنسانعم كعروب بوز هدنزو رب نوګا تدابعو بهرت هدنن زو ریس ۱

 انبن یلغ غ رمن حیا هنمو ضرالاق EE E هج ایس لج را حاسلاقب ردندنو ناشی ورد
 یخد هدراصب فلؤماعفاو هرغو یراخلا محح یرشق الوف نیبجن هفاقتشایف ترک و مالسلا هیلعو
 بب رعت راب رع ها هجم نیش رداصشم لصار دنا ظفل ییئاو ليوا ا درس لاوقا هنوكى للا

 ردقج هلواهدرکمم هراز .بودیاروهظ جشم راردیا قالطا حجم هلاجت د یسهفئاطدوهم الاحورایدید جسم بو دیا
 قاالطا ندنفیدلوا نوی هدندنع هقناطلوا یتدلاجد هلغلوا هنیسانعم اب س هدینابسدرا رظننموپد

 ` قالطا هیسک نالوا مزالم هدیاعمو دجاسمو عاماغادو رود هیسک نالوا تح اپس لها( اسلا )ر لیدلبا

 هیهکر کج نالوا ططخت ولبک رج ینرص هدننزو ےظعم (معیسلا) دجا بسا مزالم غاصیا جاس لجر لاقب رونلوا
 .نابیورونلوا قالطا هغی رط نالوا یرللوپ هنا هدننتم یکه دز ططخحتو روند هشاق هجالاولقوبحو رونید
 .هدنرابدماش هدننزوناصر(ناهساللیسح قلوا یرلطخ نوزوا نوزوا هدّینس د یرانا هلتراق رونلوا قالطا هنکشا

 یتخدهددشمارت هرم هرصل و زردیا مت یی وص ناپهج هل رګ هکر درهن ندیا 0 ندنرف هبصیصم ردیدآ خرب

 نوع ( نوهس ارد :هدنآ مالسلا هيلع یسومدقرم هکردهبرقر هدنساصق ءاقلبو رارد یخ نحاس هکر درهنیب

 هنتفو هنتفو سروشوشو یازاع ا د هدیشنزو حاتفم (حایسلا)ردیدآ هر هنر, هدناتیس دنهو هدرا ءاروام هدننزو

 (حایسنالاضر الا قّمْلاو هيس اب چسب یا هوینتجاف حایسموه لاق روتلوا قالطا هدسفم ڼدیارو دو ربسهراّملزاب
 لاقب ردهتسانعمیلراد ولت هرامراب با واو هبلق عسنايا هاب جانبنا لات ردهبیسانعم قلالو هدننزو لانا

 حاسنا لا قرد هنس انعم قفراص بونلیفلاص نيعهرب پوب وپ نراق وب نراق ندکلزومسو ققشت اذا پوللا حاسنا
 ارهن حاپسا لاقبردهنسانعم قققآ وص هدر هحابا (ةجاسالا] ضرالاىلا نمسآ نماندورک اتا هظب
 ظلهدانعموب یرهوحج هاخرااذا هب , سرفلآحاسا لاقي ر دهن ایم كمرویلاص یغاشآ غز وټ تاو هارجا ادا

 رایدلیآ مرج همانا یخد تغل لها ضعب اس کرد حرا ش ردشلبا طاغ هلکلیا مسسر هلبا چم نیش یروبزم
 ناسمو ردهیرغرب هددماع هلم كنيس ETE لصاف نند مور و ماش E حاسلج

 هلوکس كابو هلق نانو تنش (رعش ) هجا نیشلا صف رنده مک تلنک ی بیلا لع

 :هدیکرتود لاک هدیسراف روند یخ دداوسردنرابغ ندندسجوبلاق بلا نالوا شرم راسو كناسنا I صحم

 هدننزو هما E ةحاشلا )روتبد هتبش نوزواهدننزو ناعبش (ناصصتسلا )دولکحوضو حاشا یجرونلو ارت قل ارق

 اح و شمو نيعارذلا جش نأ اذا سما بابلا نم هح اش لج زا جش ل امیر د هنسانعم قلو ا یوزاب ضب رع هکر

 امضي رع ليقو الب وطیا نيعارذلا حوبشم ناکها مالسلا هيلع هتفصف ةباهنلاف لاق امض رع ىا
 هقشادا لالا بالا نم اش ىلا ج س لاس رد هنس انعم قمراب هدننزو حدم (عسلار نیعارذلاحش هباوبقو

 هکر بدحراش دانوانیب «دماذا دل محش 3 ردهنسانعم كچ بودازوا هنراقلاراراقزاق ینسهلوقمپتاو یردو
 هکوک ی نرالا هک ندیااعد زرد یعادلا جمشوردشلب | شیوشت فلومرد منسانعم قهازوا ییهنسرب 0
 لماذا نالفانل چ ورو وناعم كمرو رو ییکید هرزوا قانا هدنکواهسکرو قازا بوربلاق یرخول

 نیعتمو فورعمندشاومراسو نویفو هود (لالا )الا حایشازردزناج هد هلنشکف هدو ورویشد هب وباق ءابلامقترم حشو

 رونبد هیهنسف شل ردیک ی غویقهدننزو مظعم (ج-ا) ردقج هلوا یرانلوا ږونیروکه زوکه کر وڼلوا قالطاهنر و
 یس هرصاب هل غلو ارب دار هدننزو لبعفت [ جست : دونید هبابعو دواک کو یوقو روشعمیا خشم ء لاقت

 یهنسر و نیم حلا یآرفربک ادا لجز ا حش لاش رد هتسانعم لمروکل اتج ی یلارقپ ندنعیدلوا لا هر خ

 قج هیشاطروماچو ج رکی عب كت هلقنملتاکف ناعشلا, ۱, اضیرع هل ج اذا "ینلا مش 2لاتب ردهنیبانعتقل ولت

 یرلکدنباراوتسا یروقرا قجا یراراهن رسهود (عابتل روتد ةا !یکیا نالپ و ةنفرط یکیا هرکس
 || هیدیدشت كناحو یال تاکرح كنبش ( عشا ردیداورپهدنناب لبچ مان جا هدننزو ناک (حایش)رونید هرلج

 ترربک ع بارلا بابلا نمش هبلعو هبلجراپ تع “لوقت هلواییپیط دکر د هنس اج لک ۵ راقم هصرح ردردضم
 | تصرحو تلخ یا فعت تففمکی املا با نم تعت محو ری تددک لّوالابابلا نم شن نو ر

 هدشزو تاک (حاشعملاو | هدننززو دف دف (منصسلاو) هدبنزو رپما (میهلا او) هدننزو نایبج (حایحلا

 حاصم یرلعچ كح“ و حاصشو رونبدهسک ان فصتمهلکاسماو ل نراتمهصر > هدننزو نا عبعم(ناسشضعملاوا

 یو وه ار ت نیش ) سا هک یک بیک مشا ویک اک رز ولک
TT . یو e 2 a و گم sa ۰ تک 3 
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 لاقباًرونلو|قالطا هنلاد جاغاراومهو زود نابل اوا یوکودےسو رديمسا یسرف ار ابطرفعج هس وهل مسل اذومس |
 الهتیزاساذا ابن موش لاب ردهنس انعم كم رو هلت اوسو نفر هدخنزو لیفت ) ےس ۳ میا ف عالی اے دوج

 كلا هلخاعم هلو هنو قفر بویمروتسوکت ب وعصهدصوصخر و برها ذا مس لاقب رد هنسانعم ق جب اق ند هنسنرب و
 | بویلیا تب وعصو ت دشو فنع هدص وصخ ر یدو هدننزو ةلعافه(فحاسل ال هاسا ذارمالا ف ےس ل ابرد هنشانعم |
 | تدنن مو ندنابتعس هدننزو باک( حاعسلا ),هلهاسا ذارمالا ق هح ادت لافب رد هنسانعم كلبا هلماعم هلتلوتهسو ق فر
 | یتنهقباطم هلتبس انهو ردلاکم مما رد هنیانعم تلوهس هکن دتحامس هدننزو دعم (ےمسلا) رونبد هرارداج نالوا

 هرج( همس لطابلا نعذحودنمو اهسمیا اسل قلی نا ل اقنةنمو ردشملو لامعتسا هدعش او لت نابل وا
 | قوح ین وض هزمتندم هدننزو هنیهج (هکعس )زد هسک ی کیا لاله نب مسو دعس, نب معحس ندنداعما هدننزو

 | هلیهجو «دعاسمو تلوهس بویمروتضنوک هقناضمو تبوحص هنب رب یرب هدننزولعافت (عاسنل )ردیدآ ییوقرب
 | ترلضج هاکرد ما دخ « دننزو حدم (مبلاوبا) اولهاسساذا موقلا جاست لاقي رد هنسانعم كعسدیا هلماعم

 | كنبم (عنسل[) ىدا جا ردیقلو نجنرآدبع یا هکردیسن هبنکیعباتبو ردیسن هینک تاذرب ندیوفطصم
 | 4دبرق هنیدمو کرو نچ یا حس هب لاقي رد هنسانعم تکحر و نمی ناولروغوا هابنوکتس كونو تمس
 | بنج یراج وزتندنراجت کم دروب رممضومی دیاراو یکسم باب هدنآ ك فیدنص ترضح هکر دیدآ عضومر
 حس نچ بهذ لاتناووتتید هنس هنروا كلوب قب رطلا خسوردند اروا یعسلا نجررادبعنب بيخ ندنیثدحتو
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 هنزطاخ نلمسکربالیتعم (متساو) هد.تنزو لص (عتساو) هدننزو دوعق (حونسلآ) هطسونعیا قیرطلا ||
 امس واخ ولس یار ل ختس لوعت را هنشانعم قلوا رادب دیو ضراع شیارب هنکوا دوخانهشیدناو یار هنوکرب
 لاق ر ددنس انعم كلیزوس هلضب رعنو هیاک بويل تا. نایو عرضت. یزوسرب و ضرعیاثلاثلا بابلانم اصتسو
 لمس لاقب رذوشساانعم كلی ا.لیوصتو فیرمس ندن رب دنو قاری هکر و ج رضب لو ضرعاذا اذکب ےن
 نذار تو ربت یا. رعنا خنس لوقت ر ډ هنمسانعم قلواناسآو لهس هیسکرب هنسنربوه درو هفرصاذا هبآرنع
 خونسو شی ةباصاو هجرحااذا هیلعو هع لاقب رد هن سانعم قغنارغوا هتنحمو رشرب بوروشود هکلجوکر
 كحنورب رولک یقرط خاص هدایص رد هنسانعم كم لا رورم هنفرطعاص بودبا رومظ ندنفرط لوض لدایص دیص
 ندنلولص كداب 4 اسلا رب دضاحونس ییغلاعنس لاقب زردی لافت ةلکنوب راب رعو یدنلو رک ذ هک هتنردی دض

 جیرالادخب جناسلاب يلنم ٭ لثلا هنمو "ندیلپاقم حراب نار دبا: نیت هلکنآ هک وند هدیصندنا رور هنغاصو روهظ |[
 نوا بیطتو هیلنست یزاتیفر «دقدلوا م اعم هلارطت بودبارورم حرابنبظ هرزوا دایصرب,موئشلادعب ار لابیا
 لد هدر نآ هدننعف هنسنزپ ند هسکرب یدلبا در روب زم ل هدنرلکد ید روهظ ید اسر دبا نش همکج ملا
 رج هنسانیم اس هد تنزوربدا(عیسآ)ونلوا برض هدنعقوم نوسرولوا ید لدشوخ ندنآ همکچ مغ هنالوا
 دینی زو ىلج افلطمو روتید دفع هرکصن دکد لزیډ رون نیه هیدتشر كجهزید عدقم ندزلزیدوجنا لوقیلع هی وجناو
 اینچ یکیکرکم ییهدامرب (جاسنتنالا) دیدآ لیرزپهدنننزورتبز (عجنس) ررذیا دانا ناوسن هکرونید
 نذهیآنعم لو هدننزو لعفت (عتس|) هتم فتا یاازک ع هتچستسا لوعت ردهننانعم قمزدشارآ بو دیاوخو
 عب اهنمبدتننا یارمالا ةغیص لغ ع را نم ست لای زد هن سبانعم كمر و هقرآ بوریوج هک هیهنسنربو
 | كلچدو ردیدآ هجان ندنرا هیجان نانلوا دع تلابا می ندنرلفالخم نم هل رسک نہس ناس )هال
 | مایل یا حمل جرلاقیارونبد هیسک نالوارموب وآوقبوا الما رزم, هل كنونو كنپس (معصتس )ر دیبا
 | کرد هت سانجم هیجان هدننزو هجا (ةج اسا وتید هبمقان نالوا عساو یجرف هدننزو نماطرق (عیاطظتملا) لیلا
 | دونید هادیم قچ نالوا هدنزاقلارا تن رله وا نشت حو ردنرابع ندلح هج هغوالآ.نالوا هدنتعسر كشر
 | لک نو ردب نج هکر ولکحاسیعچرد ذوخ ام ندنوب نالطا مني صرع نانلواریعنولوح كني اخر هش
 | كن بوقآهینز یی وص هلن (ناهمل وب لوکس لاب و یخ كنبس (عیسلآ)رولک تاحاسو هایحض كنبس
 | کد اچ دید فر هرم هی لع یرببازاناعسو اجس یس ملا عاسلاشیردهنسانغم
 | دیه هکر وتید هیوض نادبا ناب هدنزوب ربیعی هدرهاط هيصاخ مسو ءافاذا لظلا حاس لاب ربیتلاح لاورلا دعب
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 | ددیدآ وضو دن درو فوعنب ناسبحزنب سو روند هباببعو هیلک شخلوا جست وللق لوب لویو ردردصلاب
 12 و) نا لتا وزر موعد عجبا هدنزو اک( هج اسلا ردیدآ یداو حوا هدهماع و
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 ردراغماج مسا روید هب رح تلآ هدننزو ناطلس ( نا تلسلاو) هدننزو بع (سلاو) هدننزو باك« حالسلالا] |
 مد ثنو هلبلب وات تلآردرکذم ییظفل حالنو یکی ار زمو حف ر دص و طخ هب رح تا١ نالوا ندر ومد لوف یل |[

 | دونلوا قالطا هملق ةضاخورد تاحالس یعجج كبو کہ رج او رات جر ڈک دم عج هفیصرکر ددل سا ییجرولوا |[
 | قلوا شوبحالس هدننزو لعفت ( سم |) هنسانعم اصجعروناوا قالطا کتک دو روند ةياب كدلروک شب رکو ||
 هنسانخمرغت روئلوا قالطاهدخرمسومدن ردهدانزو ةي مم ( نیطسل) حالقملا سل اذا لج زا ملت لا رددشنلانعم |

 رونلوا قالطا هرکسغولحالسو زونلوا قالطاهنحرسو دشزد هلبا هقالعوبرولین هپ ناتج هنا لانا اا
 زدلعاف خسا هززوا تشن زولید همداولح الس نعد یحاصحالس هدننزو خاص )اسل نوحمراقدلواحالسلحم

 هقان لاقیرد ذوخ أم ندیتسزکرونید هپ هقانشمارغوا هلاهسا هلقمالنوارب اس هزاتو حالضوڈ یا اس لجر لاق ||
 | هنالوا قیفرحراش هنسانعموجن رونی د هنسر نان هدننزو بارغ ( حالسلا) لقبلا نمت ها دق تناک اذا خاش
 طوغتاذاعبارلابابلانم احس لس لاق رد هنسانعم كلت دح هلبتوكس كمالو تحف كنس (مس ) ردشلبا صیصخت ||

 دعا و ربط هروکه ننابب كحابضم نکل ر دلمعتسم یخ وهدناسن یک و غنام یالک ی اضتفكفلۇمک رد حرا بش
 هرزوا لاهم ا هدناسناوزونلو ربع قه هنغاصو قمرقچچهدیکر هکر د ض وضح هنر رال دح قی وبصهکلبردصوصخ |
 سالا )لس نعع لسا لاقیرد دنس انعم تالهتسی ید وب لبر سگ هم حالسالا]روتلوا ل ام نسا ہیبشاب زو لوا |

 ردهلیا چد یاخ هکر دفراعتم هی خاسا تابنوب رولوا ناؤازذیدوسكناوبح نایلتوا هکر دیدآ ت وارب هدنزو لیما
 هلکعد نواس هلفب رګ هماعرد هبرقربهدنم هدننزو نون ربخ ( نویس )رد هییقرهدنع هدننزوځ وچ (جلستآ
 درنص اهل رسک كنبسرولک ناسطسیعچج نوتبد هنس روا كتشف كلكه دننزودرص (متسل )ندا عنمقلوم
 كمر ذنلح الس یی هسکربهدننزو لبعفت [ لس )روند هنب وضروم + نالخیهدراآو که نہتخف (-]1) یک ت ادر ضو
 رک لا ینآ ی رلکدید حلس قمولط غا و هح الس هنلعچیا ,فیسلادتیلس لوقت ندهننانعم قنغاشوق له ةبصاشو
 ماطق دوخاب هدننزو باس (حالس) مطسلاب هکاداذاهیخت مس لاقیرف هنسانعم قمردنغوا بوزوس هلی الط

 رازولواالتبم هلاهس رانا ندنآ هکر دیداوصر ءدندروببالکوتب و ندعضومرپ هدنلفش(قرطکنن هعلقریخ هاو
 كل (ا) ردشلوا انبهدنخهرات نامیکس کر دیدآ یضحربهدنمهدننزو نیبرس ( نیک یک ی رانا هیر خ
 یرارب شکیدرردیا كلذ یتزلمولطخ اب هلکن آکر دیذآ الطرب و رذیذآ ضرب هدندروردعسوتم هدلح ما ءانهد هلی
 | زس زوفجو نسایقو رس اط هدننزو ذفنق (حطاسلا)ردیدآ غضومرپ هدننزو همظعم(ملسمآ نوا قلو اتم
 ی رع یا عطالس یشلاف ږ ولید هثبشنالوا ضب رعو یصب كم دننزوطبالع (سطالس )رونی دهغ اطنسل او زوج

 اضف هاب رتسک كناطو یمضكيم (معنلبسلاو) :هدننزو لدنعم (نهتلسل) ندیدآیداورپهدنرابد ین هیبقا مو[
 هلیغف كمالو نیس (مطولسلا )دیس ه داف عطس یاقعهلغلو | دب زم ندعظس راز ونک دز اتش لوک تعملو

 ضد رخ یا ذعطان هيرا لاقیزونید هنوتاخ نالوا نصب رغ ینو دوک هلیتهف كنب [ تعطاس]))نلعضوسو
 || تنو ههجو ىلع عفواذا لج را حنا لاقب ردمنسانعم مشو :بوُاهرزوزوبدننزوماحفرحا (میاسیاسل)
 باج (ذحایسلاو) ليقف كنبس (جاعسا) عسنا اذایداولا حلعنلنتا لاقي ر دهس اتسم قفلناوبب ولالوب

 | قلوا درمناوجو ینخع ء ننزو باک (حاعسلاو) هدننزو جات /معسلاو) هلی كران دما جومو خوععلاو |
 همدم مرکو دامن ادا سفال ا بابلانم احاعنو اعخسو هح ومو اونو دخ امواج امس لج را رمس لقب ردا طاقم

 یطعاو داجاذا انگ عمسو تبثم ندنباب خف نامه هذخع اض موز دمو شرم قر هلوا ندنرلبقفو نخ: هالا |
 زوئند مداد رغ اوجو ع رک دنفضنهنآهدانزو سکس (عممل [)ندب دلعتمهلبخ سم ءاب هدلاعرهو ندر تق ةلبناوت |

 ایهیمنس هک اوکه دننزو ءاعرکرونید ءاعحس هدنعچو هل دیدشت لا روتید مهمو كدنزو اب ز وتو مس دن زط |
 نناطءروئید حاعمنیبه هدنعجبو هلیاهرونید هعحس ةه دنن ومو زد یه چب ناحناجسم هک" ای وکر ونبذ ځ عاوز دیخچج
 هنیرتعت نا رک ك باک صخب هدنتروص ازاد ر اشنا سریال ع اعم ةونو یس ناو مسن لجو لاغیهفلنزو
 عسا لاعب زد هنمانخدقلوادرهاوخج ندوب هلا رنک كن « زبه ( حما ت سالا) ردطاخیژراتمن هزامس لام
 هتنور د تصعسا لاق رونلوا لامختسا هتشانعم قلوا داقنمو ماز توبشآ و ناوی و نان شک سو عمم عن لج زا
 ةثوتاخذر موج هلدنوكس كيمو نف كنم( ةعحسلا) باعصقشا دعب الا هل تسال اقره مبشن كلذ ازا
 کد واواقالطا هتلم لوشو نمیام سوق لاب رونلوا قالطا هاب نالوا در فسو ئ دوار کیک و ونند
 دين اب تعب ٹیدطلاهنمو رد هیمالسا تلفدارم هک لوا لشمس ی رشتو لهسیاکعما بوتلو نشو ییا |
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 لانا رد هنسانعم قلق ر اونم نودا ود ۇق ۋاي انو هيڪتا ادا WEN لاس اونو امجتسا ڪو

 < || هيرا ادا لنهملا یطس لاش زد هنسانعم تام زویللصهدتراردلبس انانى ذوقك جۇ كو اه واذا ةجوطس ےل ا

 ردهنب انعم قلقیطیو زو د ب ويلف ی زم ویو یز ویس یه وقح ماط ید وب هد بنزول غفت: (حیط بسا ] ها عم
 قالطا هیسک لوش و رونلوا قالطا هل وتف»شهشود هر .هدننزوربم/حطسل)) اهاوساذا هجیوطسیلطس لایق[

 ۱ نیا لب هن يتلو ابنا نسخہ نکل طفاش ازم بوشؤد-د وخا شم ازوا هرزوا یلس زا هکر ونلواا

 | ندنتس هلیبف بت ذونب حظ دو هاه ر وند هط ساک او هنس انهم هد ازم روناوا قالطا هتم ولط وص و هل وا
 ندیوبن تنم یدی میریم كروت میدی قوپ ىم ككالىصا دن مچ یر غندنشاب هکر یردآ ن هاكر هل
 | تافرعش طوقس كناورشونهدوبتدلوم لیل یدل وا رم هنس نویج وا یدیشل نا رابخایلاسر باتا خ ولط م دق

 ۱ رازکو ب بو رو دیک هوب هک توک هرز اغا زا كلبك اص دند وجو ایل اشکان[ نصوصخ یی
 ا ونلوا قالطا هل وتفطشلبرتس هري خدو( وطنسملا) ایا اعلاف ب و شیش مش هدقهلوا لاننضخویدیآ
 ۱ زينها یطسلا) یک قابتوزویرقون واقدوند SIR ولبابهنیزوب ۽ زیافلطم وندیدآا هدننزونامو
 ۱ هک ایوگهنسسانعم نیز روت رب قجهدیوق زەم ام نخ ەچشننو

 اتمی ار ردقچ هلو | طب تلاهرانآ هکروناو|قالطادن ال
 یزوپرب هکرویدهنغا د ږی وص غ ونرب شاباتندهکتیو نوجا قلواممجییوتص زومب ار دیا بنز رطضوخ یا
 ۱ عشاو قزغآو یضی تاب و هننتیههخب ولبټ هنیعب قادری زد یاب اچ چنا رف لا واوا یھب ی زوبر هج زمو
 | شلز واندنخوبقكنجاخا ودرطنسحو لر را ونک نه ءامذلکبآ ج اخخ یضعپالاح نر داف ښا اودس داف رولوا

 | یروقزارزوا یراق یظ یکی كم هجا هکر ونبد هچاغا لو نشو روند هپ هوانلویب قجهریوافیادخلیاروند هریضح
 ۳ نیا ےن مو زونل وار بیعت حاغیدص هکر وند هیدن چ هجا ر مخ و الو انآندنر زوا كن یلاوقتنمعع]بورناپ

 ۱ تحت طدنمیا جاع يسن ياقی ږولو!قالطا هنوز ناویاپیص كب هیننزوظعم (ےل ہل )بن دیک اکر د 4 هاب

 | هسض زعیا لاعب لاق .و ولید هنس هرو غ اط تس و ندی دآم ض ؤو هلن وکس ك ناف و یخه ترس يع
 هوکن مادردقج هلوآ یکتا کز وید هنلفہ اد وخاص نب سام لبنا لص ا روتد هنکوک ك عاطل وق ےل معطصلا
 بابصنا لضالا قىس ەلى قسۈبشأ زولک EROS ER GRRE A وجاب وسان
 ږولوار دص م حقسو ندشلوآ جوة ن دلبچ قوف نورد عضو مک بوک رخ دنچماب هيمن لغو رد صم هنن ساهم
 ےس لاقبو ا ارا اذا ثلاثلابابلا نم اعتس مدل او ءالا معمر لایقپهنسانجمنفقآب وکو دنس هل وقم ناو وص
 ەننامانجف كلود بول وبیډنکی نل ومموصولناهف ناعیفس هو جیوفیمو عنسو ولس را اذااح ویو یتسممد
 رولکرشاوس ییجب ردلعافمساندنآ عالم بیصبااذا زا اذ انا سو او وبيه وانبعجنس عمدی ےن لای دولوا مدال
 -افسلآ) ردهتسسانعم كيسديا از هدنبرو لعافت (عتا)ردندنابفسراوفون اوب ومد وناس عملا

 اتزاذااھخاسو اخاسو اف ای اش زدهننبازعم كلبا انز هدرلنوب بز زو هلام (هخایبلاول و درو لاتق

 رلبرع قد هاواذوخ منبر نابنوب و ردینبم هنسهظجالمقلوا ب صنم هردهو فلت هنطنقالطا جافم هلن ارو
 ٹک هدننزو نانک.(حافیسلا) هدر كم دراپدنوقهشراپ انا یملوس وا را یها راب 5 ا

 ءاشاخ حاضس و رونلواقالطا همدآ ر وچو صفو ءاظع»یا حاس لج ر لام رونلوار |یالپیطادببآ اهل

 | كتب ندنزآنژوربرع و رب پنل وا بقلم هغ! وازی روځ ثیاغب ردیبقل لد ن با دیه نالو الو كنهیسابع
 :ورییق قبشم وب دیعجج كع هلیمط كن (حوغسلا) ر دیا یف ا

 ۱ ناینرزوا یوبلبا فشن ییاوص هکرونلوا قالطاهچلکو هاب بصونیلاف +ببننزو زیا اجا ر ؤنلواقالظا

 ۹ قللوج روتلوآقالطا هازحور وب وفسم هرب رده ردف وب یبصن د هکر دیدآ كق وارپ ندنواقوآ راق و ردبا ال

 يالطاهتسن نالوا ظ_لغو عسافولوا شون بولبدازواهب هکرونلوا قالطا هب هود لو (جوفیسلآ)هنسانم
 هنیفن دیک ام ادهکرونلوا قالطا دیسک لوش هدننزوث اردا ییرفراط اب ورک صور رونلوا

 الع لیا هەی وه لاقي دردربصمندنآ هدنیز دزو لیعفت لیعفت يجعبتلا) هل وال خشم ۶ هدومپبنابلو ایسنا

 عسل )و یا طبالاذحسوفیبمق انلاقیرولو ا فصو همقآن نالو اشک یراقتلوق (تسوف بلا هبلعيدجمال

 دن هلص خف اتو بی ون یک الرا لک رط و كتا یک ر دیقدارو هدننزو علصا
 روید بینک لک الو اروک نمیجو هد مو تا هر یا هدنکو وا كش |

 نا ۰ ی امت س ت
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 هدناسل رد نلعفتسمتال وعم نلعفتسم هرکی لا ییمفت هکر دیعسا رح رب نع سنج ندض و رعح رمسنمو انابرع

 سزفولجرلاق ر و لوا ق الطا هناویحو نابسن  كياحو تسجو ردشملوا قالطا هلرسسیحارمسناو یزج هلتلوهس
 جاب رس ما ) ر دیدآ كلکرو رونیده هکر کجو رونید هئېش نوزوا كم دننزولاب رج ( حایریسلا )عی مسیاحرمسنم
 هدراتفویم | هکرونلوا قالطا هیارنس (حوزمسل )دیس هینک ننوناخ ربما مان ینابصل | ةعرز نا ند ند هک ءآرما
 هنیفس (ذعرمسلا) ردیدآ عیضومرپ (ح ورسم اوذ) ردناویح شلر ویلاصنبا هک بوک ون روکهدننشبهوصندقارب
 نوزواندناقندیانالیس و رولیکیدیسل وقییافقایاو هبرقو مولط هلکنآ هکر وید هب هش توهم رص ل وش هدننزو"
 ولجاغا قق فرط ییایداز وا نو زوای رلکدید نابابخ هدیس راغو رونلوا قالطاهطخ «دنلکشمش رظیدازوا
 قالطا هخارط « دزو ربثم (حمسلا)رولکیارمسیعمج روتید هني د نوزوا رپ ندسابل نل هرانو روند هپ هقب زط

 دعتم (حرسلا )رد هلآ هیچم نشو لوق لعرد هب اع حرسسم تنی هد وس ردندیهاسا حریسمو هنسانعم طنم روئلوا ۱

 .هلئبتعض (حرسلا)ی ع ئا ع رس سرف لاقب رونید هلآ قالبج سر هدننزو ریما ( جی رمسلا)رونید هب اعرم هدننزو
 جرس هاطعلاقب رونی دهش شع نالی رر و كاچ بویعر دک کو بان یا حرس سر ذل اقم ر ونبدا كر اج تسحب
 جاق لوش هدنتنزو هحلط ( هح مسلا) لپسیا حرة بشم لاقي نوش ده ورو وللوهسو قف رو لطمالب یا
 هل دیعس نیر عندنین فحو ر دیدآ ك بلک هح رس و هیلوا لماع زونهنکل بولوا غلبه هترکل ج هک زونید هکشا
 دل یکیدلب اداهشنساو رد هلا همجم نیش لوا ریز ردشلب اطلغ هلکعد ر دیم لعضومرب یرهوج ردپضا یفحب
 ما ردشلیا طض لب هنحتیابو هیج+یاخ ار زر دش با طلغ ی د هدنعارصم # ناب ةنارلاف هجرسف #وبغا
 رونبدیخد .آ!اک اکو دیدآ عمر هجرس تلاذکرددارم لمرلابح هکر دقل هلن ؛دحتوم یاب و هلمسیاح نالوا
 هدنلوا هه باک تن دولواهدنزرطمزوا هکر ديما یرمن كن: لو رص حر سازز رد شم ا طاغهلکعد هدننزوعاع
 ځ راشردقج هل وایدرفم لحرس یکی دید ماظع هم حرعملاو هد» داملئاوا ثافلّوم هحرمس وشایدنلوانای
 یاب و هبج-یاخ لایخ و ردشلبا تنثیخد یران اصبرعلاناتلو دصارم ی غیدل وا یم عضومر هح رس هکرید
 [ناحزمسلا) رایدلپا نایب انعموبیسامش لیبل ناوبد ردوبیدازمكل رعاشو ردعضوم و هدنراید میت هلا هیت
 یژلا ب رح نه زاعو ردیدآ كبلکربو رونیدهنالس زاو روند قسد لاح رس یک شذ رون هد زوق هلی مشکی نیس

 نام ږولک خار ج رونلوا قالطا هضوح طسو ضو ا ناخ رسو ردیعما یرلینرفلهسک مان ةلض نی زر حو |[
 هلی رطهبشت ردم دین وقد روق (ناح ر بسلا تنذ )یک بعارخ رولکنیح ارتیو یک ع اض نولکارسو یک
 نیمرح هدننزو حرش (حرسلاوذ) زدلیطتسقفش ندیا روهظمدقم ندقداص ر ہک ر ونلوا قالطاهب ڈاک رخ

 لاتش ردهنسانعمكلبا تم رع هللوپش وقف رەت شت ص وص خر هدننزو حرف (جتسسلا) ردیدآ یداونرهدننبن |[
 طمسمونناردیلع كلجرر هدننزو مظعم/جسسلا) الهس هژوماف جرخاذا عبا زا بالا نم احرمع لحجر | حربس
 نارینح ی قلع هد تنزوناک /حاّرسم) ردیدآ قارصفر هدننزو ماطق (حارمس) ردنعب ر ندع هدننزو ثادحم
 ةدننزو سارق هلی هیقوفیات (حاترمسلآ اردیدآ وص رب هدندزوب نالعلاونب هدننزو بک( حرس) نیما یمرف
 خات رسا لاتف رولوا تفصهضرا نالوا تدنم و صلاخیشموب غارطو هی هق ان نالوا لّتصاو مرکو یون
 رزهنسانعم هرتوو قسنو بولسا هلیع كایسو كنبس ( هح ورنا ةا تابنم یا حات ضرا لاقیاو رک یا
 یغاربطو رود هرراونهوزود هلبقف كلا دو كنم( حد ی RE رس یلع مه لقب
 دوختن وطلب سکه رانش مخاد سملاو(حادرتسل) هل وادب تابنا تابت یزلکدید ین هکر ونيف هو مالع
 خدارس ین زود هپ هقان نالواهدیدشو هب وف لماکیادناو مانیوروف دوخا هته دوا هیطعدوخان هم اک
 ا رسا ولب راک هاه رده>ادرسیدرفم روتبد ةتخاج و هکو لب ندنباغآ نالیغم حاد لش زولك
 هعقف كاف وك نبع [مهمسلا) هلمهااذا يللا لجر ا حد رس لاقي زد ةن شات كتا لانها هدننزودحیرحد
 هنئسوا كبش رهو روتید مای هدیس راف هکر ورد هنماط کن هاخ لتنوکسن كناطو یتنف كنبش عسل! ) ردیدآ ناطیشرب
 ندنففدلوا طوسی لوم ماط ودردصم هنساتعم كمدشودتولا ےس لقا روندزارف هدیش راف هک وند

 لب یتکم ندافلخ ردشل وا یسهعڈو زب كن هسک مانمسا قلا ندفطمارق تقلع هلباةقالابحاض «دنآ هکر دیدا مضومزهدنیب برق مان بغا غوهوسکه دماش ےلطشو رولک حو طش یعججردردنضآ هت هکیدناوا هی لبا عظس
 ثلاقلابابلا نماعطس مثلا یطس لاقت هنسانعمقءا بوی هش ود زو دیودزولوا ردصمطسو ردشلوا عقاوهدننامز
 | قهدوتاب بوذازواهززوا یاو هع رماذا رییطس لاقت رونلوا لانعتسا هشنانغمقلاح هرب یکی رس و هطشیباذا

 ب م ب



 TET حف E لا) دوتا دن رش ۳۳ ةدئنامز بآ به ۱

 فا یب یغابنا/ندیروقوب وضو خښ و سو ایا ذا ل والا الا نم اتم الت لاق ی هنسانعم ؛تکونآ
 لوق نون هاب رضب زاکب کردیتا بشق خیواقوفنم للاساذا اضوصشو اخس ءال جای رذ هتسانعف |
 محو دونرحهب هاما رخ یروق نالوازولیغاط هدنرغآ |

 نعساذا لجر زا س لا دتتتاتح ناو نو روجن تیاغب و« و هدلنناذا ةعس لام زوللوا اب لانمعتساهنس اتم |

 | ندیرقوت وص «دزانوبهدنازو لعنت (عتسلو) هدنتزو لر (منصتتاوا هدننزو لیفت (عیعتسل[) نمسنا باغ |
 ۱ هدزاغا.یند هدزاعا-یخدول يعكس سا قزف لاشفاد اے ےن لک اسد هنسانعدقهآ هن نیایش |

 (جابی هاو )هدننزو وہ اک (حاعسلاو نتنلاه (غج اس لاح ا منشد ةختاسلا )ولید هناهرخ یروق نالیغاط

 ۱ | اعم یا:خاعسو خام غو ج اسوة حاس هاش لاقیرونبد هناویخو ناسنازوعس اقلطمرد ذاشوب هکهدننزوانماررغا

 | ترفند يا بسه یدچو رس کا وکر ؤنلوا قالطن و کشاو دل کوب هبقف نو رک حج
 ]لیلی انکو زت ماد هد مرم خان ق هه تهت ماد ف نزو بخبع مونا داوج یا عج
 ۱ هات )ردیف ییناغاض خد وب یقه ك نلس استا )روند هز قلب یلمبافاض مته و یک هعیاس
 | نامند دبن ذو تنام مان [)عم هل ابضیاح اس ضخم نیغ نلاسفب زوتاواقالطاهزوک کود ایتالیا
 | ەمى ناوبخ ردهتنلنانعم قم نواز بو ةرزوارا ین فسا هدو حدح(حدنسلا)ییونشدفیاوه
 [جیو وات ةفزو ین ننن زراو لطر الا لغ طنب و هذا ذال املا باشلا نام اح د ی قلا دن ات یکی مان وتاب

 نا تنام قاچ هر هززو ایزو ندم کر و د خا اذا فلا خدش لاعب یکی مرۆ تاب نهب ر ةولطرده ساتما ا
 نیوز دره جلا لغ هال دا هخدیلاقیردهتشانعم ق قاز هرب هرزو | یاو و هج ولا لغ هع یم اذا 2>.دسلام
 ماقا فا ناکلابحلسن غ ل املدهنسانعم كاباتماقا هدلحم رو هخانا انا ریغملا حدس لامن رد هتشانفم كف کوج

 | نواز هاذا اقافعدس لاقي ز د هنسان غى كأ لتق و اه الماذاذی قلا دی ل اقف زدم انعم قمر هردو ط یکش فا و
 قلنوتلکی دالو ناو اهنجوز نم تیظخ أَنا الا تخدش لاقي و هظانضم ىل و راتغاو یر ندنچا وز ۲
 قلاج هز رس هرزواهق لاو نصب هرزوا زوپهدننزو لاغقنا (جادشنالا) اهدل ٹکا: اذا ال تخ دعت لاقي رد هفسانخإ
 الا لنف یتیدرون درو یلیعفتر |عبسلا)مدسو ودنف وه و حدنشاف اح كس اينڊ غ واطم ندب
 ۱ هنیزژواردمخ هل وا ینزومغدناغافلت دش دارف کنونی ب هدیدش بام (هجحداسلا) هلتفا ذاهح س لاقي ردونسانمرا

 لالقناوز وند ذی یک نالوا وو طخ ها موتداتسلا) نوا لوید :SF ر دولاح هز هر: قسه وقم فابن یکیذش, فدا ۱

 | نزکبوپالتوا اصن هیئوگسم نارو یهكنبم /حرتسل) قديما شرب تو ۱
 ]هام یخ دىنى غ اس لام ىا چ وتس ل اعقب زد زده انين وو هان غالم امو وتشد هب یش زنا
 | جون هاضفنمیتر نماشا فا ثلامل|بابلا نتاخو رتو ارن لال اب الاغا رد هلسانعم ۍقمالتو ااه دفن بو دیک |
 | رل ارقتزا نعیاپتمما یا شاول ا نخ ری وقت لد دچا كمر یلاضهاحززم نر قمالنوا ین یشاوم أ

 ۱ هو رک دین ی ذدعبس ید رفمزولوا راهی راصو تب أنه دن دی نادیحمآ نیل راج عاوتر روا

 و زینتیواواژولوج رک نوا: التطاخ تب هد فو روند هرظش نوزوآ كل زف عەرش زىنىنكي |
 ۱ نهشف لول .ندن اش وطن ادال اح مس نا دەت اىت كلنا طغت خر سو ردقن ایم زا

 ۱ روينا ۲یا هد یاغخزتس لاق ردن ان كلما انها یش نالوارمطغ دنور دور نادا هل !ونرتس |

 یذیفخوو ار غوا ق خچر نل نوع ند چاو اون ردن دیعاملا حن زشو ةلسرا اذا الق حرس ل اقب ردهنسانقم |

 یخدین هلاتزو لیعتقت (وتستلا) ندیلع كاتو و هقشبخن رسو زورا خرد لفر اعتم هبا نوبخت س هک هلاذبع |
 :قالط هو نو انهماساذا اخ تنتنئاول جت الا زدهتشانفیامز وبلاضداع وف ناو قالوا یراوط

 هک نملاقیر نوا لامعتسا هتسانعم تلبالنهلمنوامفلط دا هنوز حنس ل اف نونلوا لات مت مانع ك م رو
 | اساۋ هلخ ادا رعنا ح رس لاق نادیقتا دم اف أع لو لان تۈزۈم قم نکا رطیخیاطضو سا
 یک قالظ اوقیلطت و لب وز ةا یالط )دس ان دش اتنه قیلاظف هدننزوباصس (خاریسلا) طشلا لبق

 | نوا نتتص هلی هی لمع اه م منا (جرتسللا) ازان ل

۱ 

 | ن

 ٤ "دخت كفا نب رع صفح ی رو مش ظفاع حارسو

 ۱ هاضقلع قلتسا ذات م خرتتنا لافردلعافب ما ندخارتسنا روید هب شکن الوا شهزپآ نیسهجاببوتاب



۹۷۷ 
 بسی سس سس سس ne تس ¬

 رغ ندنلەلكىىلفوىوتسۆ حر نو ساو قلا نوع هددشمنیعو همومض:افهدیرع مالک هکر دموسرم
 رددحچم یدرفم رونلوا قالطا هدوه«عضاوم هلن ( اکسل ا )دز اج هد هلبعقف كتاف هدرایککو ا ځو او ر دق وپ

 .فلومرد دارمیهلا لاج راونا هاهنا هجو تاجچسو ردشعلوا :ينالطا نوحعغب دو معیبست تحت یکت افزغو هفرغ

 ]| تیعسشرعلا نود ههنا مالسلا هيلع لبرج لاق ثيدحلاهنمو اا ر اراشا ەثىدخ وش هلاکت
 قراڪس تقرخالا هشه لوانااوادودلا باجرخآ تسصقو اغ ان : رهجو تاععسانتق رحالاهدحا نمانوتپولاباتمج

 || نکس عج لصالا ین یهو لاعت ههجو راونا لبقو هتمظ عو لالچ لاحت همچو تاجک هرم هر هکر دا ین لکه هو
 | ههجو ناس یا هلهیزتهانعم لبقو .هلاناصس تلق نسا هجولا تیر اذا ین هتل دجنولا تاصسلیفو
 اهن اکف هرصب کردا یس لک تقرحال انفشکول یا لوعتفل او لعفلا نب ضزعمجالک ههجنو تاعس "نالوا

 ۱ ییعلا "ناهلک اذهنم برو ۳ لا دال لو نوای نجس تقزحاللا

 ۱ لسا عطقتو اف

 ۱ هدنعومج هک رز هکر وند هراقوب E جیسنالاس هانتزو پس است ناس هللا لعتالاکد

 قالطاب امن فان یعی ع وطن تالذک ونلوالانعتسا هنسانعماماتهخسورد هیج ث عاب یی دلو | جست را دزد ٹو ءا
 ]| ضف كنسب (ةحسلا) ردم وا قالطاهلغلو هفت بک اعتب زام هلقانو تولوا هلفان تابش  دیزامن طز ف زون
 یراسرف كني اتر ضح سو هیلع هلا یلص مرک الوز هو روند هاو نانلواذاختا ندنیوب هلت و کس كلاو
 ږونلواهدارا ئهلا تمظ عو لالج هبا هنا خس و ر دیا یزاسرف ك مدار رکیدو كبلاط نا نر فعج تالذگردیجتا

 .هدننز رو یظعم ( جسما ) ردلالتخایزک ذ هلغفهدار وب یدنلو رکن یک هتد ناهس ییجبیکر ند هلض وک دحرانش
 ءاسک ل اتم هنعو نوحغیدنلوا بچت ولد هللا ناجتسمدنفخ اند اع رونو | قالطا هش شنالوانیتسو دیدشو یزف | |

 و "دحم ماسلا فلخنیدج از دنبال باسو یدنلوازک.ذنکر وتیدهمادآ کزوب (عاسا (عاسلا) دش یوق ئا ]

 ]| نامعی دیو بسم نت نجرادبصو دیعس ندو دن نی لفلاخ نیذجاو یطورمنلا اسلا لع نتنکربو |
 ۱ :میلبسوش هدننزو ناس e رهبعساهودر هدنزو ناک (حابسلا )ودر دحر د هایض ك نبس کن وبس ۍزاخغلا |

 ]| ندیسا یسرف كن هسک ملن مشج دحج نب هعیبروییونید هک نوب هدننزو روبض (حوسلا)دیدآ كضرارب هدنناب یلعم

 ]| ردیدآلجرو هدننزو اد سا ودیدآ كن هردرب هدنافرع لوق یلعردیهسا كن :هجرکم هکم هلناه (ةحوسلل ۱
 (مدابسلا )ردندنلاحر ۳1 2 رابز رزرو :ز دز دهربشک» فیناصت بحاص یعسبلا هللادینعن نجگراتحرمما نده ساق م :ارماو ] ۱

 ثرغا|نم يا ایصلو حدابسانخچصا لا رونلوا لاما هدمافطتلقکر د هلکر مپ سک ك ادو ین
 ةحاجسلاو). دایک كيحو كنبم (عع )لیلا دابیف ندقلمجآنمرافجوچ هلو لیلق كرز ابصوب عد |

 هکر د هننسانچم قلوا ةجرآ یرات)و هجنوذوا هرزوا لادتعا نسحو ع المو رتیژابسخر كيولح هدننزو هحانو ۱
 أ هی "لقو لادتعاق لاطو نالولهساذا عبارلا بابلا نم هجاعسو اج دنا ج لافیردلا ج بسانت لاک |
 .یبض هنتلوهسرونلواقالطاهلوت تل ثالانپاو لهسوانیلیااجسایشمیشم لاقیروتیذهق هش مالمو لهس هلنبنط )غ ۳۳ ۱

 || لهس یتدوب هدننزوریما (میجسلا ) دحاوردق نلعیا دحاورعس لغ مهن یی لافیید هب هنساضعم زانو قو ۱
 ردقیخدوب هدننزو هنیفش( هصجسلا) رونیدهلوب كليا هلتوکس تو مص كنپس (عیسلا)رونیدهثبش ڈ مالمو |
 هدننزو تارغ (جاجسلا) هتمبطیا متهم نم مرکلآ لا شر تتل مىت ىيا وشب OEY هژادناو ۱

 ههجو حاجت ت دعق لوقترد هنساسضعم هاجتوشرقو جام هدننزو باک ( حاجتسلا)روناوا قالطا هاوهنصغ |
 نسخ یا ےس بو مالغل اقب رونىدەپەنسنو هب یشک الو اةفایقلا لدتعمو بوخ هدننزو جرا ےسالا) | هاب ىا ۱

 تلصخو یوخ هدرانوب ( حوضساو(نخوصس" )رد هنسانعم قلخو یوخ هدننزو هی( ةع ۱) لدشم |
 هکوزوا یسهفرا لماک یمادناو مات یوزوف هدننزو ءارج (۶ ام )رد هنسانعم تهج حومنصو رد هننسانقم1

 بابلا نماعچت مانع لاقن رد هنس انعم كتو ا نيچ درکوک کر دیفدارموهدننز :زو مس '(ےستا) روند هپ هب هقان |
 میم 9 )هل ضر عاذامالکب هم لا نقب رد ھن سا رد هنسانعم كلی وس زوس هلا هاکو صد رمت هبنکرب و تععساذا لوألا

 كما هاهاسمو هککانمم هدننزو یلاعمنا (حاجسالا) رد هنسا زد هنساسشعم للبا مالک یرهت جدو هدتژو لفي

 كلبا فضووفع هلغ هلغبطل هجو هلبمسک كن هزنه ۵ (حاسالا) مینا یا اذکینالف لسنا لومنردهنشاتعن | ۱

 هدننزو ماطق (حاجم) ردیدآل جروب  دننزو نم (متسلا )وفعلا نسحا یا میخ تکلمادا هنتورد هتان |
 يسمن دنا ٽ رن "وا ا اخ لوا ی دیش بات وبا هک دیفان روث اخر ندعوبرب موس

۱ 
۶, 3 



 ۱ تهان لا عید خداو دننزو هحذام (هها )روند هب هبقان كالاخو ت تسجل هنو روب ۰(جو زز وتل اعز زعم

 اوز خوزب لبالاجاز ناب رد ةا كأ هادښکاوب یږلةود لینوکس لواوو یف فاو (خؤزرا) هحداعاذا ۱

 | بولیززآ دلو اهعجبناذا لبا جاز لاشن نولوا دبح الغل وا هنضسانعم كامردکرب یر هودو اق فاذا |
 ندهننمانعم كانروتبیشبر هدننزو هلازا (ةازالا) دعابتو لاناذا هناکم نع حاز لاش ر د هنسانعم قمشلقازا |
 مماددوم نمە زا ادا NARE :رد هنسانچم كلنا فرظرب بورا ندیرب بشر وهاضفادا مالا الا جاوا لاعب | ۱

 هدب ناز ندید مضومر جا وزو ازو بهذاذا ااو جاز لاقبندهنیساانعم كنك م هلستزو حاور(حا اولا هاو | ۱

 | ناسنلاو) هدى چنو لوبق(حوب زلاو) هد شن زو دوعق (عوبلاو | ؛هلنوکس كلبو یف كناز (جب زلا)رددزنابذ |
 انانیزو انہو زواحوب ذو اص ز زب لحبراا حاز لاسقب رد هنبلانضعم قلو قارا بو دیک ن دالر هد نرو تاوزن |
 نبك ك هزه (ةخازالا) جاز نعم خازتا لانشي ندهیانعم وا هنشازو لاسعفنا (عاب ر1 بهذو دعفاذا |
 | لتته صف هتږغباو هتنهذایا هتجزا لوفترولوا قابو یواوسپ:ردهنساهنعم كليا خابا تورذیک ندنزب|
 ام هیفو وپا: حبس لاتب ند هنسانعم كمزوب هدوص هدسننزو ةیاک ( هحاپسلاو)هنتشنزو خدم (عیسلآ) نیسلا |
 اعسرمالا نع مت لاعبزونلوا.ل لا یعتشا هنسانعم قلوا خراف ندشیارب سو ماعاذا ثل اغلا بالا تیم دیدار |
 ع“ لاشرونلوا :لایمغتسا هتسانعم كليا :بلقت نورا ننوتو یر هدنصوصخ شاضح لیصفو غّرفادا |

 GEE :الی وط اس ران ف كا نا.یلاعت هلوق نو" حزاشلا لو : هشام ف فرضت اذا اش لج نا

 | قوبدا !مةرفخ اذا ضرالا خیس ل اق روتلوا لابعتسا هنس انعم قمزاق یزبو شاعلا افصتوالقنملیقو |
 ۱ سان نکسانا عس لات لدهنساضعم یل وت مارو نوکبو ماناذا جرا جد لانلقت رونلوا لانعتسا هنسانعم ۱
 دک اونلقتادا موقلا تن لاقى نولوا + دنض :هلغلوا هتسانعم تمردشنودهیوایرب بولیغاطهف رطره |ا ۱

 | میش لاق ردهنسانعم تی وسقوح یزوسو راسلا ف دعبا اذا لجرا مجس لاق رو ةنمانعم كتک زا ردونیودو | ۱

 | ب یکم گز وب ردلغاف سا «دننزو روب( حووبسل او (عاسلا )ر د زا چ یوم دارانو هک نا مالک یلجا |
 ۱ نا ابن کت روز ویو هامشو رطاش ردیعجج :دکدنیتباوزو هز جو سو ی وتد |

 | یا ج وجتاوا ةلويشب حر نا حاوراوا نفسلا یهو راجت تاصابسلاو لا لزقو دا |
 عاود هموع انا اة لاقب ردهناشعم كغردزوب هاب سکته (حابسالا)تالغل|یتراحق اضن |

 [هنتاتحس )یک سراوفو ناف داس یدرفم كلبا ویشان تدن رلکدخاربس یک رز وب 30 قالطا رانا |
 ارشدعتو هیزم نهض راقت راسو ند دلوو ندهحو زیعب ندهبح اضیالامت قدنردر داغ هکر دهنیمانعم مچ

 قنات وکزم شن یژوا مودم زدن عاری زرد هنونمریغ هلغلوا هفرعم یسهلک ناضتسو رادلاد سان ۱
 قام هتیهولا ناشو ناد ضاع تانضص دغلالاو دیک ات | ال اتتخت قع هک د هدنکبس ها هوشنلا نه هل ی وا

 | لانغتما ضعبلاتتنعو ردکمد مردنا رازقاو هاضععا هلی و عب مراذپا.نسب دیشتو هب زق هلیلاکندت افاتضا |
 ۱ هک یسد 3.هروکه شناس :هدراتصد كفلژومرنکعد مردبا ترداضو یس هتندابعو اچون شرت هفت زنا ۱

 چونلوا و نا هدنسانعم كلا ثعرش هب یهلا تدابع دذوخ ام ند هح اتلس ود هب اقع نیهلا شیدقت
 عدس ہد !ندردصم کن ا ارفغ لصالا ف ظفل ناهس و دعوا معن ةدناداهتغ نامو نوهباتف

 | هام رارید اذکن مناط هدنماقس بل قدهنسنرزلب رعو یهننارونلوا لامعتسا کد قرفلوا زادضتو ر دشا
 ۱ | ماقمزک و رولوا كعد مربا Ry سد عید قلخو ییقلاخ كونها نانا مارک[ ننه

 ۱ ]| هادوسمنناممسو رولوهتسم اكو زخانر ولو ا تم د مزاد با هزت ییرا تریخ :ند وب هتسا ناسا

 || نانعسوردندنذالوآ دنشرنوراه نسب كسفن نیا ك نام نام اعا تنا لاقتهنمو نونو | قالظا
 || ها ناخس لا اذا ثلاثا بالا نم انا ل خبزا جس لاقيزد لصالا الع دکرزنلوا نامش ۳ لو دم

 ٍ لحنزاجنس لاس رذ هتسانغه كلبا سیدقنو دیزبننالاعت نح عب ع هللا ناصتس نتمزوب ةر زو لیفت

IFIRSTناکهنالولف)لاغنهلوق هنو رووا ندنلشق همست و رخ هکرونلوا  

 ءاعنارذنه علایم ةا زز هش کال ادو ك او یراهنلضكفاقو كدب( نو دقلاو حوا )نیلضلایا(نیصصلا نم 3
 ۱ هدح عمر ژان رخو ق نەشە درن ا ات و رش دن د هیات
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 ۱ نوک دمیزمغندحا زندان بز هدرا فو یراضماماو ایلیا طبض هل اورجب وم یا نی دحم ضصعب هدنرامسا

 هلا هدحت وم یاب هدنح رات یراخ ماماوردشلیا تاورتیدجر ند هر ره وا هدنعح هعانملا ظارشانامهوردلکد

 یش كلامماماو حابار نیدجا هربا ؛یضاقو ئزصبلا حایر نیدابزو وکلا جایز ننارعوردلنابا تیاکح
 هل هدح وم یابراضعب بونلوا فالتخا ید ؛دران و حابار نی هلادبع نالوارا نهم رکع بخاضونافعن جاو
 || نالوانطب ر ندی هکمردیا نظر درا د نوبح اب رلا ةیلاعلاوباو ما وعلا یبا ناو همالس نیرایشوران دبا طیض
 : مسا ندحناور ليف كنم (حارملا) ردعضومرب هدنس هککوا سراف هلیس هش رغصم (ناع ور)ردرلن وسنم هحایر

 ]| رد فلواهدح اور تقو باباوباهذ «دامیاضتقم زرواواا اراک ادوخاب نه وقدکر ووندههضوم لوش ردناکم |

 روشد همدا نالوا لدابردو قلا عساو هلبحف كن مه (ییرالا)ردشلبا ر ظنت یس هلک ی دغم هد ین ەك ەت | |

 هد کلا ناسحاو هیظع هیسکرب مدآ نالوا درغاوجو ینس ها( ال قلا عناو یا ئجرا لجر لاق |
 ماشهد زو ذج | (عیزا) یدنلاحاتزااذاةبص رالا هت ذخا لاقب روند هنتلصخ قالوا 2۳ شن و مرش ینودنک |
 1م ز )جلا یالال صف راد هدلب رب هدنسکتر وا ماش هدیرایزو ءال , رکو ءاعلز (ماصپ ارا رده رقرب هدنراید |

 ردنداروا دم نېرکبنان لغ نسلناوا ندننت "دجمرو هبرقرب هدنشلالا ناحزح؛ هلی از هدح" وم یابوكناژ ۱

 كناحو نخ كناز ( سزا "حارا) هج” ادا ثلاثا باسلانم احخزهجحز لاق رک ڈ یساکر دیفدارموهدننزو ےس (ےجرارآ

 | بوقاقەنوا هل یبهنسنر و دعضومنع هاحاذ هاحاذاطتزع ىلا جن لاق رد هنسانعم كم ا فرطرب ندنرب ىبشرهلىدى كيش |

prلقب مو £  EIEN EE 

EFE 

 تسسس > ی

 ےس

 ۱ ِ ةحزز د هنطاننجم تورا یر a ا ا یوا ۱

 جان اهن لر رز لاو تسمخ قله رخت نور نفی هجشاذا ثلاتلا تانلا نم |

 | ب مصب ولکنود دوخاب هب هبت ك جوک اه ( ةحورزاو) هدننزو رفعج هلباواو ( حورززا )رعنآ لا ناکمنم لازاذا |
 | دونیدهضرا نالواولروقخو ولعب اجدنزودعقم مرز ا)رولکےو ازز یجرونید هنتغب موق نالوا یرک ادوخا |
 نوچ هل توک نفاق كنا( رادو نهب هر ۀ سک ن الواولطاشنوتسح یراٹکرح هدننزو نامر جادا

 زو لطابیا بز ئش لاق روند هش لینصا نولطاب هللسنوکس كمالو فك ناز( ا) ږونبد هیت |
 لالا تالان اغز شلال لز لامن هنساننعم قعغاط نوعا كلب ییسننشاح كئشر رولوا ردبضم ۱

 لود هرادساک لوين هانت (جرا) هطز ییعم "یا رب لای وذهنمانعمځز هدننزو لعفت (جرلا) می طد ادا 1

 شاچآ هقف و هژباه را )روندهیهردنایلوآ نی ردوزوند دمدا نالوا مسی فیضخ هدننزو لجرفس (خر زا

 ھوگا یوخدب هدننزو لجرفسهلفاق (مقنرآ) روند هیهظاوقو هان نا وپاو ږونلوازیبعت جال زاب هکر ونید هکما |
 أ مادناهصق ییوبوروتد هیسک نول زو قیعضو روند هست سکوت هدننزورف هلبعم كناز ( را)روشدآ |

 ودهن سا ماز هدننزورهوج (عوزرا) ر روند هینک هرهچیدباو تشزو هایسو روید هبسکنسقشقا یفایقو

 لوی رب هدښتزو نامر (حاع )روند هصنهم یوخ دن و لی هدننزو هله( هنآ او) هدننزو لصس (نحنرالا
 كسکوب ضع هدونیدم هدننامز تیلهاح شوفو هکر بذ جاش نوک ہ واف یرلقحوح ندکشب هکراذیدآ شوق | ۱

 لاله تورا لبا قوا هکر نو کرب یدیاپدبف ضر هتک هوامزخوا یا اورغاج ود هیزج + ترح تتولک هزار ۱

 لیعفت ملا ملا یدلوا اله هسیدلبا لک |مکرهیدلیا سقت ید «راوشموق فارطا یتا: هرکضن هنکدلیا |
 هموق هدننزو ےجار (ےقازآا [رهار 1 ) حاملا لتقاذا نالف جز لاقن ردهتنسانعم كمردلوا یشوق نانلوارک ذ ةدننزو |
 عزا )ردا براغو لهاکو وردشلبا لجی هفد رح نس لمتد حراش ردعما ةنساتنعم لمر روید |

 ردهنسانعم كل ع عقدو هخ ماذا ثلاثلابابلا ن نما اعز هس EREN وكس كب اونو ی كاز

 2 رم رشلاو را ىلع نوشفاکمیا عز i هرلمدآ ندا تانک هکنکو دکل وا هنت (عزا) را
 كلب وکو بویلب وسزوس لراه لراه هپ هزودرب بولحآ یسهکچ ةكردهنسانخم مالک رفع هدتنزو لیفت | 1

 ءاملاعزت لاقي ردهنسانعم تا یرخادعب ةّرم نوصومالكلآ ف خقناذا للجر لا مت لافت ندنراعندکیلیا
 جیوه لاقي رج نیم اهم كمنوتموک نام ندننسهجردور يق چ هلفاذکو فالو یرحا دعب هرعهبرشاذا

 جج magma ا

۰ 

 ر



 هوس ٣ ج es ےس س اس

 | لوقت و هبف انلعوا جاوا انرمس ئااسنحت ورت لوقت ردهنسانعمكلشا شیاردوخاب كمك لوپهدنتقو حاورو هنر |
 | هلتعکز تردره كنبزاعموارت صوص هناتعمر یلایلهدننزوهیلسن_نحش و تلا احاوریهیلا تبهذ یا یهو
 | هدننیب نیتیلست رداهغفت نادمالس دچلسن هک تن ردءدخاو "رم هکر د هلیعفت ندنسه لک تحاز ویو رونلوآ قالطا
 [ةجارتسالاو) هرنوا لا (حاوتسالا) نان هیجرش تاقالطا ردشٌعلوا هيم هلذملوا تجارتسناو مارآرادتمز
 نیهنننرب نوجا قل آنس هصار خاورتساو هجاززا دجواذا حارتساو لجرلا حورتسا لاقب ردهنسانعم ملتح ار
 | تفلاهلکن آب ولوا سون ام هلبل اکبولقابهپ هت نواب هیسکر و همعس ذیل حوزسا لاقب ردهنسانعم قاقوقن دش
 طاشن ورو من هدننزو لاعتفا (جابترالا) هلا نكس نخ ماسنتسا اناهیلاحورسا لاقب ردهنسانعم كلبا مارآو
 | بلا نم هذقنایا هتجربم هلا حاترا لاقو رد هنشانعم تج لو طتتو ننساذا هبحاترا لاقب رد هنسانعم طاسناو
 | تو فطام عارم لات نم صبور وند بمب تیر شب هی كجم ار |

 | هدننتنزو غا فم (تجوارلا) رديمسا سف تاهسک مان دا یسوپذنا سبق جات رهو ردتیکس مطل یظخب
 | تخار ینزبلوا هدکد لا لاقتنهنبرب اوک هکر دهنساسنعم كلی نترکید هکر رپ هرکرب نعد لدا بو انم یش یکیا
 | قفروط بونابطهرزوا قارب واهاکو قااربهاک هم ابقوةرماذهومماذیهلعا زا نیل لا نیبحوارلاقب رولوا شابا
 | هخنوارمو رم ةدخاو لک لع ماقاذا نیلجزاا نح وار لاقي زولوا ناما عورت قر کید دنرب ره هکر دهن اتم
 | بتجنم باقنااذا نیبنطا نیب حوار لاقب ردنراپع ندقغا بونود هرزوا یاب وا هاکو یاب ږماکم دقات نیس نیب |
 | ولقرطرههدن هکر وند لوشو رد نیم اف یکءزافمروناوا قالط هاب لوح هدننزوهجزم( ةجورملا) بنج نا
 | قد و نشر وتند هبزایلبردنلآ مس هدننزو هسنکم( ةحورلا )روند نسخداب وراخدابهدیسرافهوارسا راک زور
 | هدنتنززو هنیفس دم ور او) هلی ليم( ةحعارمل او( هحاراو) هلیعف كاز (فحاولاو) جورا نمساه روند
 | زانوب هرزوا ینابكحراشو یدرسكلوُ رونی دهغلوب طاشنو رو مىش ان ندنابضعت عالط او نیش هلوهحم + |

 هحاب رو حارو هد شنزو دوعق حورو حاورو ردلمعتسم قر هلو اسا اره اظ هل فلوا هلعافمهحگارم نکآ ر دزاردض م ما
 هل فرا عبازلاتابلا نم حاد رواحارو اصوزواحاور حازب مالا كاذل خار لافب ردرار ذصمندنآ دننزو باک
 نوا هیفانرس یاانج ورتواحاو رانحر لوقتو رونیدلقو ردق هبمضتک ندلاوزلوق لع هنتقو ماشخا ع اورو خافو
 ود هنس انهم كفکهریرهدروب رم تقویبکح وزحاودو لّوابیاحاوزاو حاوددو یشعلا نمحاییاوجرخ لات ورک ذ اک

 كچید مربا هلقلبالوق نب یشیالوارلبرغواحاور ملا تبهذیااحاورواحور مهدنعو یهلاو مولا تحور لوقت |
 زدن انعم مک هر ر لازلادعبیخدوبهننزو لیفت( )هنسانحشلوپسق لرد جاودوحارسسقف هلعفا هدر |

 شوخان هلرکو شوخ كرکرونید هب وقق هکر دیعجج كت هحار (جاوز)احاورمهیلا تبهذ یااح ورتم ہتح ور لاقب
 قلثیراجاغاهشیع هدننزو هیج (هحم رلاو) هدنن زود سک( فا ) رونلوا قالطا هروم؛ناغیهدنتقوحاورو نوسلزا
 زی (ءاجوزا )ووشدآ ناب نالوا تبات هلا وه تدور نامه زن سرو غد وخ اب هنابن شلاق ندهیضامهنس هدنراید
 نادنوآهبرقرب هدنسانضق ماش هبحرو ردهفاشم لید قرق دوخاب روت هب هنیدم هکر دیدآ عضومږ نیمرطآ نیب هدننزو
 عطا نوتنو هتهطا وذو هغانح ناولای هجزآ یرعق ءاحوزو رد هیرقرندنلامعا یسعرهن هدنس رغدادغب و
 ناذیرع هجخاورونب) رذندباعصا هخباوز لب هللا دبع ردن دیماسا هنننزوهبخن (هحاور) رعقلا ةي رق یاءاحوز
 جده (حور) زدنشادنرف ةاخاولاب كنب راترضح هنع هلا یضریشبح ل البد زو منیهج (هع ورو ا )رد نطب ت
 یعضومرب تاه ( ناعور) ردعضقمزب هدندالب دعسونب هدستن زو نابصم ( ناحوزا) ردندآ لجروب هد دنن زو
 هنتنزومشوا (.رالاو(حورالا)ةبيظیا تورلا لاق روند هیدجک اوه شوخو نی رسمهدننزو هخود(ةحوززا
 | دد هنس اتن كاشلا لر هب و انم هدننزو لاعتفا ( خاوترالا) عساو یا زاوحورا لڅ لا نونلوا قالطا هثبشلوپ
 | ت سف هدنند زدی رقزب هدش رق نابل للحب داشت هلسفط كنار (نیحور) هنانقاعتیاالمع ناحوتراسهلاسقپ
 دندان هد زو باک (حایر )رد هبّیقرب هدننشاضق طساو هل تنک نر ( هیحاب ا) ردراو یربق ك:هدعامس
 | بو تاد یر فاخر رات دع وكلا ةدببع نن حاب زو نهانا دببع نی حاب رو سسندنیعبات تیراخا نب خابز
 نهدیوو ردیعنا یدج تانبرانرضح هنع هلی ضر ظعا قوزافوردپ ردب هل بقرب حاوی ب نب حا روردن ارصاعم
 نلیفعاو ر دیدآ تاذرب ندنیعباتو ردنداعضا خیر ننام ودیا ی ادج كرا هک مانیلسادیهرجنو بیصشخا
 نت رونصنع جایروباو جاب انب یتیومورابخ او "یرتنعبل حاب رزم نب ن عو حایر ندعو حابار نن ةدبعو حایر

 ئيبالا جابر ئدابذو ىتقبقلا باوضلاو یسعلاو رع ایدوو دالا عيب زا نب عات رو ردراث دحم دیجنادیج |
 هدیرامسا

 س
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 هبمنسنربرواوآ ردضم حورو یدننلوازکد هکر دەن لانعم تجرو تحار هلبن وکش لاو یف كنار (حوَرا) ۱

 هایش ىلع ږدغلا عر لاقي و هتاصااذا:عبارلا بابلا نماحور هخارت سلام راتحار لاقي هتسانعم قمقوطلب ۱

 هر ول ړاکنور ینهب ك مرکه راکز ورو ولا دجو اذار شلاح ار لاقي رد ەنساتعم قوب ج رو ناهتاصا اذا لوعقملا |
 جزا یناولخداذا لوعفلا ءاسنب ىلع موقلا حبر لاش رد هتسانعم قلوا لاله. محو اکٌور لوق قنراو ۱
 اولخداذا موقلاحارا لاقی دهنسانعم كمريک E وهل نک تخمه (فخحارالآ ةحارالا) عهتح تاضاوا |
 ا هنبخاصقخو هدحارلاق هلخدا ادادنعلا هللا حارا لاب ی E روا عراق |

 یر)هودو لصالا ییعحورا ل اس و هیلع « دراذآهعحنرلف ىلع نالفحارالامنند هنسانعمللبا اداو دو ی ولطعو ۱

 وديا نفعت هنسنرب و ملا مضب حارلاینااه دزاذالبالا حازالاقب ردهتسانعف كمربوح هتتزاقاتب وشرقهماشخآ ۱
 لآ یت لوصو تاماذانالف حارا لاق زونلوا لامعتسا هنسانعمتلواوانتناذا ھاو ءا اے ازا لاقیند هنسانعمققوق |
 رد هنسانعم قل وا هدوسآ و تح ار بونلکدفرکصن دقدلواهدنامویف ولی روب و سفنتاذا لجر را حارا لاقبردهتسانعم |

 تلا حارالاقیردهنسانعم قلوب ىس هصار ڭئ بشرب و هح ارا ذراصو ءال اد عب هسفن ةيلا تعج ر اذا لج را حارا لاقب

 هنافوروند هیوتف( ةحارلا) لصالا ىلع حورا لاشن و یسنالا می نالجواذا دیصلا حارا لاقي وة ر دج وا ةا |
 ]| قالطاهرلەو دو هراښوقن دنا تعجر هني رلقاتب و هنب نا ويی رق هم اثخاو مذ یا هع ار ة چ جو قام لاب رونلوا قالطا |
 كۈۈدەنغاتيىقوماشخا یهود هدننزو هلعافزولواردصن هارو رونلوا قالطا هرو غن ناال او زا دعب وروتلوا | |

 رونیم ها بنوشوخ نانلوا ر بغت ۔نککلف هلیحقف كنار. ناعرا هکر حارت لبالا ت حار لاقي رد هننسانغب |
 روللو!قالطاهدلوو ردهصار لح هکرونید هنیاقارهیدوخاب هنیرلجوادوخاهت ابنالوایویشوحناملطملوق لع |

 ږدونسانعم قزز ناصر بداروبا ن لکن بصناا هب ایر هل نا ضصتسملوق مو روتلوا قالطا هتشعمو قزرو ۱

 لّواردصب «داروپ وونتراشا هنبیدمت كنلعف لاو اوس لوق هقا زسا یا كفلوم رد هدنکسهقزر لئساو هلا چنا

 رایپلوا.بهاذ هی ردصم مسا كنطفل ناصسراضعب هچرکد دفوطعم ینردصمو ر دب وصنمو فرص تمرض |

rهدننعن "یلیعویلا نغلا دلج ای نبا دينو بام ولا دبع نبډچ چر دران وب هکر دمارک.بث جدر ن  

 یاسا نا هرو تچ را بلع نو ناچ را ماسلا دبع نی یلعو لج نر اب رک زو مهار ل نبق ساو فنص کت |
 اخت هل اهن زت نودي ري ردضصملا ىلع اه و لص هنا رو هللا نابت تر رونلوا لامعتسا ا
 | تییراف هکر دیس هونح راه (ةناح را ولا EEE دچوضولا ءاسسالانم هيوببسدشعوهو اقاززتساو |

 مانوطربوردیعون ینابب .كنهفوکش یرلکدید تویبرذآ | رو رسو هنسانههرجخرونید هبهدب(جارلآ)دوئید ۱
 نونید هنس هیآ هک و ولو ایتسنچ مچ ندهجارو یخاسیترایا بابشلا ق یار تدقف, لوقت رد هسنسانعم ئه اشو | ۱
 هتک هدر لهزد مدلکتوقازب هدلاح یی دلو كلام ههنس از یتالفران رعر وند تاح ار هیدنعچج هک هتندنسانعم فک |

 يدرفم هدکتوب هلواردپ ثابنا قوخ یناببنهکروناوا قالطاهرارب نالواراومهو زرا خارورارد هح ازل نمی قنا یخ
 نیک هح اس لوتیدهب ولوجو هنسانجمنس موعزونید هرکه خجاروتیبنلوارکد اگر رفع كخاز ەل اسھ (فجارا) ردهچااو
 هعارخو مضومر هدنبرق ضرح و ردیدآعضومرب هد هحارو والا هیطیاهتحار ی هوطا لوترونید هنکوب باوا

 ناسجا هرخآ مدآ ئو مرکرولوا ندصمهج ارو زدقورعم هجارموب هلغلوا هعقور هدناردیدآ عضومر هدندالن

 بحار جار نابحالایافورملانالف حار لاب هنبانعمقطا نو شینج هلا قوش بوللافص نوید
 لاتب رد هنسانعمیعوط كياچو تسح نعیفلبا دن تفخ یش ارو هغه یا می راو فخ هلهن دخ اف اب !بایللنم
 جار نمو هند برقاسع اکف والا ةعاسلاق هجا لا حار نمماللسل ایل هلوق هنو, چاقا اذل ودی تجار.
 أ و ديتا اقا قیلطماقراکارپد چ راش ع مماواهلا نچ دار لا را عاودو ثیایطا زن اتلافعاسلاق
 زاصاذا ةجارج ار صرفلا ار لاقب رولکهنس انعم قفل رغیآ تآ هج ارو ردا ج یخ دانعملواهداروپ هلغمو لاعتسا
 قرو رطفتاذارچشلا حارلاقب ردنرابعندعلسب هکینر کی راق رییمکق هنس انعمقمراتقاربب جافاوالخ-یان اضح
 هنانحاو هیطع ندهنیکریو هج ردجوادا هحار و هح ربتیشلا حار لاق بود هنس انعم نا نس هج ار كشر

 : هلیعص .كيم«(جارلا)ر رکن یساکرولکهنس انعم هج و رهحارو هلنا ذاافویعم كنه حارلاقب رد هساينعم قوا لاق |
 :هدننزو باهم (جایرا) رونیدهنغانستب سصوصخمپ جک كن اوت نوبقوودرد :لعفمنتزو ید کم مسپا ند ەچ ایا

 ردا هنسانعم قلوب الو وشن این هدننزو لعفت (حورتل)رت ایا جان لاو چارلا برد لام یک اد روتیدهداب
 وع عیذخاا زانا ال یوا رج هتانعف لک اد ندای یادو ا لاطاذا نا يال



yÊ 

 | مت ار (عورا) بف ف مالکلار داغ نلچ پاک رت لقب رهقچ هلو | قمادلرم هکر دنرابع نکا هردا ریما
 اون !قالطا ننفتاک | ءاکجو رونلوفاریمنناج هکر ونید هندی اه عیدو نالو أت ایح .دامییعب سفلالاةایح, هم
 نی لکان عند زوخأندنآیانعم جوار گرید جونم زولوا جد توه هیراتعا ست رو رک میل جورو ۱

 اید جت سم ج

 هدر و جورعو طوبه نوید رد یکی ارهس هلک كبالکی یاس ندب رد هدنزتباذلاب هکر اد فاش فیطل مج
 لازددولوا یجایدوجف كنا تدبهکریترابخ ندنابخلواو ښت رع جوز ېر هاو لردیا جات هلیسا هدر
 | یک یو ری دن رد لکن بهر ددر چ رهو چ من افهنفنب دلکد ضر عو مج وز هکر ی د موو رکا و هفسالفو
 | دینار ماها هیلاع بل اطمزدیراسع ندحب جور ءٍبطالادنعو زد لکد ید جراخو لخاد ردیا قالعت هندپ هلفّرصن

 ]| لا یوو قاللطا هلال یظع نار مورو یهنا ددطوپ هدننیلاسز جور كموخم یطویسا,صوضخ |
 || خو رونلوا (قالطا هنا ترضحو رد رامات لبرج هلان خؤر ار وښو | قالطا هبیمالی محو رونلوا قلا |
 ]| توصتبداوا یار تایخ ثعاب رونلوا قالطا چور خد هتوبترهاو ردکلفواو كمروفوا یا سفن هکر دهنسانعم
 | کتا یدو یزوبنابننایزوب,هکر E DEE قلاب و کج نيالا پرتزضحو

 | کردی شررمنعر ندیولع لامر دانچ هنر فيطارب یتقیقج لحور هروک هاب هژاصب تام د هدنتزوص
 نابثاو رولوا قللعتم تهت ناوبح هلیبتنبج تالا تو ابفتو تاناویح تاجر دو لضم می ىلع مل اع لب یهلاددم

 | زنی لواو روزا جاوا لضفا حور نالوا لصتماکآ غلو ا تاویج سنج لک اهدنفصوانیبوهدنروصيوآ || سس بلطم
 هل عرون جو او رد مدناکما "دخكلاردا.هلیس هرم ضراوع تب اهم دیساروام كنه شب لوتعروط فوقو هنتفیمح
 | یزکر م كاندنابضنو مد یکم كانیةيبطو ردبلق یکم كنبناوپج حوردد ینابفنو ییبطو یاوبح ردعونتم
 | یعیبط جودو دولو لضاو هلبس هاو بزاوض قورع,یرلک دید نییارنش هباضعا عج قتاویج حورو رد غامج
 ` | جورورواواروشنپ هلی هظساو تاضحارردق هیدق ند هبت ینابفو رولوا لصاو هلسهطساو «دروآهندب فارطا
 زاد :(حورا) یفعنا لدتکرحو ین تانیلاسفنو ردنردقو بوق كنبعیبطو ردنج ارو تا ېب هرم کنيناویح
 اهل جور ماوس اتال لاعت لوق هنمو رد هنساتعف تجبر رد هم اعم شیاسآوتبجار هلنوکس ءلواوویخف
 ۱ تدچولوقت روند :هطاسناو افصو کن یس یکیدرر و دق دنقوط هدوجو اراک ور نسا عالبو نیس هتجیرنم

 غسواذا عیار بالا نم صور غلا حفر لاب زد دهنانعم قلوالوب هتک (جورا) اسد یالاعلا حور
 | یراک دید ےض وب نکا هلو | بن زق هن رب یرب اکو او دونلوا زن لو فاش ہک وا لو لارا رقای!تضاخو
 | جو را هنع هل[ یر رع ناک نذفصو هکر ونیدحوزا همدآ لوار د وچ روب و ردن دیباهملو هکر دنود ندیلقانپآ
 | او هوب هدنماکبه ماشخا لوق لب هراشوق ناجوا هدنک اړو یکم دخو مداخرولواعجج ندنس هلک عار حورو
 | تجار دوخاب نالوا یغارغوا مین دابةلنوکس كواوو ین ناز ناور زونلوایالطا هراشوق ندیاتمحر
 | اینضتم یب ةغلابمر هبست ریخت نونو فلا ربیوسنم هحوو هکر وب تد هم اقع شکلدو شوخ نالواولیاسآو
 | زدکچد ولناج رکود هو نالوا تابجو حول هدیدنکه لاین كنار ( احورا) بیط یا نتاجور ناکم لاب
 | کن ورق دلو خوردنعبالب دو نید یناحو رک تلذکدنیسن ةسننم هفئاطنجو هپ هسکت المو ردبوسنم هحور
 زا بند قم ارم ولدا هریک ا عراد لک و مود نیم زد اباق اتمی
 | د نزوة ان نولک جو رولک ځا رؤ هلباب رولک حاب راو هلیاواو رولک ج اوزا ییمج ږد لپ هدنیکرو داب هدیسراف
 | یتتلوا الق هاب هبنخلو ادوسکم لقام كلواو ئدنا حور نیلبصا هکرید جراشرولکځیازاو جوازا ىجا عجو
 1 اتداغر دا ادواو ةنّماعن او فاظلادمچ نا نو دناروفمو اقا درفم عر هک ن دن دعاوق ترک
 عد هنلالب عا نالو لاله كاذکن وقف, دلوالادتعا بجومنوبه لود دعم حانز تولوا كل عمویضم هدحاو
 اهل اجا اهلج هللا عزا تب اهاذآلوقب مالا هيلع ناك تيدا هنیورایدلوا هاست هدسحاو
 | دوتمالاوهو ما نواب ینرقو دنا هیفر هال باس رق جا لر یذلا هما لاغت هلوقاماواحجر |

 | ال اتنا بطو:نوخو زونوا امت هی رام تلومو تارلصنو تجرو تّوقوهغهلیهجو هراعتسا
 | مویلاخاو لب فتس انعم لو اولراکژ وا تکاب نوک ولو اند صح حیروهنسانعم خار روند هیوققو رونلوا

 ا لا) ردت هد اونعاسو ر عار ځار «دنات او هدح اصف نکلا ر ت ئا ازا عیار بابلانم ا ر جار |[
 || رذنغ مار هل دا نفاق دیار لصا: كنون را دیدش یا جار موب لاشن رونید هیوکولنافوطدیدشیراکز ور
 | جزا بب اچ مولا وند هنوکولراک زوز ملتو شوج هدننزو نېک( را ) رونی دزاه هدنسکز که |

 حورلا
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 كأ فضتوفس :وناذارادلاق نکرتلاقبرد هلساتنعم یتمروتوا نتسفقن اضم دلار هه نزو لعفت (مگرتا
 عزا) کانادا ناکلآ مک لاب اوق نس ایام البا ثماف اف تتلو فصنافا هشبحلاقرکرت لاقب رد هنصانطم

 لب ناز ر واک چ امر ینجج نار دوکس هدنکرت لنصاوربن هدیسراف زود هغارزرم هکر دنشورخم هلن كنار
 نشنوشنوب .لصف قاشى فاوم لمسار * رکج یک قارزمروناوا ق ةالطا ةينهقافورفف رو رولک حامزاو

 تالار اعز غرا ل اتفب ودةنس ان قاع فایر هد کانو حح( عرا) ( دقاف ورقفیا ت هنلاسفب :ردالیا
 هکر حز هننفزاذا سر ارش لا دونلوآ لایت هنسانعف روا هه د هلیضانا ج ةراوظو خراب هنعطاذا ثلاثا

 كاشتشو ةر یضحلا راد بدنطا حر لات نوناوا لاضتسا ناسم تلنجوتکه بش نوت لس موز

 خاش روھ لافي روشی ةداتسا نایین هو :فش اترا )ا اذآ قرار لاش رونژوآ نلایعتسا" هن انعم قاچ

 ون هنتعتض قلی ارم هدننزو اک [ هخامزا) درو مع اش هد ایم نیامد دعنا نعد حر انها |

 یاو ردیف لعاف منوتو مای مد عاد لر لن قمار یختولقارم هک وند هنبحاص قاررم چارا ]
 یرلکدید نیک انسا ةظصقو کف هل تک( لب( كاملا رونو قالطا عم ارز وتو نویز |

 اس ناز یدجخ هود بوکس توا زدی ساک ر کرا هدنفرطلوا ك هبلامش ترون |
 كابتون رول دل ۳ کوا ادل: عا لای کز دراو ید کو وکر هدنننالخ قرذلکد ندلزتمون :ورابدلبا قالا |

 ةنشزوةشبۆنلواطتاب یحف ةؤدراب رغوید نزا دکر دخ چ ترمیم كنار (حامزا )ن ذولترج تب اغیار |

 عش تدحذ یخ اس ات تل وا ایکن داهخ امر بالا تذعن اة اوآلاعاص تولوایولدوس كيف اندو |

 دغا خمرنالفذخال افت هنمو زونلوآ قالط یاضعو وا ثلآ ۰ را (خ زور خاب ۱
 تعلو وف كب لوق ین روات دبا لامع تسا اعاد اک ناداتشب هتک یکح نایغل نه ون .ناوام :رهاصا ىلعأ کای

 اه ندنکارپرذیسب رام دفو ندیاذوخو اذن اتیر فرط هکر دیم هبنک ادعا ندیم وجاب ندیش هک |
 خنراقانآ کرون وا یالطا هعولز ندنغاؤئ یافوخ نرعبهدننزو سبز فال خم زخم لاو ق )یا ردا لاتا

 | ردتقل لو ور نیت ر فله نکن وخ ةي لۇ ةن وذو یراقابا تی تاووش من ور( نیجعزاوذآ دولوانوزوا |
 نیت د راد کما نطق یو - ملا قیاوز منی باۋ یدبا رولز یخ د ساک ا تول ارم ەنلاره هدراکتخب |

 نۈژواروشق یولترمض هدلحم مان ءانهذ' خاتزأۇ یدنلوا رکذ لک ذ اکو دی حر به م هه (جامرالآ) رد: لبق

 ترققلاجاغر) رونوآ قالاهنوعاط ةر لك كنار( نجلا امو) نوداواقالطا هشیرنخپموق هکر یدازوا |
 خزتاذانادمضومز هذن درو بالکو هن كناز كاز ےب ةراد)رونوا قالطاهن دن نالو هدر وقكرقع ۱

 ندنزلبفل تلحر یا . جامزا لالبو (خامزا - امر دیبع) نادعضومر دغش رو بارغ (حامو )ی دیبقل لعتوم لوا ۱

 رعاط دل ندفراعتم هلکد هنسالا تقالم کردن كاع نكلاع ن راع ندب رغ ناف حامرلا حامرا بعالم ۱

 حات لا تعالم نوجا تاق هنر ۴ حامزابعالم کردا * خالفلا اردا ناول راول # وبمشا ەد هد نم و

 1 خات سوق لاق رونلوالطا هبا نیو بلص نالب هل نالثآ هل دشقوا دننزو هزاچ ور هلیناونع ۱
 و هتننژ کر دیدا قار صقر هد هلېبق هت (حامزا تا ذ) رده د از ن دنس هلپقلیذه عزنا: عدلا ةدیدش یا |

 هلیتوکس نونو ۍځف كناز (عزآ)یدیا رار دبا هدژم هل, روبه جانغ هثیب غرب هلبقلها هدنفویکیدلاکلب بوک |
 کاپ هکر ند هپ هنسن لوش هدنزرطیشوق هجیرس كجوکو ناو دلایا عزا ینذخ الوقت رد ەنساشن ەم كمنو داب |
 هتیفتسلا زد نويد هننبکوک نیک هدسننزو هه( كرل رولوا ېک هخوربا ندغامد لواو رولوا هدنخافد |
 قزهرواذخوو ا رهدنا لباعت هلاحّسو نی نورا ی یربغع : دوخ ندکلتننم 4 هدنتشزو لعفت )€ "لا هنمانجم ۱

 زد هتسانعف لا یوهروص هجزآ هحنزآ نی ورشو ةرضواأرکس لیاسعاذ! لحنا شلاش ندهنساتعم كمر ژب
 هنر ةدنزو لنعفت ) مر ردفدارم هدل وائ أنخم هلا وت هدنزو لاعتفا(خانترالا )زمنا ذا بازشلا ع رت لاقي

 قدوخو یکم شوش, سآککلنو مه رک دوخ ابى وا دونه ولپاب ةوخ ا؛کتشوهسونابقیکنیغببهرزوا |
 هلع یتخیاذا لوه اان یخ اغ هيلع ع3 لاتمنرد هسا كوونكو هدیالباسم هفرطیکنا بوینأتوط

 .كنخ اف اذوعوزوشد هیمک الموت هضواع نانلوارکذ هدضنزو یظطم چ چلا لیاتفهمانع ق نهو اتو |
 زغب ویلا زانعطا هکر دهنسانعم کلمردنود یزوسو هدرغآ هدننزو جر خذت( رتل ا )رونید هنشاللعاو بيظاكإ

— 

. | 

 یو هه صور نفس

 سس سس سس

۱ 

 یاس



1 ۱ 
 = ج ی

 ز الطا هدهکلرتنالیک هضایا هلتسانموب رولو ا هح" رمق لکت هلغمالو هدنسبضعب وزا ربډ نیز دم «دیسراف ر دقچ هلوا
 سل ودرمسفم هلا تابناقلظم هدرناستاهه اردپدآ تابئرپ و هنسانعم قر عروب دةر هدننزو ما( ش زا ) رونو ا |[
  لاقردترابعندکلبا یعسهناوصح كدا دعتسا هصوصخر ما هد هکر هکر د هنس انعم كلا هرتو كل سب هد نت زو نلیعفت ||
 ینسحودبقتهبیناومو باودعشرتو ل له ویو ی رب یا لوه جلاء انب ىلع كهلل حتر وه لاقپ هنمو اجرا صلاح شت |
 | قفالبینرزوا!هدتعاس ینید ذرعوط نسي ب روا کلیکو هیلع مابقلا نسجااذالالا حت رلاقنردەنسانعمكلچارايتو تیاعر |

 | هلیسانآتبونلت وقیرواب هدننزو لعفت (محم زن )مدلودعاس ةودنلا نمهسطاذآاهدلودیظلا تر لاقي رد هتسانعب ||
 | کمر وپ یمانااریز عشرم هت او منا روهف همتا عم یشمل ا یلعیوقاذا لیصفلا عترت لاقی رد هنسانعم یتلشب هکع رو ]|
 | نزکه دنزون ین افلطمورونبد هبیروابیلشب هکع روپ هلیسانا بونت وق هرزو روک ذمهجو (خسارا) زردشلآهلبهبیرت ||

 | رولک, مماو ار ينج هلواهلاسع اعتاد بو دباممروص ندنید هکرونلواقالطا هغاط لوشو روند هماوهاو تارمشح

 | هکر دهنساضعم ةاشلا لعن عش اورو رو شید هنسیدنز صوص ندیا ناللیس بو ربص یکرت ندنزاقلارا راجا ضعب و |
 أأ تیاغبهدنزو جرا (مسرال]) روند هی هدناز هدرخ هدرخ هدنزرط لبکبسنالوا هدنراچوا یرزهم لانعبه نوبق
 راح (جاشزسالا) کذایا ادوف حشراوه لاقب رونلوا یقالطا همدا یجاص تنطفو اکذو نهدآتب دخح

 | یزوقو هع رف لوطي نا نورظتنب یا لقیلا نوع شش لاسقبرد هنسسانعم قلوا رظتنم هنستمازوا بولی |[
 | تواوربکیل هلوترب یا ملا نوعنتسب لاضن ردهنسانعم نسب بودبادیعت نوجنا كموب یس هلوقم قالغواو |[
 | ردناکم مسا هلیعف كيش (مٹرتسملا )عفتراو العاذا نجلا مشزسا لاقي ردهنسانجمقلوب انووشف بونلب وپ ||

 | كنهجوا یکیا هدنز هسک كناوبحو ناسسنا هلبح*ءادانصو كنار. عصرلا روند هر كج هبلسب قالغواو یزوق ||
 | دوکذ م فصو (مصرالا )رددوجتریغ رووا ربیعتراط قاتض هد هک رد هنسمانعم قلوا قپص ییام راق نیو ||
 | لدرکحو لقچ لوکس كندبجم داضو یخ كنار منتر )رو نيد ءار هدنیوم رو شید هک را نالوا هدزوا |[

 | کز ذا تلا بلا بابلا ماجر یونلاو یصجلا مصر لاسقب ردهنسانعم قعافو|بورتقیب هنسن یناق یس هلوقم
 | کد رکج شهافوا ردمسا ندنآ هبط كنار (منسزا] نتف هر لاپ ردعواطم ندنآهدننزو لمفت( نر
 | حوضرلا یونلاو هداروب لو ردهنسانعم ح وضرم یدو هدب زو ربما ( جزا )هنسانعم حوضرم روب د

 |(هطرلا یون )رونید هشاط نج هرق ی هلوقم لدرکخو شاط هدننزو جاتفم (ج ارم ار درب بقت فط ع لوق
 كليد رع هدننزو لاعتفا (حاضنرإلا)رونید هرلکد رکج نابارکص هدنراقدروا نوجا قمررقءدننزوج ملا یوه
 هکر وتیدهنسهلوقم هکو جوقول زونی لوش هدننزو مص ا اه. عقرالا رذتعااذا اذکن م حصرا لاق ږد هنس انعم
 یفرت هدسنزو لیعفت (ےفزلا) هلو شتک بولی رویق یرضوط هنیرافلوقو بولوا قچآ یغلارا كغ زوشوپ
 ییدزمم هلواولشود وللود بودیا جازتما نسح هلپارکیربیربییعی نینلاو ءافراپ میک ن دبا لها هکر دستم
 هام ممه هلی بس جرش برق یدیا افر لص! كنس هل قرو نینیلاو فر اپ هل لاقاذا افراد خر لای رپترابع ندکلنااعد
 ةحاصإلل انتج هیله ابا هیت هنهو جراشلالاق ردةشب انعم تراجتو بیک حف كنار( ذح اف ا) یدلوالدپم
 بسکیآذا هلرهل قر لاقنردونس نه كلبا راکو بیک بوک كما هد تو لعفت( علا دال تأت
 لام مر اسب ںدونسانعما لی مانهاو ابق هنحالصاو تباعر بولوا هنیدذوا تلاع هدننزو لبعفت (ییقرلا
 وه لای روتید ةمدآندهزوکب وروکیهشاکهلتاعرو دیفت يلام هدنن زو جام (یانرلا) هیلچ ماقو همصاانا
 لا بابا نماچک ر لع کر لاغر د دنس انعم قم اط بوک ی وس هی هن بنر هدننزو جدہ مک )هژازا یآ لاج یعاقر
 لوق ىلع قمر دنایطو ےکر ینعم هیلج مگر الاقب رد هنسانعم ےک ر لب رہ مک ترمه (جاکرالا) هیلعدنتساو دعا
 || قغانط بونکیوس یدو هدننزو لاعتفا(حاکترالا) اطاوآ هدنسا یا هبلا هکرا.لاقب رب هنییسانعم قمردنغص
 ادهنسانعع كلبا نوکرو لبم هیهنسنزب هدننزو دوعق (جنوکر) دننساو هیلع دخع) اذا دیلع ےکنوا لاقتردهتسانعم
 نکركغاط هلی كنار (مکرا) بانااذا هیلاکر لاق روون انعم لا هلناو عوجرو,نکرا دا پوکر هل کن لاقب
 ېچ لو یک ساسا روتید هلغورونید هنسولوحو هحاس تا: هنضو رولکچاکر او رو لک وکر یعجیوتید هنمنهیحانو

 | نصر )دوشید هنس هع طق دب رت نالققاب هدقانحو روتید هبهلاخ هح اس جدو «دنزو هعرج ( هر ا) نولکحاکرا
 جاب صم (جاکرلا ) دلا ةر تکی یا دعگرم ةنفچ لاقبرونید هیس اک لوط قصعح هلا دیار هدینززو هبکیرم
 رخ ابن یاچاک لم لجرو حرشلاسقب هلو اراجاق ب وباټوزکه دن ر هقرا نهو دو كن هکر وتید هرمسوم وا لوشب هدتنزو
 ندنظفل کر (جاکرالا) روبشید هضزا نالواعفتزمو ظیلخ هدننزو ارج (اکرلا)ریعبلاو شرفلا رهط ن
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 هیجنروتد هلال لبصف كن هددشم :یاحو تار/ذح زا! [) ردفوررعم ناحرحر موب هلغلوا یزهعقوهدنآ كي غون ||"
۱ J كبصوصاخ یکیدلا دصق هننکرهدننزو هزاز حر حرا (یدنلوا ماغډاو بلقب سهاییدیاهبحر یلصا كوب هنسانعغ 
 | علام م اذا لج زا حرحر لاقب ردهفسانع»قعوطول هع اسم ر هيمو د هنن رزوا یکی کر کب ویمردشارا ك نتناهنورعق || :

 :|| ض عاذا مالکآآب حزحر لاق زدن ادم كلب وس هلضب رعتو هیاک ب ویمن احاضیاو رص یالکر و هدب رام رمق

 نالفحرحر لاقبرونلو ارت قموق ه3 رج آه کر دهنسانعمكلبارتس بویمطو بویچجآ هدنتف سکر نب یبشربونیب لو
 "| قمر دشقوص ید هقشر هنس هک كن .ررداحت حس هقناط نیس مشحا هدننزو حده (جد -درلا) هنودرتساذنالف نحن

 هش ‘لدا اذا لاخلا تالا نادر وبلا حدر لاشرد اهنسانعم قلق فناکتم هلقفاویص قم هنر زوالوق لبغ

 قلوارفتسو تشایوا فیقحم خوا یاب حدر هذخا لاس زونید هقیمح عجو حدزو نيظلا هيلع فناکو :واهرخ هما

  ۱تح درو دولا جدتك ایام هوق تحدرو تعدسهراوح ف لاقیفهن الف تعن صام لاق هغمو رد هنن انعم

 فللذک هنس اتسم یدلوا گان ةهحارقو تجاحرارد۔ح درو لحرا حدس كلذكاهجوز دنع نعد تنکتو تعنیال

 ا یجاهجب ار كن قد تن دقو عفو هدندنع ی وز رازد تحدرو« هر لا تحدش

 دهد را ) ةر قە ثسلا حدزا ل اق ردقداره هدل وبا یانعم هلا ح در هلتسک ک٥ هره( حادرالا) ردندنسانعم

 كلبا هتیرتفو رالیکدوخ اب نوجگآ مرح ر ونده هرتسیرلک کخن هنس هک( ی زار داح كنس هفت اطر ج وکه دننزو هعرچ |
e یاةحعذوا هنعتلل لاس روند .هننلاحقللو و نوت ده هنجزاب ابر دشقوصندهرکصلوق ىلع رکجن نوا 

  ۱کر ونیز برکت رونیدهغانج هلو ون ها نالوا لبقتو مس یراقایقو سپ رص هدو بام (حادرا

 قوکت انسا زو نید هج اقا ولو ا طسنمو حس او یزلقادب یزللادو هلوارغآو هتسهآ یراتکرحو رس نادنماحذنز او تک
 قللوب و قازوجاو ژو نيد هجوق نلقرب وق یزو هلوا شمل زخآ لفصصب وب کر وند هي هودكکرا ارغآ کوب ویکی رانج
 || ادوما کتارو نما ناهنع هللا یضر للغ لوقا هنمو هلنبتضرولکح در یم روند هبهتفنالوا لیقو مظعوروتی ده
 هنلاقن یوک«دننزو یدرک(یسدژرا)ذهظع ةلبف هنتفوةلواطتمارومآ یادی دنلاو ضلاباخ در یوریو سر لح ام

 هنع فلل لافت رد هنساشع» قتل زدی ردصت هدننّرو لجترم (حدنرلا) یرقلا لاقب یا یحدر وه لاقت روند
 حد دا اروند 4 4 له ڈوک یراق دنا" هدرا اره نوحایدنضنالت رنص هد نزو هراعتس (ةحادرلا رلا) هعسیا حین مو ةد

 ناسرف (ناخدر) هدتزو زنژ (عدز) الن وط اط از ۍارهدلآ نماحدر ماقا لاقب رد هن تهانعم دیدی نازان حف
 كن دوخ ای نیدملنخرو هود هدتننزوتاعس (جازرلاو) هدفت زو دوعقەلبا هېچا ز(حوز سو زرا )ن دندی اا ہد و

 تطقشاذا تامل بابلا نم احنازرو اقر هقانلاتحتزر" :یابتارد هنهانعم قلوا هدناطورفو نوفروط ندقلنوز

 هج اذا جزا انالفحزر لاقبردهنساتنعم قم اسهل ار ومد بید كغارزم هدنزو حذم (حززلا) الاهوا ءایعا |]
 مزا ا رشاذا ةقانلا تک لوقت نردهنساتعف كم با نوکشود بودلنوزق هود هدننزو ل لیفت عذرا

 نوکشود ندقلنؤب ز هدننزورکس (خز راو) هبدنزو ځیاصم (ع زارلاو)دننزو یراصن (یازرلاو)هدننزو ترم
 تاوصاقلظم هلاک ك يع زرل]لارهلا نمد طقاشیاحز روج زارمو یازرو زر لب لات روند ەراەود نالا
 يدا ازوانوزوا نمب دهعب عطقم هدننزودعقم(حز زر ا)ردٹمبا طلغ هلکلبا نام لبا توضلا د دشی روحن ردهتسانعُم

 هدننزورنه ( جنرل ا) رونیدهبهنتمطم ضراو رولوا هدناهوررفونوب زردق هلو | لصاواک (هودیکر وتند هل موقع

 "یدعنیا هدننزو تاعصس(حازو] رزدلاق ندزبیتراقوبخ هعصا هلکن ؟هکروند هخاغا نانلوارست رو یلدا

 نالۆخ( جزار: 'ےزار) رد هبض نب مارخت ل دن رناهدننزو باک( حازر) یدنایرد كن بقر ندب رع کر دیه مک نا
 راز تفخ د ردیلهاج خزار لع ن دج اور دندن دح خزارن نصاعو زدی زب هل فر تعشتمندتس هلق
 علت لقاد باز بابام اهن لح زا حر هر لاش رددنشانعم قلقا قیراصو زاكب یرلما اف واو ؛لزاقانيق

 كنه دزوفو دونید هب یک نالوازآ كب یتاكنبزاقلبو اوكنترب قاروتوا هدتتزو رجا(مسرالا) هنغفو هز
 نار مچا سخر ی دوم كع یراق ھگزو ارج (راعس ام زونویالطامس را ندنشهدلوا فیفشو لیلق نا یرارص
 ةأ فا لا یک جو ءار ج روک سر یتجج هلبننح قل وا هزتعع تروعهلویتیعق برملادنعرونلوآ ی اللطا هبروع
 تلاملا تالا ماش ر سیا شر لاقت زدهتس انعمتالتلب وک كرد تشویق تنار شر زا) ةخبق یاراضسو
 هنسن هاو نشاو رفقاذا یبل شر لاقب رد شست قنات واب ويار هوا یر ندننزاطشو قوش وهو قرعاذا

 زد دع هلیفرخ او دوخ أم ندل وا انعم ەك ر ونلوا لابغتسا هلستانخم کامزتو  REر ایل
 ا نرو ده هک ناو ارت ایر ویو فجر تاب اھا اوز وز
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 ۱ لانش نج هانم كلیا میذ ی نلکشوکهوو نام لبیتسک + هزبه (جایرالا) ددا شوق عون زيو روتند

 ]| عنا لایق ردهتسانعم قعاضهدنتفو راهنفصن درو نکرا. | ییدقانو نالضفلاهنافیضل عتاذانالف جم را

 || علف هدنیم» دار اواسلدناو ردیدآ تعاجر هدننزو ضاعت( حایر) راهنلافصنو ةهودغ اهبلحاذا هقانلالحرا

 ]| هدبنتزو خاص (یحاب]ندنداروا یو | نیت ندو هیقفلا ترابنلا نحماقو یووغللادغس ندم ندیذآ
 فلخ یم یتا . وند رولیعاض ندناروفاکهکر دزوناج تكحوکرب حاز هدح اه :رهوچ ر دار وفاک نفخ ر 1

 ایر ردطلغیخدلوا هلغعل و ارب رج ةدلب هنیربهب ود پونلواحالصا یراهضسا حاحصضهب و زذ داف طالع نع

 ټولی راچ هنبزب یرب بو وق ندنرب ه دق نال غزا ر چ شر دیا نوک هدنفوخج هلرصش هکر دیغمص لرش زوفاک
 مج یا هک رددوا هغر ون هد درفم هکر د جرام روئلوا جارا تولخاص هرشط قر هادرتنخ

 نډدنهدالب رولوا هیبش هب کطضخو لام هب نرجو قا هکر دلیهسف یجاب ریسالعار ید یومو یروصیقو یار رولوا

 خلا)زلیدلبا قالطا یاب هلتنسناک  هلفم وب هدننامز هاشدان مان حابیرادتبا ردیف «لرصمرب تبان هدییدنرس
 ا لا لزم ى .درفلا یا جاب اذا ادا لجرلا مر لاقب زدهنسانعم كسب نوچ ةدنسهناخ هسنکرب , هدننزو لیعفت

 نجنرادبع نر ردن دما هدنبزوریبز جد: .رمکناذالحر ارت لامن ردهتسانعم قو ارضهمهدننزو لعفت

 ۱۱8 ناخی لاو ]هدننزو ذوعف (حوجچرلا) زدندنبداخا ءاو روردقوب یمانمهیعیوددرف یردطا یاخهلا دنع ینا ن

 ]| هکر دهتمانعمكلیا لیس یخ اشا بولکرخآ هلغلو هدانزندنرکید فرط نوزوم نالوهدنزوکرب كنوزارتهنزو ناز
 تنه (حاجرالا) لاماذا قاقلاو لّوالاو بل املاتاپلا نم اناحبرواحسوخبر نا را جز لاقي رونو زونلواریت ین غعآ
 كرو هدایپ ندنرکید ثب یبهنسنرب كلذکق تراو رغآ ندناربم هټۍ رشم هدشنزو لیعفت (هجرلاو) هل رسک
 هو اچوي یسیرغص ۵ ةد زو وا باح (خاجرلاو .مجازا)اعارءاطعاذا هل رو نالفل را لاقب ردهتسأتعم

 هيف كيم (ةخوخجرملا) هنبتعرولک حر یعجج كحاحرو ءار یا یا حاجرو حان هما لاب زونلواقالطا

 ندنىا رود هنعلاص هدننزوهماع (فحاج رلاو )هدتنزو هن اهر( هحاح زاو) هدشنزو کوا (ةحوخ رالاو)

 طرح ءو ودهتسانعم قعآ بودیا ليم هفرطو ةلکلکر خآ هنتر هدتش زو لعفت (مجترتلا) لزونلاض تو زوق

 1 ردهنناتععقملاصو كلکبودیک های رب یکی جلاضو تلامادا مالغلا هحوحرالاتعحرت لاقنزولوا ی ذعش

 ج "دلا رونلوا لامعتسا هتسانعم قلا زا تونلاض هوا یر نک اغر یبهودو بذيڈناذا یشلام خر لاش

 هح وچرالا مالغلاتعجرتلاقب رد هنس ا تعم قت هفرطز سد ول هذن :زو لاعتفا(حاجترالا) هناکدرقا "کد
 مر الاقب زدهنشاتعم یقملعرا هوای نکراغرو هودو لام ئا نزاو

 ید رغصو هنا هن اکبر 7 نه اذاریعیل

 هلعافم(ذححارلا) هنسانعم بذ ذنراریذاهفد اوز تچ ګر | هسک بو دیک وا یر قیفی رخض نكر رۆ كنوتاخ وی

 لامعتسا هد هبلاخم بابو و نوسلوایونعم رکو قیقح رکرد هنسسانعم قعشزاطوتد زولکر غار یفنق هدننزو
 لوچ ځحجاراو ردیج كنهجوجزا هدننزو فیحارا (ججارالا) هنم نزرا تنکیا هنعخنرف هتخار ل وقتروئلوا
 ۱ :نکر لاغر وب هودو نوجغيدللاص ہض نک ح هحوخرا بو ر ون یراناویحو ی راهسک ن دیک هدنا روتلوا قالطاهلباب
 ۱ خخ ایا تاد زدعفج كحاحرف ۶. (شجارلا) ردهحوخ را یدرفمروسد هنتلاح یرلعلعرا تونل اص هوا قا

 لاحر لاتن زونلوا ق الطا هرامدآی :حاص تنازرو محو جخعجاراتادیا مخجارهلبالاسعب رونید هود نالوا
 رقاوم یا مجحارم لخت ناختیرو ونلوا قالطا هش رامباغآ افرخ نالوا قوج كب قس هيمو ءاناخ یا خام
 ردیعج كار هدلاحره ردطوضم هدنشنزو مکر هد هل ضف و هنوکس كيجو یم كنار ( مخرا)

 نرکو . اج وادنرت هولم یا خخر ناسٌبج لاق  رونلوا قالطا هز دساکنالوا ولطبط هلباتا دوخخأن هلو

 هلشن هرا رخ یا ےخر باک لاق رونلواقالطا هززکسصا نالواهتسهاو لیفت یرارمسو رسو تکرخ ندنزاماخدزاو

 تبسم هلوعم رط ۹3 تا هل.غخ لر هلمهم یاخو كنار( عج 7 زا )زدندلاحر ءابسا جادو هدنبزو دعقم (حجرم

 كچوکهکی را طوزدتلوا نایاب هکی سهدابز كرر دنددماحم کروند هغلوا ثعتنو هجرادقمب ةدنراعترط
 زود یرلنابط هدننزو- صا (ح سرالا )رونیذ هژهساک ناوباب و لوق هلننتص ( عح محرا)ردندیناعع راد ۋا ضرّقو
 هلی عاط نالوا هجا وبان و یضب یراق هن و هیمدقل صجخ الی زا لج را ر لا لرکهکروشند هب یشکتالوا
 اذا سرفلا حرحزت لا ردهنس انعمقعشا نوا كلنا ل و بت : مسفر اوطهدننزو لزازت (حرخزلا) روثىدەنارخلۆ

 حرجر ئش لاقى رولید هب هنسن نالوا ناوبایو لول هلیقف لار ناحرحزاو حارحراو حرحزلا لوبل هعاوق

 ردپدآ خاطر بیل ما ظاکعناحرحرو زذ ذوخ ندنوب حارخر شبعطسنمغساویاناحرخرو حارخرو
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 حذحذ لاق ودهنسانعم كع روب هلتعّرس قراتاییصقبص ی راع دا هدننزو هل رز (ف>نع نلا) هقاذاذ|لملعلا ۱
 هتفساذا بارلا علا تحذح ذلاقب رد هنسانعم قم رواصبو دب زوتیعاربطلب دو ةر غم هوطخ بنزاقاذ لجرا

 هالو! تیل وجر وبینع لوفیبع هل وار دنا لازا حالتالا لفكر وند هتمآ كغك هدنزو کوک (خذوذلا)

 هدننزو راز (جارفلا ارونید ارونید هرودوب وین راق هدننزو ثاصح (حاذحذلاو) هدننزو دهده (عنخذلات روت نونند

 ۰ دتزوروص (ج حورذلاو) ۰ هدننزو دونس (حورذلاو) هدننزو نکس )€ نذلاو) هدننزوسو دق (جو ر ذلاو)
 هلی كونو كلاد (حونرذلاو) هدننزو هسنک (د رذلاو) هدننزو رق څر > ناو :هدننزو ا

 هلب دیدشن كن هی انی ارو هدننزو لعلعف هلي غفل راارو هلیعص ك اارو كلاذ محرحزذلاو) هدننزو حورد (جوخرذلاو

 یکجوب زو ق هدېکر ردندموعسو ردبا نارطیکب اذ رد راو ی راهطقن هایسهایس هکر دیعسا حب ی زمر قز زدتخاا

 نوجا سل 2 نو سام یغاق کج و نانلوا رکذ هماعط هدننزوع زج (حرذلا )روکے رار د جج زد راکدید

 ATONE HOE رږوهیف حارذلالععتاذا تلاثلا تابلانع ارد ماعطلاحرذ كعد

 حذلاسقب رد هنسانعم قغف یکچوب زودق هماعطیخدوبهدننزو لیعفت (عرذت)ا)ءارذاذا ځا ی ثلا حر
 ادا وادالاح وذلاقیردهنسانعمقماوض با رومایمنوآ قلواتبطنودک یبهادیولط کیر حرذ یخ ماظل ا
 ردذوخ ًامندم هروک .*دامرددکوم یطفلر چکار دکیع دیرم هزقكهدننزو یریز :یرذلا )اهن ارتب نجا تالط

 حب ذوهلب اهزده رد یدرفم هنسانع باضه رونی د«راعاطق ذی هنزو ما (خرذل)ناوجرایا ییدذ نمم لاعب

 رج هدننزو رب ز ځیرذ عرذ ردیدآتعاجرو رریعسا یردنكتعاجرو رد اب وشتنماکآ تاب تر ذ ل٥ ارهیدآ وکار

 قوکسلا دن دزو زذ( دردی ذاا وو »ودر دزو رف سر ذهن انها

 كنه درک س ناعتمر ن دنس قوت و رديت تر نم هومن انلوارمسعت ءاوذ| زارذواذر دیمسا یرد ك رع اش مان

 عاملا هیلع بلعیاحزذم لسعو نیل لاق رونلوا قالطا هلاب وةهدوسنالو ابلاغ ینوص دزو نفع( بل ضیا

 ماشرد هيم انار هک هددنزو سلف ا(حرذآ)حایضیاحارذنیلل افت روند هدو شات اف وضهدننزو باهم حاولا

 ناب هدنس هدام برج که نزد تلا طاع رانبد رد هلحرم حوایرلسامردهدلبارب هدنبنبصق منبر چاهدنعککوا

 مرنا ذا4 ےھت ل اقب رد جنس برق هج یمرجرپ لطا یبهیسکر هدنزو لعفت هلذاق (مهذعلایدنلوا

 هلدیدشت كفاقو یمصتلاذ( هحاق دلا | هیندیلاع زفم یایتلتمیا شیلا ذم نالفلاقیو هبنذیالامهیلعنحنو

 سل -افوص 5 نار (حالذلا )روند هسنکنالواردیا دانسا ثیانحومرج یکیشلسیا بو بودناازتقاهیماتاماد

 حوذب لجرا جاذ لامب رد هنا نعم كمر وب هلت دشو فنع هلو کس كواو و یضف قالادا (حیفلا)روتنیج هدوم
 اهوحو 0 لاشرد هنسا تعم كمردکر ی یشاوعو باود یس هلوقم یو نوبقو | هنعزاسادااوذ

 یهنسرو اهد "دیاذآاص وذتهلب راح ود لام ردهنسانعم د قمکاطیسب روس هود هدننزو لیعفن (عونتلا) اهعچلاذا

 رودهیسکن روسزاوط هل هلت دشو فنع (e هفّرفاذا هلام ح وذ لاشردهنسانعم كليا ییرفت

 تراک ف رجانلار لاقت ردهنسانعف كيا هدیاف هر كنابویرسک تالار( جی را) ازال هد

 الث رونید هی هناف سن : ردرلمسا هدننزو باس جارو هلق 2 رو رو فشتسااذا عبا را بالا نم اگر

 هنسل روس هودو تا نانلوا لج نوجا تراحتو مس هلنبتقق جرو روننداکآ ل :اعافتامهردشب ندترا

 هتسانعموافدهنال دم زو ده ر لکو لن سل روا هودو هنسانعم شرون د هن غاب جاو رونلو ار عد بلج کد ۱

 لج هللړسکك ناررد حار یج هنسانعم لیصف روند هنکشوکهود قلطم رد درفم لوق ل عرد خار یدزفم

 توس ےک نک تک

 می سج

an ج 

 رد هتسانعم كر و هدباو هلضف ندهلاعرمس e ندا ینییدنلاهعاتمر 0 ,دتنزو هلعاضم (فحارلا) ردن زاجم

 هنادي سا هر زوا ی ریلکدلیا ملعت كياهعف ود یعرشرود هکربد حراش ار هتیطعایا هتعلس لع هتعار لوقت

 نوا صلع ندایر یهداز لواهکر دکلب ادا هلا همی رادقمر هلیساضر یدقنینیدلا هسک ندیا ضارقتساو

 هرکص بواواعورمشم ند یس هلجو مض هدقن هرزوا قلوا یساهم وات شا نددقن بحاص اتمر ولتجقر دقلو]
 سان زمعت بودبار رفت تروص ول و ردنااطعاهن هنل وابحاص یتدلوا بو دیاهبه هست ر جد نويدم یاس لوا

 رطخ هدراکنایرماناناوب م دق هدلماعت ردهدنس هزم عاج | سانلماعت ردشلکه لوا هلو هکر دبب رق هیهنس كن |
 هنکشوکهود هدرخو رغصو روند هو كکراورونید هعالغواهدننزونامز هلان هیدشت (جات زا) یهتناردر رقع

 هغالغواو روید هنکشوکه ود هدننزو دربص (عزا)ردیعساامر رخ عور ااو یعع ِ (جاتر "بر "بر) روید

 سس ر اا س تم س

۱ 
 ۱ داسا ندنلیبق مان لیلوو اہف رب یا ٌهحار راج لاقرولوا فصو هت راجن ول هانا ( ناز )یک ل اجو
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 لات( مولا کیم عج نی ها تو تیبا لا هدننژو هالجن(تخولا) وند ا
 عظح إذا! اود جودا هنطبحاو لاق رد دنس افن: قغ ر اط یخاشا لوو یراق كاابلناهلبتوکس اتل اوو یف |[
 هدننزو هار تن تن اجناس ینا وارا بوب وت ج اغاو لش شا و هنطب ۲

 دهن ن» یک زاص سا بو :نراف یو دیو لافنا (حابدنالا روند هر هرهتتنالواهر روا قملولوالب ووا
 نا نادا هقرفاذا ةا تالف حودلاقب رد هنضنات مىچقالمەد نزول( عودنا )جادیهعهنظب حا دنا ل اق

 | كلاذ-(حایذلاوا هلتلوکسب کتابو ف كل اد( ) فی انا نل اقا ره کد ارح رون د هکر کح هدننزو نار ۱ ِ
 | ییاهیلترت ارو رد دوب وضو میا« لصاةعشاذ انف اغلا باللا نط اخأند اواصذ یشلایدلاتب رادمنسانعم ق مرارا :

 ۱ اهرحاذا هال اد لا روهه تنانعمقلوغولو هقنفا نا هد لاقب ن رۈنلوإ لانعتسا هنا غد قمرا تو راب

 | دیوولوا غراب موج یرغوطغت اند( یکامهلیویت دنا تازا دودکاو رب ناقض ك هکر و | |
 | هیلمک لوا ندشلوا, ناباسو تیات هدن زانو ۷ یک خرا دوجاب قانال هک بوک رۆ راغ العف هيلا تخد|

 | نفر هديل یریعضاب دنلجن» هياتم و لل وقلم وذ موف هداز پلاس روئاوا رعت للافصندنغضروق ||
 ٤ چد اقىر دلبعتس لب طلاب وراي قاس ةو چماپ و كۈ قنات قاسم ونو لامتسا دنس اتم وذو:
 | ءاتيدخو لحن هلو قدنو حر اشلا لاف یک تو بق قانا وف روند هناوبح قج هنازاضوب لب سسکتلاذ (عذلا) هلزاذا ندا
 | ج ذو ن ذيع ون اب دارمژردیدآ اتنه ع وتو هدننزو پذغ (عجینلاو !هدنزو نوص (عذلاآ عذلاآ عینیاموهو عامر 1
 | ناویج شمار وب هدنبزو رها (یذلا) دید ابن اقش در 2و هنس نانعم رجب روث د هنج ییاهناببهدنیزو دّوصا

 | ىن ی جون دما یا یوم زاد هاه دد و ةنلغو بلاوعقم عع لیسف ردهتیسانتنعم ج وب ذخا
 1 ۱ | لع لیععم| خبنو رونلو ریبن اوج ولکه خام هکر روید هنا ویچ نالوا ینیخ الص هک یا ناب رق «دتحازب ناب زق و ||

 یشزو هلا اشم ی ره دښیدڅ نیخیذلا ناتان دب ول عم ی راهبصتق رات ابل ك نیو لتر نضج السلا هبلعو
 ]نو موی نوک فالو كبل ا دبن دیرابانج لضم ا دبع نب واد عی زد كام نک ل ونہز ترحح |
 1 | هیلواهلادبع تسجاو ا سولو الثا یی ولت جلو عیدی با چیغو هرزوا كليا نان رق ی ةدقدلو اعلان |

E E ۱یل واود هددعفد یچتوا بودی ذعرق هل هودرنوا لیلا مال ضب ةدکد لبا دار  
 ۱ ڭا جاد هال | کدنلو|یالطا ذی هسب الهو هوبیدلیا نایرق:هودزوب بق رطا دف هلکنلب رو هظهرزو

RR.۱ | ندنناوآ .ماغدا ۱و بلق هل ادلاجتفاءات ر دندان ناتو انو ورد هنس انڪم كغ بپا ني بیا نویفقلنان رفط يفك  

 | متوقلا اذن لايف هد متن نم لی عذ نبی نازم دزو لعافت (جاذثلا) عبد ذخغا ادا لر لا ذا لاقب

 ش نالوا هدر و رونلوا رعي هرات ۾ هنسشانعف و بنانعف لک لب رپ ناکا مپتنزو لتمم (عنللا ( اضعب مهضعب عذاذإا
 تب دمشق هل رخو د اونم ( عدم ار ںولک عا ښن نیچج هلوا ی رادقمسافرب هکر زونلوا قالطا هغی زات
 || تنو باوغ» دوو رر ا رک دوا دو راقرا نالوا ن یم راغه دنر زو ل نیر اقم قابا د تازو ناب نابتر ( خاتا
 . |850 دج نولو شراع هد تاخرت کر دیمس|ملعو وزو هدیدآ تات ولیجس هدننزو بارع (جابذلا) ندخل
 | یراصنو زولوا هد ادب اع یزایصن هکر هزونصعمو هراپ ارجع اذن و ریدناکم مم | کرج كنم ف رع
 | ندنهل مي كنو كمواد( عادلا: ارد مالالا لق قالام روو نوا تقوا قال طا تن
 ندم اوفا هافامط از رنو الت و تلخ شو ندیچمآ سا اغا درب موخایچ ادرپ رولبص|هدزوایرزاغ و

 عازذ رب یر)هنیم نند رال نانههکر دک و کیا رپ کیا دکل( عادلا دعت لو ا تبا دخل اراب ع ق چنل واجد ۱
 هدننزونانع (نیاصذ) رد شرم دنلکش زدی منی ابوکهکر د راؤ بک و کلچوکر هدنزاغوب هک ایوک تی و یرادقم
 یکردیفداربو ؟رادنفدارمو هدننزو بډ جدا ردیما ی .دب لوزعنیدینعندیافک اور دید تاجر و ر رد هد ليزر هدم

 :دبلا نغ ین مالییسیلا هيلع هلع: :ثیدلیاهنو.حرانلا لافردهنیسانعم کا باشا كىش 2او دنشه ره ع وکر

 BEM .مدشنزو بن لو هدنزو ره ی لا( ۳۶ داچا لالا ولا اوم و

 هد زاغوبردرا کوب * اک هدسزو .بارع .(حابنلاو) هدنتزو باک (جابذلاو ) هدیسنزو هریفیک هی پک ب للاذ

 | يلج شش ناخون هلغل وا متهدزاغوب هکر نیس« هام هلن هضراع بابا صعب لوق یلجر پیدا مجرب رولوا

 قوا هلبسابا لاهل دید شن كاجو یخ لا( چلا دی رکدبتیلک قانجخندنعاونقانخوبو رد الهآو ننخ
 اهحتذ لاسشی رد هب اتم ف ا عاجنو فکسلاب هبرضاذآ لّوالا بالا نب اجنذ الف چ د لاپشردونسانعم
 ا رخ کوب دم یدین ا بطحلا اک تمیم کشک اهعماجاذا
 یر سس تون x سجس ج
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 | یضرالاق ءشلا حد لاقت رد دنشانتفمقبفاص بوم وکهغاربطیبهنسنپ رب هیدیدشن كاجو یف كلا د اللا
 ث و فاچی هسک وا هنا ىلا هک ناخ ارل د لاف رز چ نس ام تالبا عاج واه تدان ل والا بالا نمافتد
 اتد هدر كم د امعماهعدراب رف کن دن دانعم ویو هافق فدع د اذا انالف ځد لا بارد هښسانعښ ق هعیهرب هززوا ینافق

 اهعد یلضا هکړ د حزاش لیق تغار فو زت هلیسایش او ل اوما نالوا یس د هغ ردو ید وجو قوت اخ ل وامي نا ریداحم
 رولواش هلو یلقهباجیخد ءانه نوجا تنا جو رونلواپلق هب ا نیع ەدە ن دمت تخار دلم ید قم وا اعف

 [ نا دح دلاوا(اتجدلا) مسنا ادا اذآ ۍشلا حدنالاش ردهنسانعف قالب ب ونلنا اهن از هدشنزولاهفنا (حاعستل)

 (حدودلاو) هلیسذش رخصت (دحدنخدلاو) هلن كلاد (حداخدلاو)هدتنزو دفدف ف جی لاو هلق لزللاد

 هدلنیزور وض (حوحهلا)رونبد هپ یکن ود ول ولي وا هصقكب هدلنزو هج ةجدخدلاو هون زوزو

 صوصخ هنابض و زدندآ تك حوت كج وک ول تسک ر للا (جادتحید) روسد ةي ةو هی روع, .دنمونتول هثحیومل

 ك ارك مک یش هرزوایعابارب هسر دب اان طخ یر ر ريد ج دند خدنح دهر روا د وغم عطول وکر ردي ردا تمل ۳

 دارقا هل ر فتر یهو ز هک دهلکرر به اونا ج حدمد) .هلتوکسكراح و یارسکتلرللاد (حدجد) زونالود

 حد 6 رهف لفباوابوس E E aS بک

Erا هبننزوپمرف /(حودلالهضماذاشلا الا باب لا نماخزد جنر لقب ردنا كلبا غفد  

 دن قمو کف مردف طن دب٥ دیش و تک( ر دلا ردلا ) مرهاذآ هاذا علا الا املا نماح زب لج ولا خرد لان رد هنس انف

 أ لاه روند هرو دوي نامش لوم ن واقل اسمك تالار EWE ةباج ودلا) 7 مع هغرهیاح ردٌمقانو لجر لای زولوافضو

 لاق رد هنسانعمقججاقتودرکم هلہبپس وق روقرب نرو اخ( جم ردلا) نیطب ناس ییضقیا ةباج رد لرز

 ییحاذا لجرلا مرد لاقب زد هتس انعم كمل ر کوب بو دلدو دف لب هلکک آلی هن نغاشا یاو حرف نها دعا ذا لحبر فا ید
 نوکشودهّیشرب هدتنزوخ رز ( حدردلا) لآ ذناذانالف عود لاش «نودن سانمم تائا قلا اذتودسازاط ًاطو هاهظ

 زو و م مش لاس ردن واسم یی انو رک ةر وتبد هجر كلذ: زوج نالوا ناف رب كيورونیدةیسک نالوا زر

  ر وک دارد عجب زۈلواەدنىئىھەغولىق هک وتد رۇعنالۋا زارى ر عو ل وطهلراھ ( 2 جد ردلا) "مهیا مهود

 ضف ك لاد( دلا ]هل وا شعاب هنس هنچ یسهنجن تودیکی راشیدهلقاب نقل هجو قاب کروند هي هقاک ل وشو
 رد هسا نعم روي لر هیلکما کما هدر هدرخ بوم ھا ۲یراعدآ دنن ك وب رغلآناویخل اونا بنا تا وکم مالو

 یرومب هدشزو از وص '(حوادلا) دا وطن | ضیقتم هل شما نشنال تایل. اد هرعو لجزا غد لاف

 یدو ( الا ) یکم دقو مودق هلنبنمخ رولکدیعچچ" اما هرکی ا حولد اسل عموی د هد ول ق وخ

 لعافت (.غادتلا) یک لهاوکں لک اودوا هدننزومکر رولدى جاما روفک ا اتا لات رذ ةیاتعم لوا |
 کدی غابو ن كنسرللاسج قب رضازد هنا تمرتوک هنر فو روک جاغا وب هش هت ر خار هک ی نا هنر | ۱

 دل ردیدآ ن وناضرب هدتنزو رهو /ود) د دم و تون اب اف هات لاعب یکی رلکدتوک |
 هکر دفدارمو هدننزو غرد ( هه دلا) ی کای زغد نعرف لار وتد اا قوجا دشز و دد زق ۱

 هدننزو لرعفت ( عدلا )هس أر نیم اطاطو هر یحاذا لج را جلاد لاق رددنسانعم قاز وننق لب بوک آزیشاب
 یقلاوب ه دنننزو لح رفس ( عملا ١ هساراطاطاذا اهدنلجرا جد لا دهها سنج ككا تای اخا اب |
 رادان مش ران یر یدو هدننزو هک زج به (یم لا ) ى ىدا بوط روده و

 هدننزودوغق 0 سی ناو دن ترا ليم كيسو لاد لر "ةخنرخ داذآ |

 ردەنشانغەخ قند هدننزولیعفت (ختدتلاإ لذاذاتلاتلا بابلا نناعوتدلج را غد لاقت هتساستعمیاوا لیلا ۱

 راردیاےلکت NEY رد خراش ردیدآ هیلفصب رب نص وتم هنس هفت اط ی راصن لر رع ک ت لاد عدلا

 e 1 هکروترذآ و لا [تنناننوناک ردات رو مفا هکر د جنر هند ونظمیج رغ نکل ۱

 دآرمرک رد رد هنشاتنففع ولط هدیناب رمسونلواقالطا کادو یرلهلقصب نوک وارا ر وقار بوصی راعباخ |

 ار (جادلا) رونبد هبسک ج ارهادبو یوخدب و لعن (عتدلا) زداسبع ترضخ عولط نذنرهن ندا | |

 ولت ننشلوهوخ ادایندلاهنمو را زر دناک ا بودن وآ یراقخوح هلکنآ هکر وترد هضاکا وا یخ وح شفنف ههننژو |
 قولخو رار زوج نب زمسکلبن اوتسن کام اک الب لدو انان ےیل وتم ن قانا ماتو هرن ولا ەك نایتسال

 هرهنفنع ظ وئظخ و دف هحالآ نال وا هات وام رس لا هل وقهزوک او [زذف راعتع هد کر وشد هیطیرلکف
 تحت سسسسسسسس سس سس سم :
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 ۱ یروق کیا پودیا نام هلی مور رانک هدننب همی هوم یکرابط ردب رابقل peren هست بلاطيب
 ۱ هلا لصمرکآ لوس ترصضح هلغلوا هدیه رب شرع یی یراحوتفر حورُاطادیهش و هرکصندقدلوا هدیرب

 | علم هبا نيج انطاوذ هلیرامرویب .ءاشب تبحنط اق امه ربطی نوج انج هی دی هدبادق هللا نا هدنرامح موديل
 ماو ماک هلیعم لیج (جانطا)ردییقل يريطافعیل نمش ندنع لولم نانلوارببعتءاوذا (جانطاود)رلیدلوآ
 | کچا نج راضعب هکرید حراش مال هیلعحانجاللاقب نوهغدلوالیم ثعاب ندقجقی رط ردهنساابنعم

 | هجحانو هبابجو بفنکو هروجو پناج یت وپ لبر سک كيج ا ) ردحوجیم نکآ یدیدردپرغم ندنظفل
 وول جج هدنو و بوجا ییاهذو و لیمو تاؤ قالطا هرا دمو هفن اطرب ندیجک لیلا محو ردهنب انعم |

 هکندیدآ مع یا یمبنرب هډننزوناکا را حانطا ندنمتا لجر رب حوهنمهفناطیا لیلا نم عنجیضطم لاغبر دراج |

 8 | نىاز هد هدجبیصم یدو یکجانتچا هدننزو لعفت" چا یدیشلیا انب هد رضب رها هتسک مان سو |

 | میتجا ی دچاسلا چک لاب ید ید دننه تما ھم قوا هدنز رطدانف بوبمر دښو صو بوسیوت | ۱

 لینوکس ٌلواوو ی كج (خونا )رد ښا وب هدف رصم نادندیاهکا هکرد نوي نا هدننزو طبالع حج ج ۱

 طلا هنجاچخ لاعب هنتانعم نايا لاله ةلیهحو لاصینسا نولو از دصم حوج و یک یاش طب روند هزو رف

 ةحاجالا) ةا نعلدعاذآ لجر حاج لاقبردهتسانعم قییاصنسلوبو مهتلص ًتساو منه اذااوج خو ۱
 مهوخاجنا لانستی رد هنتمانغم كلبا كاله هلبمجوا لاضینبا هدر هدینزو لاعتفا جاوا بریک مره |
 هتنفآ نیلیا لاصبتماو الها مست ی شاز مو باودهدننزو هار, هح اا. مهولصتساو هوکلها یا ےھوج اتچ او |

 چ ان ووتید هل هت ن دبا لاله هلی مجول اص بنس یشزه هدننزوربنم (حوجا )دا ارح اج لاقن روند هت دّشو

 +بتنزوفوحا (عوخجال) وا اه و ما زی هب هدر |

 قاقهدوسنف اودقرشاطنا هدننزو لیعفت (عیوصت )هی كوجرولکیوج یعچج روند هه مساواقلطم |
 هن واج رو دون هدننزو هلتع (ٌهیت دی ديلا) مهلا ءاطإ لاتقا اهنیفجایآ ی چرر : تچ وچ لومت ردهنییانعم |

 هلجنرف كبوتاخ هام (ةوطا او) هل دی دشنتو فیت كنار یک اخ 4ر5 ةربصقیاذجت دارم لاقي روند

 نلیصا هدنعج یدنلو الفیفحت نیل انتا نکنی کی برف یو ر لاا” درخ] ی دنا حرج لصا رانو رونید ۱

 كبار یرمسک بن اځ روثید یقیرحو رونی ذی رخ هدنتبسنو یکن ومو نودل روید ڼو رخو رونید حارحاهړزوا
 هک ی ترحو ير هلغلوا كعد یعقوب هتسو یکی رلكدید هتسرا رد ید حرحو یک یودعو یودب هلیعقف |
 لاب روت هیسکراکبتنالوا یلوکشود حیرفرد هدننز و فلکه کج رجو ردکع د نوتاخ كویب,يبف ردرابوبنم |
 اقرار اجرح لاق وددنسانعم یف وط هنج رف كن واخ هدننزو حرج (حرطا) را ىلع صی نحیحرحلچر |
 لینوکس کونو سنک ك اح حح رونو هنوتاخ شاف وط هنجرف (ةحو رح ا) اهر ج باصااذا لا بابلا نم |

 تیجحاحج هدام تکه کد هکر 5 کا ) ردندنتاونصازازآو رجز ضوصحم هنعسک یکو ن نویق

 ناههاتیه اهو ایه تتم اع لا ول هکر دند ششخاو رای د لبا ضرع هنس انجم ر تت نکآ تیونلوا لیت هلشرابع ءامح

 زاد زص تمن بئاوضا یک ا اخو ءاعیعر دان ردصمندهلعافم ءایصصتخ کرد راش ردقوپیرب,ظن یریغندنرادلک

 ۱ قمرفاح تند ىه ىش کی هقاع قرادروخ د ی ذن اه هل زنه اهو مزون رهید یعنی یم ن ویق ءاعیع
 1 E Na ھن ندالکحتندقم ةرغاڪ هب .وصیراجد خاب يەک یتدءاصح هان هیاکضن کت ونس .وداهأهد وخاب

 یاب ویلا ظییف ییدقواهدننلیه ع وکر ه دننزو لیعفت (جیدتلا)لادلا لس سم ردشابا نایب هدیه دام
 نلیشوروطر اجبونو هر اطاطو هریهظ لااا ابن لخرلاحم د لاق زد هنسانعم.كک كب یرغوط هپ اشا
 | زاتتیولذ انجام د لاقب زذا ةتسانعم یف والبلد و راجا دیاک وکر ایف لجرلا چ دینایهن ثیدجاهنمز
 یضرالاا غ تفتت ام اكا تت د لاش ود هسا نىم قم اف بولاعوط قاربط هلغمزابقهدنتلآ قارط ىا مارو
 مزالح هنس هزاخاب هزاشابمادمسکرب رب خیدتو رولواذلب راشعا بارت رک ذتهلغل واهدناونع نا هدف ضعب ترهطامو
 لاننا (جافالا) حزب لف هحزااذاهتب ق ل جرا غ د لاقدر د هنس انعم قلو | رقچهرمشط یکی بسبهایسدعاقتبول وا
 حنا یاب دزادلابامت لاعب ردهنیسانععد رفو دحناهدننزو ل .ناکساهتد e) د دا )ردفدارم دلا یاسنغم هیدن هدننزو

 | قاللا هفاموق لی رونق یسهقراهدننزوهندح (هح دملا ) ردرلص وصخمهیفن ماقمو رد هینههوب حد ج !دهلیحو
 ۱ | یهنل واتشهوزوآ یر ادنیقتو طبرض كاخراش و كفل مهچرکرولک ع ادم ینجج لب ءا دحج یا ة2 دعهلمر لا رونلوا

 || یدنلوا ناب هاتف هدام حدب ی رال وق حدسیدو حدنا هلاملکا راب رعو ردقلاخدنابف ینج رز :منزو نکل
aج ےک سس سس  
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 اهلها ىلا هتسنم تجرخاذا اهجو ز ةأرلا تعج لاشرونلوا لامعتسا هنتسانعم مکه ننس هناخیس ابرفآ

 هلقشآرب قجوج نا بنیوا قشآو عرتما اذلجرا ےج لاقب رد هنسانفم تل هلتعرسو باتشواهق طبنالبق
 [حوجلبا)هناکمنع هلازا یخ هامراذا بعکلان بعکلآ یبصلا عج لافی رد هتسانعم قمری آندنرب بوروا یفشلآرخآ
 | فوردداح"حوجو هبلغیو هسراف رتعب ناک اذا حوج سرف لاقب روند هنآ زواب درس كب یاب هدننزو روبص
 نایلوا لباق یعنمو در ها هب رټو حصد الصا تولوا عنات هنس اوهو سوهیدنکجح وجیوردیعاكتسرف یلهابلاو رعنا
 مرهنم ندکنج هدننزو نامر (حاسا) هدر نکع الف هاوه بکرب ناکآذا حوج لخر لاق زونلوا قالظاهیشک

 | هکرونید هنقوا میلعت رولوا متنا حاجو ردیدرفم خاجزلوا نکم ۍراعاجراو در هکرونلوا قالطا ءرکسع شلوا ۱
 ةکروتید هب هبعلم لوشندلافطا بعالمو رولوا دو درم ورک ن دناشن رولوا قاب وطیکق دنفیبواوننولوارسنرم
 یکت وا یرلکدید نایلصو یلح هکر ونید هتابن لوشو رار دیا بعلهدنرانی هلکن ابو ردضق هويه هنس هبت جاغارپ ۱

 رولک ماج یعج هلوا هدنلکشرانکنا هزاتیسهصالخ هلوا یرالکسوب هدنزرطهشوخو یراقچلف قشم هبنفارطا

 تست

 یو زد

 [هدننزو رفز 0 هدننزوربب ز جج هدننزو ناک (حاجج) ردنلک عاج نوچما ترومض هدرامشا ضعبو ہہ
 |( اردیدا كعاطر دندروب رب وش هدننزویفز محو رونید هلسانت تلا هدننزوریز جو ردندلاجر ءایسا

 هدننزودوعق (حونطیا)ردندنس هلق سبقل ادبع یغی رد یستبغرعاشرب ےمج نیهللادبعردندیماسا ةلیرسکيج
 | قدقوط هنلوف كندآرو هبلالاماذا قاتلا لوالاوثلاثلابابلانم اخونج هیلا نج لاقت رد هتسانعم كلبالیم
 رغآ یهودو لبقااذا لیلا عنج لاقن ردهنسانخم كلتاروهظههگ و هح انج باضآ اذا الف معتجلاقب ردهنسانعم |

 حج نعم هيلا حتجا لاتقب رد هنسافعم كلا لیم هفرطرب دوخاب هششر یخدوب هدننزو لاصتفا (حانتجالا)
 | ج رفوب ن در در ها شرف هرب ینرالوق بوکوخ هر هیآكنب رللا کیا هدهدس یصم دوجسلایف حانتاو
 هدنلکشداسق هنیعب قرهنوط هنوغوق ینراقتلوف قر هیمردصق هنفرطیکیاكننطب و بودنا عفر یترلکسرید
 اتفاحم هبتحار لع دنتعااذادجج اسلا عتج الاعب ندشلوازداص یرتشرما هرزواضو وب ودنا قعوط

 قز هلقوطهنسکو کی راقانآ ندنعافدناو تعرس تدش لوق ىلع كع رو هلتعرسهق انو اسهشزتفمریغ نیعارذلل
 تعرسااذاذقانلا تخجا لاق رد هنسانعم كلی هرازوا ذج و قعایط هنکو ایس هسکا یک اروشوید بوطروط
 زهد داقعاو لیم ی رغوط هنا رایاد حانتحا هدنآو اپعافدناةدشل اهمآدقم لا ادنسماهرخ وم ناکوا
 || لاع ردرکس كر هدناداقعا هنلوصیمکو هنغاص ییکه کی کت آی رلکدید نیکزید كت هکر دترابع ندنسمترکش
 هل رسک ب هرمه (حانجالا ) هرضح ین هیلعدنبیا عتب هبقشدحال ادساو هرمضح ناکاذا سرفلا مت
 هلامااذا هعتجا لاش ردهنسانعم قلق هلاماییهنسنربو لاماذاهیلاعتجا لاش ردهنسانعم كلنا ليم دۈ
 اکو هنب راک روبق كچوکولفرط کیا نالوا هدتلآ كنس هتفسکوکدمجج تن هحناج (عاوج

 تحت عولضلا یهو عاولاهنم ضقنترمااذه لافبهنمو ردمیعس"ثعاب یتیدلوا هج رک یر وا رونلازت
 هحنجا یعجج رونلوا قالطا هثب رللا كناست او روند هندانق كشوق هلبحف كيج ( حالا )ردصلا باع بئانلا

 قالطا هننارب كن هتسنرنو رونلوا قالطا هنیراقتلوقو هنب راو زابكناسنا كلذک هدننزو سلفا رولکم جاو ړو لک
 لاشروللوا یالطاهنتفیقحو سفن كئبشرب و رونلوا قالطا یداولا یانج هننناجیکیا كنهردالثم نوئلوا
 افلطم لوق ىلع راردبا هزوآهکرونید هنسب زید وجنا شلزیدیصب و ولنا هدنلکش دانقو هسفنیا ؛یشلاحانج
 نالفحانجنقنالف لاقب رونلوا لامعتسا هنساضعم هانب و هیاجو فو رونبد هب یزید شلزید هرزوادح او ماظن
 قالطا هنکولب رب و هنسهفثاطرب كنهنسنربو رونلوا قالطا هنس هبحانو تمس كئبشر و هتناجو هفنکو هارذقیا
 اشور یا قیرطلایااحانج نالفعرشا لاشرونلوا قالطا هی هرب و ردزناج هد هلی كج هدنوب و زونلوا
 سم ندجو سرفرب هدنتعاجج میلسونب كلذکر دیعما یسرف كنهسک مان كبرش ننازفوح جانجو ارظنمو
 راب رعو روناوا قالطا هنروعهرهجهایس حانجو ردیمسا لجرر و ردیدآ ی راسنرف كطیعف یا نذبتعو یراصنالا
 او کز هدرپ كم دراب دنکب ودیا تیقرافم ندنرانطوالثم رار دیا لامهتسا هلی ج و هراعتساو هباکض عب یتسهلکح انج
 یتنانخبکر هسلیامادقاو سو دج تیاغب هدصوصخر هسکرب و هنساضعم یهناطوااوقراف را ریدر اطلا یخانج

 قغناصنسف یک ارّکع غان حانج) ریدرفسل حانج لع نحهدزپ كجد زدن هدارارقسو زاید هال
 ن رفعجردکعدیحاص دانقیکیا (نیحانجاوذ) ردذوخ أم ندنسانعم نولاخهایس روناوا کن هدقمرغاج نوا
 اس توس حج تحت سس ~~
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 دوخ قر ةبمش اط ةيسکرب لوق ىلع كمر و ةرثکک ةيطعو هتحاطیضماذا ثلاثلابابلا نم احرج لجر ا حرج
 نازبخو وهآو ادا اتو یطعاوا البرج ءاطع هاطعااذا نالغل لج را حرج لاقن ردهنسانغم كمر و دوخت

 .قمروا هخباغا نوجا كنكلس قارب و اهنساکتلخد ذاءابظلا تحرج لاقب ردهنتسانعمكمرکهنغاتب یعسق

 ردهنشانعم كمر و تول ول راذقمرهمدآ ر خار ندنلامیدنکو هقرو تحل هبزضاذارصلا حر لامن ردهننسانغم

 ردر دصلا فصونک هنیناتندیطعرونواقالطهب وکر بو خزجوتعطقهلعطق یا حج هلام نم ها حرج لاب
 هدننزو لبخ (حرطا)روئیدهب هعطقرب ندلامهدشننزومزج (فحربأ) ةرشک هبطعیاالب حب امر ج هاطعالاقب

 ینظناذا حزجو حزم الغ لات روتید هنالغوا نالوا لابس هجر د تس اکو دشرو یز هدننزو فک زل او)
 راش وق مضاحرمآ ناد رازق هکر دلمتتمهنننانعد یرق هلبسنبهرزوا ن وکم تلاحو نیترنیک يطج) سباکتو
 هرن زوق ئشید كج وک لوف ناعرا ردنا رلکن هدکد لیا تلشکر سیک ةبسک ناغاصیک نو هک ردکقدروط

 قوص ینراقوبق بو رک ضزللاد ینرقوب كجاغازاوط هلینوکسس كمالو غف كيج ماتا) نعد هب یک ارد
 لغراق هدننز ونراوحت (اوطا) هرمشقو دیلاعا یعزاذا ثلاثلا بابلا نم ایمج رضشلا لالآ عاج لاقیردهنس انعم

 ووتلواریعن قازوت ۰ 4 رند درفم هطاحروشد هرادنز ندیکتوجعوا یکه ش ندنزلشابلدم رلبوآیصح و را شماق

 هات لاقي رد ذوخ امن دنساتفمتفشاک مکر دکلباراهظا هزه جدن بوشخزا هکر ذیفداردوهدننزو خاکم اصلا
 نتنقچآ کود هنس انهن اليا نابع یتواذعو هرهامناذارمالا اج لاقت ردهنمانعم قافچآ یشیاربو اکیا

 لگن( امآ) هراک اهل لا فی زدن انعهزاکنوتوادیلاب نقش کی انالق ىل باچ لوقت ردك لبا ك لنشد
 نوهکلدلنا تفشکک یترارغوتوقر روئلوقالطا هیفقاتنالو اررب ودوش هدنمات !شتقورونلوا قالطاهنالسرا هلیس هبش

 هد زو حاتفم (حالصفا) ةلواو یا هلالهیراراوط کز وئلوا قالطا هن ول هبت الغو ط-لوش حل اتورولک ی احح ییہج
 | یکی تاپ هنبتصف یا١ هوا کچ دوس بودیا لمزا هنس قازوق کون ةیقانناقنایطولندالتب لوش ۱

 الج لزا لج لاق نوسلوا ییطرع رکو یلخ زکر دهنسانعف قلا لک + رزوا هچوقمالوا یزن|لیق هدندناج

 لبنان لیق «دنکوا انشا یرمشخز روند | هلجر لوا هسآر یی نفرعشل ارم ناص اذا متارا بابلا نم ||
 اروتلواقالطا هبنک لوک هدنزو اد (ملجحا )ردشاب ریست هلبایلوآ لبق هدنفرط یکیا كنکوا كنشاب یربمو |[
 اروللوا غواللطا هب هنسن شعلوا لک هدننزویلفعم (ملجا ) لوک ایا حج لجر لاب نوصکید ردنودهشا لک اق ۱

 هب یحوف نالوا ےط ده نولو ول هبق یسهننو زونید هب شکن الوا لک هرزواروک ڼه هجو یش اپ هدننزو رجا جا |
 رک راک ں و نوا قالطا هخاط نالوا« داشک ب ویلوا یراو بذ نالو ار نعت قلوقروقهدنفاارطاو زونلوا قالطا هی هغو |||
 کژمهینوکنورفالب رب لامیرولواقالطاهرفصزممزونبوهدننزو رکس هلی كيج ملا رادج ر یک |[ و ا هد ||

 نیینردلک ءامخو خجلا کر دظو تضم هلن وکتس كالو یم كيج هد هراس تامغا نکاردنلبادیتتهباروک ټن نزو
 نالوارزتوکن ور وت ونرواک هن هنکوآ «دینزو تبازخ (حالطا) جرف و ایج ةرقیو جا نض لاقنردعجج ۱
 تل مادقا هان مه مصت هغ شرب هدننزو لیعفن (محاعلا) فارجیا حالج لیسلاقبروناواقالطا هن وص لبس ||

 رداهنفاتعم كليا موجه هل اهرژوا هنسنر رواج ینربو مصوهیلعمدقآ اذا ۍشلا ىلع عج لاقبردهنانعم
 ةدننزو :ازفص ( ءایلح ) وود هی هعناو شرا هلك ك يج (حاولطا) مباع لجااذا موفل یلعدبالارلجلاعب ||

 نادر ر و نوغاض دون هغاب قاض هک دنامط غونرب صوصح هنعس# تارعا هلی كيج (هکلل | وند رب لکنلعا تاب هنسناعطف اب مک وج ( ةءادضجا)ردیدآ عضومر هدنبارتهرمضب و هیرقر هدنس اضقدادغب ||
 هکردتمالغو راعتش هزوکرب ضوضخم هنس ارق هدتنزو ءاریرغ /دهاسجا) رار دیا لکا هلفلوآ یکم هروک
 خاج لاتر دە از ییمردهنشانعه كليا شارتهدتنزوهح رحد [هصحاجا) راردنالاردا هلکنآ فر یرب هدنونخش

 زقلوا قالطا هنککر اروند هبهقان نالواناقنایطودیدشو ئوق هل كيخ ( ةحدنللب رونی دهسک نان انو شارتانو لیقتتناعتهدننزو لدنعس(مندنلطا یک ق لاوجو قو هلبعف نیخرولک حدالج یعجرونید هشبشنوزوا ك هدننزو طالع (حدالقنا )زوتنده یراقهجوقاقلدیو تشزورونید هب هیهادونفآ هدننزو جربز لا. هتلح اذاهسآر
 : ىذا ن دن وز نکیآ کد هفلاطمنوتاخو هسلغو هسراف را اذا ثلاثاابابلا نماحاسجواحوجو ا ڪج س رفلاچ ۱ ناز هاشم قلوا شا یک لوقوا درس یاو شکرربس تآ لیمو قنالوارداق هم رک ار هدننزو

۳۳ 
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 حدعا) ردندنناوصا رازاورجز صوصخحم هنعص نویق لینوکس لراحو یعضو یف هلراهج (ججمج) صکناذا

 هفقوط كحوک قجهردشیراف بوبالوب بوزآ یوااب ییادغب شلرواق یرلکدیددزاق یتعب قدوس هدسنزوربنم
 هدننايم بر با نارد هکر دیعسا زدلب چوکی لوټ ىلع رونبد هلّمم یرلکدید نارد نره لزانم حدجورونید

 رزدلن یرلکدید نارد نانلوا رک ذو ردججرا لوا لوق هروک هتنابب كحراشردتخل هد هلپعط كم هدانعموب ورولوا
 | هدنحرب ز :وئراناوردکع دی روس یداح ریدیخد موصل ا یداحو حد اذهلو راردبا غولط « هرکضندننوجمت هلچج

 حدحتو یهتنا رولوا هدنب رشت یطوقس بولوا علاطهدنسبنلا یمزکی كرابا راریدیدروفلا مانس هکردزدلی شب
 حد هنغلب وا كنهودهلپمسک ك هرم (حادجالا ) رولیصاب هنیراقلیوا هکر ديما ابغتع ونرب صوصخ همد

 قمالو بوزآ هلاوص یدواقو حدجلاب اهعوادا لب الاحدجا لا شب ندهنسانعم قمع! روک ذم یافت یرلکدید
 بکاوک نالوا یسابقر هکر دهنسانعم ءاونا هلیپحف كيم (عیداعلاز هثلاذا قیوسلا خدخا لاقب ردهننساتتغم

 هیت زو ربنم رد حد ید د رقم هکربدحراش یدنلواناسب هدنس"دام ءوت کد هتنرونید هک اوک, نالوا طقاس هدنعولط

 كنءود شنلوا دصف هلبخف كوم (حودجلا) ءآونالایا ثیغلا عداج ءاسلا تلسرا لاقيردشملا عاشا اب
 هدنن زو حده( حدحطنا ) یدیاراردبا لواتت هلناطولحت ضعب یا هدنماب اط بویلقص هدنلفاج نامز هکروند هتناق

 حادتحالا )هتل اذا ثلاسشلا بابلا نم احدج قیوسلا حدج لافب رد هنیسانعم قمالوب تنوردشراق هلباوص قیاس
 ۶ شر هیهننشرپ هدننزو لیعفت (عدجلا) هحدج عع قیوتبلا حدنجا لاقب ردهبتنمانعم حدج هدننزو لاعتفا
 لاسقیرونید هیهنسا شاناقوص هدننزو مظعم (حدجما) هحطلاذا ادت هح دم لاقتندهنسانعم قضردشاالب
 بارج (حادعلا) ندید الکرازاو جز صوصخ هنجسق یک هلیترمسک (حدج) ضّوخیا ج چ بارش
 كازو یف كیج(ع را )ردندنساسنعد قی وس حدج ردناججوت و ردیسیلاد کد هک دهنسانعم رع لحانن هدننزو ۱

 | لا عتسا هنسنانعمكلیا راکو بنیکو هلک اذا ثلاثلا بابلانماحرج هجرج لاقي رد هتسابنعم ق ەراب لینوکس

 لاا هلغلواراعتنم ندحراجربث ات دزاجم انعموب هروک هثنابب كساسا بسنک اذا لچرلا حرج لاقب رونلوا
 رُاتهدنوسکعیدقالطا حراوج هناسنا لجراو ؟یدیا نالوا لماوعردضوصخ هباسنک نالوا هلبا لرو دی |

 لامعتسا هنشانعم كلبارازالاد بودبا قازاردنابز هلیا مئشاب نعطو حدق هینسکربورد بم هنس هقالع یکی ادا
 یس هلوقم قسفدوخاب بذکة دهان اجو هقشو هغبساذا االف حرج لاقت رولوآ "دشا ندنانس تاحارخ هکروئلوا
 1 طقسا ذآ !دنهاش یضاقلا حرج لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا در یتداهش ةلطافسا لاد ینانندنمهت
 هداهشلا دودرم دهاشو هحارح هتناضااذا عبارلا بابلانماحرچ لجرلاح رج لا ندهنسانعم قغلهراب حرخو

 ردهنسانعم قلهراب دول هدننزو لیعفت (عرحلا) هنداهس تحرحادا دهاشلا حرج ل ات ردهنساتعمقلوا

 یعج روند هیءراب ردعسا هلی كيج (حرطا) هحرج ینعع اع زت هح رج لاشردنضتم یتادشروخاب یک
 ۱ (عرذل )رونبد هزهراب سدو هکر دیعج كنهحارج هدننزو باک (حارطآ)رولکا حارجا هززوآ تیردنورولک ور ج

 جرج ةأرماو لجر لاقب ردلوعفم نعع لیعف اریز رولوا ضو هثیوفو هرک نمردهنیسانعم حورجم ولءراب هدننزوزبما
 كلا باسنکا هلحراوجلاغا دوب هدننزو لاعتفا (حانجالا) یکی نقولتفرولکیرج یعجج حورچ یا
 یر أت هدب وسکم ردهنسانعم بساوگر دیهجب :كتهحراج (راوجا) بسنک اذا لجراا حرجا لاقن ودهتنباتعم
 ةدکباراکو بسکو نوچ رلکدلیا لام بسک نیا هلجاتترونلوا قالطا هرانآ ق ارصق هلتسانموب هلنیهقالع
 :ژوسرللا وق ضعب ای زردلخ ادهدرخآ هکر ید جرم ردلجراویدیادارم هکر ونلوا قالطا هبناسن اءاضعا نالواتلآ
 یراکشو یکی ند لوا لوخدمردلخ اد خذ یرانوکه رانشپ یبتیبعتو یکرابکی ام دنرارونارق هجا بونابص
 رازید لانملا حزاوج نم ناتالاو ةقاننلا هذهراب رعو رونلوا قالطا حراوج خد هراروناجو هراشوق ین رب نالوا
 ندقسا یانعموبوردندباود ندیالام بسک هنباعصا بوروغوط هلغلوا جنکی عب هنیسانعم خیا ةلبقم ةبتاش
 حرعتسا لاقن رد هنسانعءقلو| قسم هدرو حرج هاغلوا دسافو بویغم تعب دانفو بیع (حارجتسالا )ردمتعش
 هکر د فلؤم هدفزوهج حد( هحدرطا) ردبلع لجرر هدننزو دا دش (حارطا) !دسافواب ویعمراص اذا شا
 تودارکد ءارف یتغلوب هکرید حراسش هلاطا هت اکهقنع درج لاشردهنسانعم قم ازوا نو هکم ردنا نط

 یا هب رسک ایج (ةحادر اور (جادرجا) ردشلبا ربسفت ها ی فلو انا[ ردشم اسابا ربسفت سای نجم
 رد هشت اکا قالطا سارا حدرح هیسک نالوا یرویسووب وس بوی وا یرموب یاب روسنید هراهبن هجي روبس
 | لاقب رد هنسانعف كنك هنشیا یدنکی رضوط بویعشلبا هب هنسنرب هسکوب هلینوکس كهچ یازو یف كيج ( جزم ا

 س
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 | هدننزو نسج (جرنلا)روتید هني وص لیبت: هچزآ نالوا زولینک قاارآ لارا و دیش ییا جرم شع لاعب |
 هدننزو مدآ (حزاب) هلو اردیشیا پو روک ی را هتسن نالوا یکم بویلوا حرفمو بجم ابعاد هکر ونید هسک وش ||

 یعط كنا( هلا )دیر هجوخنر زآو ردیچما یرززدن كنیرایرضج لیلا ةولص هیلو انب لع لیلا مارا ||

 اذ نمنصشت یل * تیجتهمعا نصف الی عاشلا امر طلا ناقد دنس انعم تیجو تربغو دولوا كعد ماها و ۱
 لوق لع قزف فوخو نج هح ور دناوا ل دېم یانو او یدیاهکسو یلصا كيوبو بضع دج ىلع یا × نهاوریخ ااا

 هدننزو رجا (عشالا) ردننلیا 3 رس ەر زوآ هایم فل ومر در دضم ندنعوج ارانعم نانلوارک د هدننزو حرف نن ل :

 هدیس راف روند هانلاندهک اوف هدننژو نامر (حاغتلا) حساب فصتم یا عشا لجر لامير دنفص نورا: |

 اا دزو هعررم (هتلا) روند هبهبیط هار هکر د ذوخ ام نذ توب ورد رامش به هلی لا یتسیکرت کر ونبذ پہ ||
 | قجانإ هکرونلوا قالطا هتیرلشابقلیوانالوا هدهچوا یکیا هدندپ هلیس بن هندن (ناتح اغتلا) رونی د هر نالوا لامل ا |:

 چنا هللاهحتا لای لد هنسانعم ىلک هئين هدننشزو هدافا (فجانال۱) لیاساذا هتشمق حانلافت رد هتناتعم |

 | ضرهناماد هبنمیالامو دوم نابلو مزه دزوا کر وند هنرکلوضف لوش هدابننزوربنم تا ردیا ی رض |

 | ءأر لا تحج الاعب ردهتسانعمكموس یراق هلغلوابیرق ىلج مضو كمف لماح هلن مسکن ممه حالا نويد ۱

1 
 جت

 | دونیدهشامم هچو نالو ولت وعضو ت دشواعبشماغبص خوب هم یاح بم بول لاق رون دوب و ولا وب شعوط هاب وب

۱ 

 "یعس هلغلواطویضماروسکب ییلغذ] دچ هر هنت ضعب ردییضاو ظح هکردهنسانممدج هلن کیف ك هیج نشو

 ردیسا هدرانوپد هنسادنعم عضو صرحو رد هنسانعم سفن ثخو ردکعد بضعو منح هکرادمنسانعم درح

 | اوت حوتی ی ااه عات لا شب ودهنیانعم قلواهدامآو "یهتمهدنزو حول (حوتلارونیذ هخاغ هن. ږ رهروناواربحت
 | لا هل حالات رولو ابو یو او هک. د هنس اتد قلا ةدامآو؟یهنمیخدوب هلن كسك ابو یه كنان جا هتاذا
 1 كروب كر هدیا ناليم فرط یبا چتو ردرب یرالأم هلغلو اسیفم هلا هریو لهسهدج ابضم ی دا اات خب |

 | ناليمو نالوخپ هوا یرب ن دنطاشذو قوشهکرونید هنآ ل وشودرو شید هپ سکن الوا عقاو هرایلماماد لوق یلع هلو اردا
 ك هدد نم یاو یرسک ات (نابجو) هایدمو رسک ات (ناعیتاوا ,هننزو داش (جابتلا هلوارروب كر هد
 | ندیا ضرع هولشیا امن اناما د بولو هکر طاریشکه دن زو ارج (جابتملا) رد هني زاانعم یم هدرانوب هلیقتف
 | حاتمرما لاف زدهنسانعم ر دقمرمآ یخ دو هدننزو حام (جاتلا) زد هتسانعمز دسفمزماو رونیدهخاتسکو لوضف
 | دد شما تیاور ندکلام نب سنا زدیس ةیثک یعبضلادیزپندنیعٍات هدضنزو دا دش (حابتلاوبا زر دقمیا حاتمو
 | كچوک دنجوا كزاتوب هکرونید هبیدلرخو هسس قوغوب لوش هدننزو هرز (دعخما )ملل ءثلا لس نصف
 | مس هووص هنوکلوا رد دصف هروک ه نلیشت كحر اش نکک ر دهسا هروکهتنبب كغلوم رد ارو هظ نائب كلذ
 |[ یدننوارکد هکر دهنسانعم ناصح هٍلیعف كنا (حانعت ) ةاہللادنع ةع ديفا هه توصف لاقبندفنباتعم
 | بولوا لبس هلتمتبهرنوآ رب یرب یداتهروبغت هدست زو لالنعفا (حاجعالا) ثا یا حانحت برق لاه
 | تغ كيج جاا ما لمف .ابضخب هضعب بکروژژکو لاساذا رطلا ر تالاق ندهنسانعم ققا
 | چ لاقبرونوآرببعت قمانب وا شش هدراراددمزب هکر د هتش انعم مآ قیشآ ندنعول زاقو هغرق هلنوکس تلابو
 كنمقىرا هلال تاکرح كيج :جوازناف رخ اهنا اورظنيلا اهیلوراذالوالا ثاللانم اهج مهیاعکب مولا

 | هل دیدشت كراحو ی كوج ( ج رولک خاسجاو هدننزو سلفا رولک جا يج روند هناغوق یربقدئأب لاب
 | دد هنسانمم كليا لكا محو هطسباذالوالا بایلانم اه ول مچ لاقب ردهنشانعم كمەشود بوياپ ییهتسنر
 | یزو رقلهج وبا هیوک وا لوق یلع هنواق جوک شزروب هلیمض بج اما لکا اذا لجزامح لاف رک ذیساک

 | هدعب تولوا ضصوصخ هننسلواروکنمهجو تلرون اج یری لصالا ءداموب و اهنطبا عظعو تبرفاف تلجاذا
 | تحت لارا یف تناک هبلک نا تیبا هنمو ردهصاخ تفصردلفاف مماندنآ ویلا ردشملوا من

 | یعجرونیدهننا شنذو دبن كدوقرب هدننزو نام (ماعاو] هدننزو بغبغ (م 1) اهطبیناهژارح یوعف

 كليا رادتباو یس هغلوا غلاب هنيا لصوصخر هدشز هللز( ةع ۱)رونشید هنوبق چ وقول هج یربا
 ردنسانعم قهروطو رک بولوا غزاف ندهنستریو هْلاردانو هاضقتسا اذا ء مثلا لحا ع لاقب ردهنسانعم
 نقلا نع ےب: لاش رد هنسانعم | كمنو دورك تولنعف ةلغخزوق ند ةن و هنغ فک انآ ر مالا رع ع لا

rm : 2 2 
 سس سس ۲ :

 ۳ بوج ی gray بس
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 بول دشلوال دام هبا خم یدنا مخ حم لصارد هنسانعماباطع هلتبتمض( +! ) همقو ةجطقا ذا تلاش بابلا نما

 رد هنشانعم ت اذوب نانو روند هپ رف “وا RE او لصالا ىا حونلام کو وهلاقت رد هنسانعف دانش و لصا هل رعص یار

 مسا عو و ماللا نع: ادا فاوم یشتعسلایا جوب نمرونا لا قبر دندان ویا ڭىنىنوكج ون وب

 نالوا لنا هیت یاب ناور لتضعبا هکر بد حراتش ردننومو ع کد تا ماسر قوا فرصنم زبغ هر ابع س ہلا

 مدح وب تعلط له ن دلخواه ن لاقاک زد سعش با صوص ع یو نداد نکا دید زفت مدح وہ

اجیو سفنلایا خوا عرکوه لای
عم طیاالتخ او لزوشو رد هنسانعه ع

 ااا حو مه لاق د .هنسای

 ثرمشب "كلجوب نا كتما# لغم ا هنمو یکح وسو هخاس هلیعض كنا رولک خوب یعجج هروک هتناتكشاس | ندیسهصرع

۱ 
1 

 . |[غنانلا) اهروهطل ةدحت ومل (ءابلات لا شدقو مسکل ىلع نابم اهو حاركا ياسا نعوهو هتل ءانلا سا
 ا یتهروآ نانلواربعت ولوحت كنا کرد هتنساشعم هحااسو روند جو هو هوس ا

 || نالوا عما وديفخو بنر هس > رەس وز ددل !ونالواكىلض#داز دلو لصا نع كصارع ق دلو یذلا ئا #۴ كح وئض ن

 ٣ ییهنسنرب هددنبزو هدافا (" ةحنانالا) روسد هش زلح انا اهرح + :نالواولتعجو" قوج كب هخابوردلکد یک یلص دباو لوا

 ۱ یکم + یدنکمدآرب نییحرمكن سس گر هتساتنعم كم ب ارو ضخ رم هزل اع تساوت لواثت قعد لق لالخ هسنکوب

 رادعلعتع هنفرطعراش عرفو لالحا ار ززال اقم عضو رظح هکر ولواكخرب و روتندو ندا ەذحنا ىي هننتنالوا |

 هح ااو كل تلل ةتللح ایفا ۶ یس اا كنا لوقت ردذوخ أم ند ند E که تن ردذوخ أم ندنسانسنغم راهطاورو |

 دوعق (حووبلاو) هلبنوکس كواوو یعف كنان (خوبلا) هرهظااذآ هست حالا لایقیرد هتسماسنعم كلیاواهطا
 || دؤالا بالا نم ذحو وواخو وب واحوب "یا خب لاقت زدهنسانعد قوا نایعهنتشول رک هباهت(تشیووملاو) هدننزو |

 دو مک ین :رعصل ایام هدننزو روص (حوَوبلا) هرهظااذا رسب جار لاق رولوا ی هعتسمایفزج مابوب ورهطاذا |
 .هدننزو نارکسپ( ناهآ لرذصیاع رهظمیا وؤ لجر لانعب زوئید هنتک-ندیا:ناتیو و اچطا هقلخاماد

 هلیواو ۳ قص رج یھ ناوی وناحوب یرللصا ردهننمانعم ا دم درجن بنایی

 تاک هدننزو (cb نم تسایا یهحلاتسا كاش دوا لابعتسا ۳ هنالماز لتقهلیپحم أ ۱

 یدیایناک كنب رب ندنساره ارم یدردلصالا ینایفصا هروک ناب كح راش ر دیفلّوم لا هبح ان هلاسز هکر سل فورعع |

 زونلوا قالطا هنالسزا هیس هّش-لعاف مسا( عیال اوشکم ارهاظیا احاودیصعع هرمالاقردهیسانعس نایعو ۱

 اکبروئلوا ظلم هدنک دنا !تچدرم بوح هنلاح كنهسکر ردتفرو جد یک یادی هی لب تا ۱

 (حابلا) كسي وکمجنرت هک فو كحوب نولوقب ردذوخ ام ندنسا شعم تاذو سفنوب وردک دغی ردو فج فن |
 ا هک شلاح هرب هکر دیفدارمو هدننزو یعرص /یوبلا) رديدآ ق لاب عونرن هدننزو ناک( حایبلاو)هدننزو تاک |

 یسوب مهکرت لاقب رد زاحم یکهحابنسا روناوا لامعتسا هدلونقم یکی عرصو عی رص ردعچب ندنظفا ع ویردکعدأ

 حجب لای رذهنسانعم كلیا كولب لولب بوبل هراز نتا هدننزو لیعفت (جیملا) یدنلوا رکذ هکه نا زوشند هیسک |
 رسد اتش هرعشااذا انا هب حب لاب رذ هنسانعم كلبا راعشا یزار هحول زکرب هسکرو هععقو هعطقاذا اهیبت لا | ۱
 هی دیدشن لا( ل)یدلوا بل هی هرزواروک نحو بولوایواو لما دوغا ولر اینو وهم
 هنو یر هدننزو دا رز (نصصلا) هیقوغلا Es هنسانعم نو هکبشرونید هروطودخا ىو قلا ۱

 نکآرولوا هراکح ز ]وار عت یسواط ق وانا هکن دنت وصیشفوربس تکرحو رد دخان اليا توناذلقا

 | معتآ) هنکرح > توضص یا هر هم نویس لوفترونل وا رعد یدربط و هراکح ندشونصنالوا هاب هات ۱

 هدنزو حرف (حرنلا) رعنا یا هناکمنم میام لاشه ردهنسانعم قمادلقو كليا تکرعب ندنر هدننزو لو

 عبار لا بابلا نماحرتهب جرت ل اقبو هیا حرتو حرف لند ام لاقت رولوا یدضمو مسارذ هنننانعع مهو "کز دی دنضو
 لدهلتنانمم E و رابرت نو سه ی 2 EER هر 0 ۱

 ن Ee منا لیلقهدننزو فتک حلا لا لهعاو هن حا اذار رنه لاش هات قو دکسو |

 یکک رک« PRE حر )منا لیلقیا حرتوه لاق زوج لا تند اب و نوک دلاور ر یل ئا

 ۱ هاط هدننزو باب یر وای ب سن لوق اخاب ر دآوقلا ام خابیدبا نامز لاک هدراعشاو تدا |
 تم نوح تم

 ۱ ندیاراهظا یثّرمساسعاد ناهبوردب وسنفاک هاب لباردیعسا كنيرذبهلبقر هدننزو تاصر (ناهب)یعرصضیا |



 ۳ ك کک ۱ ۱ 26۸

 بیزق هبقام یر یادبا مات ی رلکلبو یرادانقو یساضعازاس هل او یاد مدروک یتسهتیم هدنرب دنه |

 رک اعابتا هنظفا طال هدنن زو ظبالغ ( مث طالب لا )مس عمل را مطلب لاقت رذیف دارمو هدننژو هحدلن |

 ن ساھ

 نذازوک ذم RRS یالطا دن هتتفاق رادفم كاناتسنا هات هک كناطو یف كتان (تیطبا) دغور 8
 طب وه لاق ۳ نامانفتماق هکه تن رولوا كمعکرادقیوب كاا نات  بولب رس هدنزوب زب هللواذوخ أم

 دلکم هشود لفح هکایوکر دەتساتعم كمهشودیشاط ی اؤ لقح هررب هدشن زو لیعفت a هتماقیا لجر
 ةف یططا ىلا ئاد جسما مط إ نم لّوا هنعةلا يضر رغ ناک تیدخ اهننو رولا شاق هدن زرط ءاعظب یرب لوا
 ندنشانعمتفشورونلوا لامعتسا هام اقوام تیحسو ابا هدننزو هعرح( عطا ویا هر وو

 فرن اکا تلوم کر ذرخآ خج ند فما با ہل رے طل آ ئ صال ص > ی آق دص :طبهذه لاتبردذوخأم
 ةيهاذرضآننآر اب دقزالیا اعطت تن اعطلا ماک تناک تادا همو رونلواقالطا « لهتسننالوا عسوا ردشمالبا

 التوب كحازك اقا لتا ةنسا نم هوتسللق هدارو رد ی چجج كن هک هل رسک كفاك ماج ۲

 :كنامرخ نف ( ب7 یدبارمز وط یرقون نذنراشاب یدیا رولوا ق شبا بولیک مات هنیراش اب ندنعیدلوا عساو
 تفاطل نولو انشا ولتط بو رارتمزوتهو لشکر وندا هتفروفامرخ هخالآنالواهدشیب یراتلاح لالخ هلبارمسب
 ندرفو هبیطرو مسموم و لالح هلا علط ادا ردزاو هبنرمیلا هدامرخ رارذدنا لاخدا هرلنط نوععس هار

 ییباغا اهزجخ رنک زمره (عالبالالزد بوک رذلشلباثب دص هک ی بلا ینارکبنرهاط ندج انداز
 نىك جوق دن دم( [] اب هلع امزاص اذا لنهلا با لاش  ردنسانعم كلك هخروق ید هب |

 هر یرلکلب ننوقرب یش زب كننکلم هلغلوا قزح لخت یرلکلب هکردشوقرب وب ندن آ لوق یلعرو ید هنشوق
 لا نم لاقتو نۆ قا یابه ةسزاقلا دعساو هدساسا هدننزو نادر زولك ن الب ییجردا قارحا هنشود

 را یتهدیلح ر قف جم نکآرولوات یشوقامه هژوک اک | لفلواموسرم هلیناوتع هلط لع مفویا هاتم نحس

 .ورزوورت در اوج کما و هو ور وجه یوم

 او و

 ندراک نوجما هغیج لوا یدناراو یسهغیح شفنم هدنعرب وقیحیدا یالوط نکل هدنرادقم ناعط یهنجو

 یدتغو یز قارقلاالضناهننزگلب یدلبا ادنها هرات ضحموحرم ۳ ناطلسو اشا هنوتنارفاویرب

 || هنیعبیزغاو یزازّوگو ها يسال یکنرو ردقیئاب یدک كختوسیدنلواربس ید یس هلک هجر فر هدا كناو
 : ضف ڭا ناب ا نیهتنا یدنا هدنزادفح قمرة بروا یدنازاو یزوتشن و یکناو هدنزادقم یرغاو قشوکی دک

 ۱ دومق (حولبلا) شتناذا ثلاشتلا.فانلا نام ىژلا ب لاق رد هنس انعم قم روف یقاربط شاب هلتوکس كمالو
 || :قلوا لئاز ولجو صو: رچاذا اخولت لجرا لب لاقت ردهنشانعم قلوا هدنامورفو رحاع بولت روب هد تنزو
 بزعلا ناننل فتمادا هر اف ترم لانش ر دمنا كلبا ردغ هدهعو بهذاذا ءاملا ےب : لاق ردهتسانعُم

 | ردلن قلوازوخ ان ندرانزبز وک دن ئام هلکب ارینفت دالر زا نعمراکناو دو بذک طفلا من ینحاص

 ۱ لا) یبعا ادا اھل لجرا لیلا ردهتسانعم قلوا هدنامورف تولیروت a هدشزو ليف( جاتا

 ]| 2 زو عاص (عاتس ]روت هبشک دبا ر عطقو رونید هب وق شاعوص بولبکج ییوص هدننزوروبص
 ال بوبلوا [خاروقخ هلرعف ءارامالو اب ا ها تانا ةنبسق هلغم الوا قوص یعارط هکر وند هر لوش

 | لاق ردهنتشتانعم تشدنا راکنا ك نر هدتزو لعافت (طاتلا)رونید ههطاوقو هغانح نالوا ناولات و

 رددوسزمهدنناونع زجلسالاکتابن ہد ضعب و ردیمسا تان لسا هدئنزو ءانهلز ءاهل ادحافا ذا 1 ۳

 ترضاذا لجرلا حلب لاقردهنناذعم قملاخ هر یک ع ورنظم یتسودنک هسکر هدتنزو هحرح د (ةحدلبلا)
 حدنتلا) هدعلا رب لو دعواذآ نالف حدلب لاشردهتسانعم لا فلخ توی فو هذعوو ضرالا هة
 حدرش (عدلبلآ )زی لو نعوادا لر حدلیت لاشن زدةسمانعم كلخا فلت جو جدو هدشزو حیاط

 دوخا یداورب عقاو هدنف رطم رک AEE دج حدلبو ةنداب یاحدلب ةأرهآ لاقت روتد هرو امون هدننزو

 وقر هسک مات شهب بعلم هلا هقاتعذ ردو لصا# ی موق حدلب ىلع نکل# للملا هنمو ردیدآ لنحرب

 هزانآ هلفلو|هدتنحو تادحو ت دش یدیارانکتمهدروب رم لح ما حدلب کی وق یدن دنک ب وروکه دتحارو تصخ

 هلنارکید هخنو ین هد نادیملآ ااردشلوا ٌزاسلط هدنعا بویلبا ماکت یروب زه مالک هبت نرو فش ات
 عسلااذا ناکلا حدنلبا لاقت ردهنسأنعم قلوا ناو تولالو ناو هدشزو مارح جادنلبالا ردخ ورشم

 ۹۹۹ dl U CARDE rS حا ضوحو

 ی و SRE حس

 لا جت لاق ود وتسانف »كلل و کا وبا اتوا قا هوس كنونو ضف كنان (خلا) مطالب السل ان زوتلوا

 ای ۹
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 میظع كر نعي هرکنم يرو رود هپ هعسنمضرا ناسیلوا.یسهنسن كج هدیا هتینو يرهشو عرزالصا تر
 نب راع نب ةراوثع حار و روند هپ هداموٍرما نالوا راکنیاو رها ظو هبلوا یزوربالبصاکروناو تا نالوا
 شیککرب بولوا لئاز ندنماقمرولواردصمحاربو یدیا رردبا قالظا لپا ةرافاک اوز دینسا یم هدلاو كيل
 || نالوا ندهصقان لاعفا حاربلا ی راصو هنع لازاذآ عبارلا بابلا نماحاربهناکم لح را حر ای هنسانعمقمزاو ها ی

 رد: وصنمه لاال نالوا نوعا سنج ن هکر دک ی س هک بی زال رذکع لاو زال هک وق حا رال راب رعو ردن نوب جرام
 نبدنراتدالجو تعا یش رکاب وک الطا حار لیبح هبسکرداهب و هنالسراو ریز اچ حد یعفر هلغلوا هستن سبلالو
 هنسهظحالم یراقدلوا مدقتات هدیراماقم بويا فوخ ندهنسنربهلغلوا دودشم هدنرار هلبارادننکی زبه یشان|

 كحراتترمالامضو اذآ روبزملا بالا نم اار اقا حرب لاقي رد هنسانعملوا راکشآ شيا ول رک اربو زلینبم
 (ىلا) هنسانههرمالا حطو وةيفلا ل ازرار داقخلا حرب راب رع هدقدقج هیەراكشا شپار هكر دلم الکی بروك ناب

 دیصهدننزودوعق (حو ربا | )بضغاذا ل والا بابلا نماحرب لج زا حر لاقیر دهنسانعمقلراط هلو کس كنارو عف ك ا
 كآلواذااحور یفنلا حرب لاقب ردکمکه فرط لوصبولکنذغاصدارم هکر د هنسانعم كم کب رود نود قلو بص هدایص ۱

 هبا یا اذکه حربالاقب رد هنسانعم قلق بکنم هنسنر دانوهرکبرب یبهسکربهلب مسکن همه ع ارالا) رمو زنیم
 هل نوکس كبه دحوم ءا و یتف كن هبت ءا (حوربیلا) همغو همرک| اذاهحربا لای رد هنسانعم لا مارک اوریظجتو
 ءابطالانیب وکو برولواهبیش هنتروص ناسناکر وند هنکوک كنا یرلکدبذ یب حافل نحب ردیسايربلا اغلا ل صا
 قعیبط رد هدنتروض ناسنا یکیا قناعثم هنیرب یر ردقج هلوا لوکی رلکدید مالسلادبع ةلفب نتو خصلا حو زیب
 یتجز سر هلیغاربب و ردنا نیل هست انیق هرژوا شفا ېرادقم تعاس لآ هلکن !نشیدلیفردر دخت تیبسم

 رد هلیعدقت كب هدح ومیاب هکر دموسرم هدنناونغ حو رب هدر هست زکر دیاهلازا نزم کما هرا ر دیبردشوغوا
 رد هنسانعمث دشهکر دندنس هدام حرب هدهروکه پ هکسن یکبار دامس هلمسا ون نوع دلو ا كاله هتک ندای ارخ این آ
 هرزواقلوا هنسانعم نینروصلاوذ بولوا یاب رس ظل هلیعدقت كن هتحت یاب حو رب هدنسهججرت نبنیول ا ةت نکا
 ردیعسا ضرب هدنبرهنیدم هدننزو یلعبف (یرب )ردن دنیعبات کرد دسا نیا هدننزو می رب, ازډدږوطنسم
 ةياپنلا لاق رد شمل بارک ذ ید هدنباب هنیل فلا هدیاکرخآ فلوم رد ماحبب بودیا فی کنون نی نیم
 حاربلا نم یلعبف اهنا یرمشخم زا لاقو نی دعا ظافلا ايف تفلتخا حريب ىلا یلاوما بحا ذْط یا تیدحفو

 دادشم حریم یاحوب رمالاقب روید هش ندناراحود هنو ر یف هکر هدننزوبنع (حربلا)>رهاظلا ضزالا یهو

 ندنس هلق هدنکی دوبهدننزو حرف (حربلا )ردن دنا یرلاداز ن ةداوسندنی دحر دیدآ ن طب رپ هیج كناب(حربلآ
 تفاوردیس هینک كن هغرق ندروبط هدننزوریما (عرب نیا )ردندنآ ی ربل هل دبع نب مساق ن دنیا د خر ذ ن طبر
 هکر درکسع نا هدننزو دنه (جری)ردبدآ نطب رهدشنزوریز (جیرب )راد جد حرابتنیکهتنردیس بنک ك نه یهآدۋ
 زونلب وس هدکد لیا اطخ ن د هناشن هسک ن انا قو هکر د ظهر هدننزو یحرج ا رب)دهدننزومق رب رکییبعو زدن دبایا

 یارلل نولوم رد ذوخ ام ندنسانعم ح رفیرمو ندنتساضف تدجحو خر یر رار د زم هدکد لتا تیاضارک هت

 ر دروک مه دنس«دامهحرصهدننزو هرج(هحرب)س قلا كيا صاف تصا ما حربلا كياصاف تأاطخ | له عی یسرم ما نجر

 [مطبلآ) ردهدنآ یزبق كندمام نب ورع یع ءلرذنمنب نام ندب رع یارما هکردیدآ عضومرپ هدنن ذو طب ب(
 بابلا ماعطب هعطب لا قیردهنسانعم ققآرب بوش یک کرس هرزوا یزوب ییهسکرب هلئوکسكناطو یف كنا
 قلالوب بولحآ هردو ےطبناف هعطب لاق ردعو اطمندنآ هدننزو لاعفنا /حاطبتالا) ههحنو ىلع هاقلااذآ لات
 عسساول وش (معمالاو) ماعلا او)( هح طبل او) هدننزو فک ا عسوتسا اذیداولاعطبنا لای راذهنسأنعم

 يرلعج تناعطبو كنآ كلذک ابا یعج كعطبا هلوایرلشاط لقحویاج هدرخ هدن هکر وشد بسی دنفاوص
 هجرکل الاف عطبا ردشلیآ شیوشت فالو رولک الطب كنههطبو حاطب هدننزو پاک هرزوا سابقریغ
 هقرفلوش ندنس هلیبق شرق رد هلتفاضا هک حاطبلا شی رق ردشفلوا لب هنلزیم مسا نکل بولوا تفص
 یدیا زرانوق هجراخ رهاوظلا شب رقو یدیا ررانوف هنغلارا لراغاط یرلکدید نابشخا هدهم کم هکم هک ی دیا
 قلوا عم بولبا هدهروک ذم ءاعطب یب وص لیس هدشژو لعفت (عطبتل) یدیا جاطبلا شیرق یرامرکاو
 | ردیا ثدحت نداج هکر دیدآ ثلعر هدننزو بارغ(حاطبلا )ءاعطبلا ق عیسنااذا لیسلاعطبت لاقب ردهنبمانعم

 ردیدآ لزوم صوصحم هنتعاسجب خ وبر یب حاطب و ز رد یحاطبهّارضواهتلعلوآ رد تلعرب هیبش هما
 مغو تا ةف (نا عطب )رد هلل رسک كناطو یف كلاب لوق لع ردعضومرپ هدهنیدم هدتنزو نانع (ناعطب
 سنع
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 لول حد دو هدتزو د حا( جای ئازار دبا تردا شرم هنن تو بعد لوک نرمال لوخ هشرونس
 خا 0ام لک | لب زو دوخ ام ندنش دستم تعفو لصالا قر دیا كت هدونهب و لطانتعف ےل دیناو یمض
 | تطاوخ هوم لاسفق خد دو ید لاکا نلف لف بیم جا ناف نو نات تیا دیو
 | سرف نلهاموق رم هان اهاظ دابا لک هدو ملا قلا تالاتیمنس یا دخ نس نع شاما شالی دروع

 | خب ادر دیر دقت او یشالب شام طالب روند هلام«دیننزاف ها هلودعمواو هشنناوخ ردکر کی لوا
 تادا ثلاثا ن هلان اط فن لیصفلا ناتن دبل اب زر هتشاخ اعم یر هلو کس تن ههل ادو یخ كل
 آداب ایفلطم مان 4 هلو لینک, ب راک نیرتفت تقیقح یکم تطرب الت هروک نایت كنزا ش مضت رالف
 دولوا رم ناب هزشقاذنیزعلا نع دل اتلاف رددنسانعم قع وص س هلوفم قوبقو نرو ردهتمانفم
 اتما يك نالوا بلا حو طقم ةا اخ هلی رکاب (زبلا) هناك تعح ق ؤقشرؤلك وذب عينج نوتدید هت رام
 ڭىن زو سراج عوض هلک هروس هنری رب والقلب وا نکراروپ هلنتعتخ (حذبلا7 رول هکلکسکالوا دن
 وايو لاسض رد هک هل لابانغاو تزافکو ماذا مبارلا باستلا نم اعذب هنضغ حب لس ز ةتسانطت
 فلتماطض نیرو هلن یارو خب ندرولبهدنزو لمفت (ج دجلا) اتش اویا ئا یتباوعلیام
 لوك نا زو نجف تاب (ربلآ) الاغا وخد تولد را اسك« عب رطماذا باکس ا ع تابت لامتردیمژال
 ناقل شة چلم امرا از هنع یمل لافي و یذاوا غشو ةدش یا اسب هنم یل لاقیرد هتسانعم ئ داور ښو تادات
 رور هلام اناک زو نالوا لاا ندان وضو هزت هکر دتا شقق ندنرففل حارب هان هروک هتناب هدرافضب
 ةیینانم هظار داف ےہ تلاذک ه نشان اار صز رد اجاب كاذلعف التم زوناواوابتعا یتانعمروتظا نین

 قالطا جراب هاش جو منسانعم خارلاف هذ زریدخر وزد شدوا لصاحهدعساوناکت نالواقرم هک وک |[
 یو ناو هظ نادنفرط خانص ءادایص نوجا ییعت تبا ردن دنوک ید یقالطا جراب هدیض تااذکز دندانعغوب |
 اواردیاماقم هلکن آلانباکا رس هدیایمز وتدل وا قرم دابص کرد شنل وا صیصخ هدایت قابا او رم هنفرظلوتط ||
 هتلمانعمخ الا ق خش زرد حرب امو ردن دنا خد قالطا هح زا هیضام للو رونلوا قالظا عام هقلب اقم كنو ||

 ةنِبانعملاز ندشیدللوا قن ىم اضع نيغل وا مزا یتسانعمهناکمقاقآ ام هلغلو !هتسانعمحاربلا ن تلهذ حر لصاو |
 هضقان ناعقا نیپ سفت ااعع کر ولوا هتسانام:لازا خرا هل غل وا لضاحل تابنا هتبلا دنر دت ین فرخ زد هتم ||

 یه یدنلوانخبیبانعم تفشمو ت دش ندنآ هلغلوارّوصتم مشت یانعهندحرابدیصنناوارکذ وردندنسچ |[
 اقم ذغلابم زابهچچ ندنظفل حزب هک ًانوکرههنتن نما دشویهاو هرضف تنارو الث تاکرح كاب (نیخزبل |
 نوعا نارا یغیدلوا هدنل بم ءالفع نالوا دصق لها دیساکتن نشو خر ردوا لامعتسا هدننروط ِ

 یک لاس جوبو دنا ذشلاو ی هاودلا یا ءابلا لقم نیخربلا نمی قل لاتقن رد هلب وب ید یس هلک ن يغلب هک عن |

 دوخاب یادش هدننزودیرفصرولک رب یجب روتلوا قالطا هی هقا درک كي هدننزو هعرج (فحرملا )رولوا تره ||
 ههنمسومزت ( خ زابل ) لبالاز انجن نم ةقان یا حرم هحرب هزهلاقبدنب هنیرابتعا یررولهظ كنکل م دیک ۱
 | یه ادا زوم بواوا ندننوک یهر کی ربا یتسادتبا كن هعوقرم خر دولک راؤب یچ رونبد هلب سال |
 | جانو فيصلا قة زاما ج راوهو جرابل جازا توبه ناع لانش زز دیا تراشا هدراموقت هک هن زولواخ |
 | دردبامأشن هلک نوبراب نغ رونی دم دص ن دیارو رد یر غوطهنلو صو زوم ظن دنفرط خاض لدایص هکر دیلب اقم انس ۱
 | خزاکوهامن ¥1 لثلا هنمورهندنسانعم تادشو جروب و رس ایمیل كنمابع نم ماموهو ذيصلا نم احر اب تیقا لو
 | قیام ن2 داوی برا نکا داش ام یز نون هدر ایک ابر یورا دادا برن و۴ یو زاما ا

 | یروب زم لشهدنفح هنا ین نالوا بایکور دان ةیلعءان رول نعروک کر هد هدد ت دم ق جاز ارروک حنا هنو خبرا
 | تنزرما (جرلاو) هدننزو زوبص (خو ربل ارادت دع یو زها جراب نب دج انب حراب دنداعسا جناب ور ندیا برض |[

 | علب كلخونتنالواهلبق خاص هکر د هع رځي نا څر و روتیذ هدیص ندیک هنلونض كدامط یک راب هدرلنوب»
 | دوتیق شودنرهبیلبزافرونید لوا هز اب هی هک وا را ریدشود هدیسژافرون دهپ هک ن ود ( حر )ر دندن
 | یه واسرته نیا لانو د هن م اعم یڈاو رک د شاافلط مزد درم هدننزو عج که لیخف كاارو یعض كاب احراز
 زذه انتم لمرب و تج زو كليا داند ران قر چم ن دنقل ءاطسربهایننزو لیعفت (مرعلا) اهااذ ام شئ ااه ر غور |

 | لانتسا ماما کا توکر ی ناک ن ایلو اید رغم یک لپ شاحت لیطف ك نات جرات ) هدهج اذا اعتز ترمالا هب حر لای
 .Ie با + (جاربلا) ةلف وتو غى وت یا ق وشل ا: زابت: هتموز دللعتسه هلن انعم كنادشردعنادنظفا ج رت نانو ا

 هدننزو ۲ =
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 ۴ تعگ لوقت ردهنسانعم قلغوبهر زواروکذم دم هچ و یبس نازهسکرب هلنبتیف ۱ر دبا د ندهضراع راشو

 كلزک/ یاو) هلیدشن تاناحو یتحف كاب و ضف كلاب (جلا )هنوص ىف ظلغو هنوشخو هح هن دخااذا عبا لا بابلا نم اد عا

 لوا هدرانوب هلیغف كناب ةحاصلاو: هليمط راب (ذحوصلاو)/حوصلاو) هدننزو باک (حاصلاو) هلنیتعف
 ندیاب ؛ یکیارعب هلنیتحف سب ثلاثلا بابلا نم ةحاحو هحوحصو احوحو اجاحو اعم و اع تو لوقت ند هیانعم

 | حراش رونید هب ینکولسس یفوغوب ردتفص ندعباز بان هلڪف كناب و لیربه (جالا )ردردصم ید

 قالطا هنوتلا وکسم او روند ءا ورد هج یلصا هک وتیدهبح دیو نون و مرع هلرکو قلخ رک
 لنیلغلانآدیعلانمو فلوم رووا ق الطا هظیلغ دوعو رووا قالطا هیسکن ومسو هنسا نعم راتبدزونلوا |

 یرلکدید هتوغالو ر ونط تذکر و ند هتسهنسارک اغا شاسکه کر دیعج كدوع نادیع هلکلبا تش هلیترابع ||
 نیلاقو هب هب هتسارکه لغلوا توص ظلغ قالطابیس نکل ردروک ذمزاس دارم هروکه ناب كمراشرون,ز هرزان

 2و هل كن رولک  ینمج هنسانعم حدقرونلوا قالطا هنقواراخ ما او ردعالم قالطاهد هروکذ مزاس ول هزاوآ

 حاییصلا هجا لاش ردهنسانعم قو یزاوآ هل ریسک هرم (حاصصالا )ردیبفلرعاشرب ندنس هلق لیذه

 لار (مب رعت )هطسو یا ناکلاذحوحدمق لاهب رونید ةنطسو تناکمر لب تاپ (دحوصل) ما هلعح ادا

 هاو لول والا نکمناذا لج را میت لاقب ردهنسابنعم كلبارارقو نکمن هدنآبو رک رب ة جزو
 هدننزو هل لز( دل ا) اه طو ىلا راص نعي اهبطسوتاذارا دلا جج لاق ردهنسانعم قمزاو هنس تروا ك لززز

 | ردەنسانعم یناسنانعاج هه و ج ین لج را حګ لاقی ردهنس انعم كلب ارارقو نکم بو ریکه لو خدو و
 هلن یاب ( ۳ - وه | هل ]بصخو هعسق یا حاجا ین ےھ لاق ردهیبانعم قللوو قلزوجاهدنیزو لاعتفا (حاقبالا

 ه دنز و دفدف اع ردرآ ذوخأم ندهحنوبګ رانو روشد ,د هرامدآ غساو یزمو یانوق كلذکی احن واهم هّمفن

 باث روند هثثش نالوا رار سب یضرعو لوط لوط هلعف كلاب (حابعلا) ردقو رعم هلکعد تلا نذنيميات

 هلبس ام هر زوارممکالن رخ او یخ كاب /حابحم) هضرعو هلو طوتسمیا ح اب۶ یش ا . نوساوا یسی رم ناوسلوا

 : لرد حابح هدر كد یدلاق یدنکتنعب رونلوا طظنلت ونص راسبخ یکی دنکو ت بولوا مات هنسنرب هکر دهلکر
 هیروعنالوارظنم را هلیکف كنا( ةحاحلا) ىشى یا حابح لا لاعف ۶ یسعدنعقبارماع ی ی نصدق

 هد هدا ءاګ و یدنلوارکذ کز دیشوم كنسهلک 7 جا هدننزو ءاحهم (ءاعلا) ةع” یا هحانص اما لاصت زود ۱

 مع لجر لاش رونلواداربا نوجا ەجوازمو.عابتا ہنظفل ےک ہہ ف لاب یا دیس نه هبت كىك برب
 ف و هعطقاذا ثلاثا بالا نم احدب رصشلا حدب لاقیردهنسانعم كمك دننزو خدم (حدبلا)لیخ یا ع
 نٍ سنا نەي ەھادبلابى یارو هضاذاا الفحدب لاق ردهتسانغم قمرواو هقشاذآدوعل احدی لات ندهتسانعم

 ن نوتاخو هر ب حاباذا سسلابحدب لاش ردهنسانعم كليا نابع یزازوههدباذارمالابنالفج دب لاق ردهنسانعملرّشسیا |

 ةيشم تشماذا ةأر لا تحدب لاقب ردهنسانعم كع ر وب هلباراتفر لر هلبکیب بولیکا یک وهناك زان هلنااداو زان
 رادار لاح دب لاش ردهنسانعم قلواودنامورفو زجاع ندنلمګ ناویخ هلغلوارعا CET كکقتاپ ید ةننتسح

 یمالایحدب لوقنو حدف یارمالاحدب لاش ردهنسانعم قع قعصب ینیحاص هلغلوا لیفت ك ضوصربو لجل اع
 كمرو هبا ناک ر انور نینزانراکتیتدوب هدننزو لعفت (حدلا )زبیذآ قلاب عو نر خدنو ییلقنانعب نحدقیا
 ولقاربط قشموب لوق ىلع هیهعسلم ضورا هدننزو باع (حادبلا)تحدب ینعم 2 ةأرملا تح بت لاقت رد هتسانغع
 روند هب هوا ا یک ا عدا )هنساننفم هحاس روند هب ولوخ هدننزو هعرج (ةحدلا) ۱) روئد هئئالوا

 هنهباد نالواضی رع یرلنا و :راناب و رونید ذمدا نوژ وا حدباو رد هیانعم لوا هدرلنوب هدننزو دجنا(حدنالاو) (حودبلا

 ندسبات هد نوتا )ا تا دیلاوا) ندابیاحدییةًارمالاقب رونید هنوتاخ دنمولت هدننزو لقبص (حدیبلا)روئید
 هدنناوخری و ر دندنساسفتع كيلاطا یرفعح نللادع هدننزو بز a )ردس هبنکیراصتالا مصاعنا ۱

 (احدلا) ىدىارارولواروبحت هیاوصاعطق 3 هدنناوخزاس هدقدلوازاسمد هتان هلخاو ازاوآبوخ تاتو هر

 (حداشلا) غفرا ٌهعساول ایا ءاح دب هناد لای رونید هب هب اد نالواعس او یرلئاحو یرابد قلب واهدننزو ءایطل

 ناک هللادبع نب رکب ثیدح هنمو .ردهنسانعم قمشتآ ەنسن تاشو بویلوایناقو درس هنب رب یرب هدننزو لعافت ||
 یظفل محطبلاب حراش مالا باعا لاجر ا مهاوناکرما هی زحاذاف طبل نوحداش نح نوحزاغی ةباصصلا
 شوق ز و راق نوافیح یدیارل ردبا هفیطلو حازم هاب رب یرب مارکب اصکا عی ردشلبارسفت هلیس هلک شقح|[

 ځا ضمو روما بایراو تعجر هراقو بودیا حازم رت نامههسلوا ثداح7 مهدرمارب هداننا لوارکاو یدیا زرشنآ
 تیم سس
 تن

 س

۱ 



 ةرهلا ل وف .هامهنآءاسلا باب ۱ ۱ |

 2۷7)موب ترتاذآ اتش بالا انا خر لقب رد هسا شطف یل زمو قل وقوز بونا ندنغجو |
 اخ وناو اصعناو اعالج را عا لاتر دهتسنانع قلععبا یکر لکی ا با یدنتصندنتلقت طارفا یشان ند قمل وا سفن |

۱ Ot 
 ےس س ۱ س
 هانم نر د تف دنزاندلاعفا راس كل هلهتسبم ٹ وق اکا وک کرد ج تم رذک یه دیهلایاود رد رعت
 هتل میخ دی زا اس زدی سوبرتلیفندیا فیل ای راجرابا ادنباو ردشہلوا قالطا نوع لو یصاصتخا

 || ددیدآ هعلقرمدهبلقتض لبر شک اض عب ویت وکس كب > (جاب]یکظ ارق جرابلو س ونیلاججرابا رد زوہشم هلفاضا |
 [| ددعقاوهدنساذخ الانا کرد هریک ر رج ی راک د ابل ج وابل جم هددیفسرالاح هر تک ك فاقو كلداص دیلقصو |

 ج

 | هیدن کاحو یه تب هره ( حالا هتتساعم زس روید هب وت رواو هبمد ر بن ال تاک رح تهزمه جاجالا ||
 | زوتتک لر مسو هايم تزهزمه (حاحالا) لعسادا لّوالابابلا نفاح [لجرا حا لاشردهسانعكمروسکوا

 رونی هشزوسو م اود رد نالوا ض رام هدکروبندهصغو معو روند هيانبکو تواذلعو ظرغنالوارعضم هذن وردو
 [(حانحالا)رونید هشزوسو مو عجو نالوا ادیب هدکروبندنرحو مع هدرلتوب هل 21 زهربه (ححالاو هعحالا

 لاق یکی رلکدید نلنوان ردهنسانعم كلیوشقوح طفل حاحااب نالوا لاد هب اکش ندنورد درد هل مسکن هزمه ||
 | قلترآ زاخو هدننزولیعفت [ع>نا یدنلوا مخرت ءابیدبایاحا ا یصا كن و حاحا: هل وق نمک | !دادیزح احا

 | نان هکه تیدل وآلدبم هاب نت حالا قدا یدیارخ |یلضاكنویو نعتاذا لج را یتا لاقت زد هنس انعم ||
 | یاز (حوزالا) ردند رانا هکرد حالا نیا هیس هب یغصت هصحا ردشلو ی ظت هل بقا هننوتهدنسهلک
 | دو ضبقتاذا الا بالا ساحوزا ؛یشلا ح زا لاق ردهننانعكلزوش ویدبولبزوبهنستزب هدننزودومق دا جم
 | بوج روس یایاوفلختو اطابتاذا لج زا ع زانلاقب ردهنسانعمتامکهکو قفلایوا بونلوریکو ضعب نمضي
 | قرعلاخزالاسقت ارد هنتسانعمیمانوا تونا ر مطهدندیو تن زاذامدقلاتخزا لاق رادهنلسانعمقماق

 | فاذا لجر حز تلاسردهنساتع ك کچ ورکو كمل ورک دوهدننزو لعفت حزآتل نو برطضااذآ

 لجترلاقب روتند هصحم هام نالوا فلنج ندل اعف نساحتو لاضخ مراکم هدننزو روص (حوزالا) سعافنو

 2مالا) نورح یا حوزا نزف لا ش زولوا ردیک هنسو رکه کدروسهکر وند هنآنورحو خاک نع غفل ی اځ وزا
 نآتعمالا) بضغادآ مازا بابلا نم اضسا لجزا ما لاق رد هتشانعم قلراط هلق كر هج قب شو كلة ربه
 ننه (جانشالا) ضش رود یا هد قمروئید همدا كانمشخو نیغراط هکر دیفدارمو هدشزو ناضغ |

 قینلنادرک ك برع ناو سن هک ر دنادرک زو «دنزرطلباج صوص هرز ناو شن هکر دهتسانعهحاشو هلام و یر سک
 سل تنش هرابناضف (ناحمالا) زدعضومرتب رف هن دالب یسهلبقحذمهدنرانزو ریزو ربما هلزاف حقآ ردقجهلوا

 تا

 قیضدوخاب ندض رمش داش هدننزو دوخق (ح ونالاو) هدننزو ج دم (عجالاو) هل وکس کونو یف ك: هرمه

 كر ولك ایعجج رذلغاف متا ندناهدننزو عكار (ع لا) رهموا نضرق نم هدجم لقت نمرخزاذا نثلا بالا نم
 هکر ونید فسک انلوش هدننزوربف هلی كنرمه (عالاو) « دننزو روبص /جونالاو) هدننزو فنك[ عالا): دننزو
 لئساذا او حوناو جا بر لاقل وار دبا ےک لیس یخ بوم هد دزندرب هدقدنل وا بلطهنسنرب ندیدنک
 خوا نترف لاقب هلو ددیآربکر کی وصندنز اغوب یک ر اکیا نکرد رک هکروتید هنآ ل وش حوتاو لخت ےن ھنع
 زدموسره یسدیرکذ مهذبا هکر د خراش رود هبوتاخر و دوت ولو هصق هدننزو هځراجت ؛ذح الا رقرق یرحاذا
 ردلوک ام هکر وتدفنضا سی كن هطروم هدننزو باب (ح الا)' ردیدآ هی رقرهدهماعبهدننزو هربق هلینط كز هرمه (ه]
 ۱ برفق كتابو یرنکو ىە كن هدیه 2 اویتا) ردهیاکحندننوصیصروسکوا كيش نروسکوا حاو

 | 21 " رول وا دارا هدتعقوم ناسفسا و دنن هدقدروا هناشنازادنارتناناقوآ کرد زل هلک غنت هصاخ
 | تو دیاهارک | ند هنتسن رب هاتف كناحویتدم ك زر مه کج آل وقص هلن ولت ونک لاح و یدم كرمه
 ودر دفیطل یکی ف اس كنهطروع ردلکد ةن كج هديا هارکتسا هک اب وکر د لک زونلیوس هک نتهرکیآ
 لاقت زد هنسانعمقلوا انحرف هلبقف نحو كلاب (جلا) ءاتبلا ل م57 رذبا دی ندرفنت
 لیعفت(میجت)هفیعض اپنکت تل بال نم اسب لابو هنج ر فاذا عبار بالا نما یشن ام
 ممه ا تعج ہنی لوقتر دعو اطم ندن ۱هدتننزو لئسعفت ( جت )ردهنسانغم كلبا نادانش هدننزو

 ر وتلقوغویتوخاپ بوتللاعخ سس هکر وشد هسهضرام ینلقنغوب سس دندشن كات حو یش كاب (ذصل)
 جو

 ندق وغوصو نانابضصنا هزاغ ون كطلخت ولز وط او ولت حر ولاق لدمج هیلکن اب تولوادندش كاضعب
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 ماسو
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 تبور تحهنم تیرشاذا لّوالا بابلا نم اجه لبالا نجمه لاقت ردهنسانعم قمناف ب وجا هدهدحاوٌدعفد
 لاقب رد هنسانعم كمترکس هلمادقاو دج تاو هافخااذامصحا لاعب ردهنسانعمافخ | لب مک همه (جاسهالا)
 هدنرافرط یکی كنیزوما ل وق یعولناقكیوچو رونیدهکیک چک هدننزوربما ي« یررجندجاذا سرفلا ها
 هدننزولاعتفا (جاخهالا ) رونید هکیکش لو هدرم زب یس هرهج هلبببسمجورب دوخ ایهننالوا یراطخ فلات هننول
 رح نم فعضاذا لجرا جعتها لاب ردهنساپعم قلوا نوپزو فیعض یشینندهضراع یریغدوخاب ندنرارح |

 هدشزو هحرحد [ةجرم | )لبذاذا ههجو منها لاقب ردهنسانعمقلوا هدرز یس هرهجكنهسکرو هرغوا

 لطابو روند هنسهطامشواغ وغووب رغكسانو رد هنسانعم تعرسو تفخو ردهنسانعمقلواشروم شراق هنسنرب
 طالخای دو هدننز و ناوفنع (ناجرم ۱)ردهنسانعم كلیوس هدیروشقشرافیربخر و ردهنسانعم هدوهب و
 ۱ رونیدهمدآ ی را شیانالوا یضاسهدخ اضمو روماو راذکراک هدننزوسلع (جرم)) رونیدهویرغواغ وغ كس ان

 یک

 هدنرککندنفلن و هکرونیدهنوبق قیرآ لوشو رونلوا ربعتراوهر هکر وند هرکراب هخروب هل رسک ك ناه بالها
 ردهنسانعم كعروب هخروب ه دننزو هج رحد (دمهلا) اهلارملابف عالیاحالمه ءاش لامهبل وا یم كلبا

 جالمههرزوا سابق ربغ و مهم هدنلعاف سا ردم وسر م هرزوا قل وا یب رع هدحابصم نکل ردیعمندیس رافوبو
 حمل ) داقنم ىل ذمیا ملتمهمرما لاقي رونیدهثبش ذاقنمو مارزمض وعص هدننزو جرحدم (ممجلا) روند |

 تذخاو لّرحاذ لیصملا ج"لاقب ردهنس انعمقاشبهتکرح بونلناج هصکی هدنجركنسانادلوهدننزو لعفت

 | قسلوا ناوقلب هکرط !عی رسو نسکد وعبطلا فیفخوقجاقرهلوا نوزواییوب هلنبتقف (جوهلا) هیفای, |
 هدننزو رجا (جوهالا) عیسنوشبطو قج قالیوطناکاذاعبا رلا بابلا نماجوهلجر ا ج وه ل اقب رد هتسانعم
 رروب هلثعرس ام ادأهسفنهکرونلو !نئالطا هبهقانلوش هاجوهو ردشوم هدتزو ءارج (ءاجوهلا) ردنفصندنآ
 هم ديدش عر نالوا ردیاوهرب بورابوق ندنر ی رداچ و ردیا باعت ین سو دن ک هلغلوا ققاج وج وه هک بوک هلوا
 كناه (ح ایهلا و هلناحف (ناجملاو) هلننوکس كنابو یت كناه )ج0ا ۱ هلیمص كناهر ولک ج وه ی ج روید
 بابلانماجایهوانا ج هواه "یشلا جاه لاضب رد هنسانعم ق زوت بوپ وف ندنرب ېک وت هنسنرهلبر سک
 هننا هه کر دهنسانعع قعفضوص یم هو دو هرانآاذا هچاهلاعب رولوایدعتم هنسا نعم قت زوتو راناذایاثلا
 (جاتهالا) ساذاتبنلجاه لاق رونلوا لامعتسا هنسأنعم یقعروقتابیو تشِطعاذآ لءالاتجاه لاقب ردیبس

 لا حلتها لاشیرد هتسانعم نیز وت بوپ وق ندنرب هنسب رب هدرانوب «دننزولعفت (جلاو) هدتنزو لاعتفا
 هلیسهدابزو روند ههود كار نیکر کو رونبدهرغبآ شا تک رح یتوش هدنزو جراخ (عاهلا) جاهنمم جو
 ۱ روند هلا دجو كنج رد ابی رصقو هدننزو ءارح (ءا 2۴ ۱) ر ونلوا قالطا هبضغو مشخ نالوا هرزوانآرو
 هلناقم و لاتقردردصم ندهلسعافم « دننزو جالع (جایهلا) بریطایا یجهلاو املا ہند تعقو لا

 نارعنجایهو ماطسب ن جایهردندیماسا هدننزو دا دش  جاسیهلا هلتافیا اجایه هاه لاق رد هبسنسانعم

 اوجناهت لاقیرد هنسانعم قلس آب ويار هرزوا یرب یرب نوجماشارغواهدننزو لعافت (عیاهتا) ردراث دحم ||
 ند زهودراسامنادو روند هیدق اتنالوادنموزرآب ونکج تياغو هننطو هدننزو بارم (جایهلا) لاتفلل اوبنآوتادا

 اش وم ارهاظر ولک تاجاهيجر وید هیهغب روقیشید ( هجاهلا) رونید هه ود كکرانالواراص وص مدعم

 ردقجهلواین وک ن افوطو هنتر وف هکر دکعید ناروموبهلتفاضا (حه م وب) رد هجناهیصا ردن دظاغلا نالواډ راو
 شعروف یتاوربسویرب اچ هکر وناواقالطا هضرالوش (ةجاملا) رطمو مغوا مر م ویا چه م و انموی تل و عت
 قغ روق یرلنوا هدسننزو هدافا (ةجاهالا) ّرفصا وا امل سبیاذا هجئاهضرا لاقت هوا شمرارص دوخاب

 ردهنسانعم قلوب شهروقیرلنوا ی ر رب هرزوا یلصا (جایهالا) هتسااذاتببلا حمل ا تج اها لاقی رد هنیساتعم |
 كناه مهو هلیسانب هرز وا رک ك يحو یرسک ك ناه (مه) تابنلا ثجاه اهدجواذا ضرالا جيهالاق
 ءايلا ل صف ردندنناوصار ازآو رجز صوصخ هنعفهقان لینوکس كج و یک
 رفعج هیوبس یدنسلوارکد یخد هدنسس هدام عجا و و ردیدآ ع ضوه رپ هدنرانزو برضی و عنک (جأ ةنعلا
 || دن ق رمو رددلب رهدنتلابا زاوها هد زو دج | (جذیآ )یدید ودیعابر هلتسخماسلوا از ءا تعب قم هنتزو
 یخدراوس و بلق رود هشنیز یرلکدنآ رعت ك زالب كناوسن هلصتف كنار (ج راڼلا) ردهیرقرب هدنسانضق

 هج رانلا) ردندنی دححر اب نب رصن نب لیذهردنداعسا جر ابو ردیعمیسراف» رب هروکه نایك چ راش ارد ا
 ین انو هراباونورولکح ابا نج ردیمسا قورعمو لهسم ن وغم هن وکر ءابطالا نهب هلع كنار و یرمسک ترمه
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 دقت( لاو هدننزوربم (رہلا )هجره مهراج رها ادب رد هنساتعم ETE هلقمروب
 ,هتهاجج ننلاط هی قد فال هل دیدن كنارو قف قال اه(ةجا رهلا) رونید هلآ نالوا هدنودو هدنو ز | یکوص هدننزو ||

 جیزحد [تجدر هل )وند هک لشبا توکو شوکت ویفشبانییو رک شارب دننژو هجر د [دج هوندا
 ۱ یف نەم یازو كناه (جج لا ) اعبرمسینماذا لج زا جده لاقرد هنشاتتعم كرو لاج هدشزو 1

 نیرظاخ بو دبا ابر طنیمماس هکر وند ةیاغو دو رسم یسهاوقم هتسبو ق حش لنارتو مرتا هزاز |نیوخردمما
 || مظت قر هلوآ براقتمو كلرادتمیظاعلا الطفو رونيد: هزاوآنالوا هنها8وغوبو دیلبا نادنخو هداشکی کل ک |
 | ددو افت یسارج ااریزردشعلوا ی الطا یتع هنا نغمو ج زهر نادرا ضو رع لع روینید ذمالک نالوا |
 اچرج نینلا ره ل قب لد ونسانعم كلیوس هتنکو هتسب هر زواروک نعهختو هدشاوخ رولوا ردصم جزهو
 ]| كلو شقت دننزو ج زهر راش هلب ETE (جازهالا | يزلادشنا ئا موتاذا غیارا بایلانم

 | لیعفت ( رهتلاو) هدنننزو خلعت( ج رهنا), نجراو لموا لا قناک جلاب نا اهارعاشل ا هال اقن ردهنسانعم
 قوا حو جزهلادتسن ادا حتر تیزر ظلم لابش رد هنشاتلحما كليات اغ ىل منلرت هدررلنوب هدنبزو

 یزقلاتجزبت لانپعب, رونو ال اقم عسا هنسانع» قم هدرفنط نشو وکه زو دان داسنکب وزوقم یاب هنک نانا

 أ .ميرهیالیللا نم عنزه یضم لابقیرونید .هرادفعوب نِد هک ؛هدننزورسا (عجیزرهلا) ضاسنالادنع تنّوصاذا

 | اکرادتنیااجارهاتوبظ اتفغ#لوقت رونید هزاوآ نادنادوهیظ هچندزا یرن رب قصقص «دننزو طبالع جارهلا
 أ | یخ ملا)-یدبا بمیذآ هل تایاتد هدنس هدام چ زه یک ی نهو تلم دنروص وب. رد هار ئی كلونو

 ۱ سو (جالوُبلأ) ردهنسازعم توص طالتخاو_ رد هنسانغم كلت وس زوساضب انتو دنتزو هچ جد
 ۱ عیسی جنه ملظ لاسعب نذهتسانعم ءالخو جو تسح هدننزو نامل( ملا )دونیدم .دزوق كباجو تسچ تسح

 1 هیرقربدنلبمک لوا مہلک ك نسو كنه (ناعیسه) ردهنساعم تیونص. لحالتخ هدننزو.هجزرحد دجرحد (ةزهلا

 | زدهتسانعم ناب دیمروکب قو وب تی دنجشوج شادو و ییز نب اومو "باودهدننزو لیعفت (جصب) ندیدا |
 || كچوک هدننزو زما. (یصملار نذالنر اعا یساوم و, تاودرعضتینأت ازیعودج مند ااجضوت ہل امه لاغب

 شانه( دانا امراود رفمالبیکل یسح وبا رهاظر اتم یا عن نایب لاش وی هافوچ 1
 فورم هلک ليله و لیاه رد هیلیاها یدرزفم زدیعسا فورمه شل رسک الیلقو قف تست الو یک
 رولو اونا زهد :راریذ لب اکهنعونرو رذیبال اوچ )مات نا ردا هاله هر اقهنهناس .و هلملهیراصلنع ون یراصردو راد

 رذلداعم هنذوخو ونازلکالواهوب دم هدعناخر یدوجو ةبهدعنو عفادیادصو ظفاح یساوحو لزم ىع ون! قان |
 | لت مالحالا شکل يایاهلجر لاقب نوت هصجنالوا زرۆك ابورهدوهب هدننزومب راخ (طاب اما |
 ۳ خااذا نالا باشن ایم ال4 نالف له ل اق ردهنشانعم كم زيورخ ی رز هادا نا یلناثبهددنزو مغ( هلا )|

 | هرجخنو لب وات هام ( )ردي اى دج تند مانیتلبلا ساغلا نتج هکر دند تن لهون ميال
 اوت دما نیک ك همه (جالهال) رونا زىق مالخ!ثافضا كز وتد هنر نایلوا ییحالض ||

 [نیکوخصونا دان و شارتانو جم او ئ را یه یک الترا یک ربلنک ناف (ةجابلهلا) هافخبااذا شل ها لا

 RTD AEE BGR ۈچ نطابو ی رنهاظهبصالح لاوک || ١

 ]| مدلی لاوئس نی هجابلج ندینارعارب کر دلوقنم ندر چ! نقلخ اک د حراشرش لکم ماج لوک مف طی جایا ||
 ۰ افراط لوهدعب دیو لوک تیاغبو و یراق بو ی واكل یس کر ددسکقجتال وتەجان ||

 لوش هجایله هدارخا هعفد ی كیارلباةدانزوژ م یی ةن هعفد ره مندلم !فداضت یخ عدد

 كنەجابلخ و نهنآقدزبوا ماتخ وید هلو! تاهو کم هعوت هغو خاج یی بیت ف اضمار فاضما میجیونعم وقمخاک ندهسک |

 هدزغوبو هدوسووت كي هد رلنوهدنزوطبالع (جالهلاو | هدننزو طبل (جنما) !رونیدهدروخوب و ءدوسوبوق ||
 دن وبلنجنق کون وذو كشا ولو هذنژرطلنپبیروبس هکر وتبذ هکنبس قفوا عوفر هلنبتفف يلا رونا

 نيقشاخو لاك رد يخه یدزفم روت: دهن ۶ یکیون وی لور محو نویزو رونلو امت یسواسدکرتزا مو | ەتى وک

 | هقاخبآو روند وزان ونقیشیدهحوفو ق یا لاجرو جا یا2 یمه لبرل اق روند هنک ی ج او هباوجو
 ۱ ناول دیک ان سذلکمه غلام (جانهلا) نود هزتیدن ۶ وس نالوا هگنص وضخ ساعت و رتا عوج روت ۱

 زس هدرکز روند هشت ناروط ب ونتاج بوتشب نا هری رب جاه عاش رغش لاعب اک جام ځمه لاقبرونلو ادارا |
 | لوکس لیمو تخ کاخ ملا ا زینب اوچو مو رکن اشنا هلن ناجا ||



 یوم همت

 لوک هلیخف راه (ےھواعھڑ دشلبا كبرت نوا نزو ترور ضر عاش هدنعارصم هقفان یه« :دیشم قرف ||
 || هلزز ( ذعهج۱#) ںدز اج هد هلینب وتن كنب رلرخ آو رد هدنرب شواهدیکرت رد هدنناوصا رازآوربز صوصحم هنمەخ ||
 ]| مه ییهودو ه حاصا ذا عبسااب ی ل افت رد هنس انعم قمرفیحا نوچ | فی وختو فکورجز یرون اجیبنرمدننزوح |
 | ككنسهغئاط دازکآفصاخ هعهجو جه لاقف هرجزاذا لب جه لاتب ردهنسانعم كل بازازآو ریز ویده |
 روید هناویح كکروا ليف كناه (جامع#لا) ردهیاکح ندنرا هلغلغو دا زفو لب وخ 4.دنساتنا لاتفو كنج |إآ

 هدنکش ارت انو رونی همدا نو زواو ةيهودنو زواو روئید هي هود كکرا نالوا دیدشو ذنت یسمروک وب بوتهزکوکو |

 || دوب نالوا كب یغاربط نایلوا یرتا تابنالصا هدننزو دفدف (نهج۱#) رونید هاو هیهادو روند هسک قجاو |[
 | دص نالواروش هنوولتطهو رونید هنویق یوقهدننزو طبلع (میهج11#/ هب دج :بلصیا مه جت ضرا لانه هرب
 [[«-*7) رونید هب هنسلولتم عفو یرباهدننزو طبالفع.(رتهاسهلا) هنسانعم تیورتش ءامزولو لجن
 (# ]) اهجاتانداذا ةقانلا ته ۴ لاق ند دنس انعم قم اج بولکیفو قمروغوط تاهقان هدتنزو لزل

 | نوزوا هدصوصخر هدحنزو لاعتقا (جاتهالا) رولب رک نښو كن زوکو | تفچ هکر وید هخردنوی هل ك ناه |
 || ناف (ناجدهلا) هیف یدا اذا یمالا ی مها لاقی ردهنسانعم كلنا ىداقو لغ وت بولواهثیر زوا یادازوا

 ۱ سلا جده لاق رد هنسانعم كمر وب هچ هتسها ق ر هلصراص هنسک هدروخلاسو ربپ هدننزو بارغ(ج اده لاو
 لجرقس حدحدهلاو) هدضزو دانش لا دهلا) شاعتزای دیو ر ىشماذا تالا بالا نم اج اده اناج ها ||
 كلبا تقفش ونان هنر وا هقان هلا (هج دا ) روشد هجدآربب ننیرو ةح هتلهآ قر هلصراص دزو

 ا روند هبهق ان ندبات رو نینح كي دلو هدتنزو بارخ ( منا دهم ا] ردردصم هروک نبا كح راش زد ساخ ||

 رد هقشب نذ هغوو ردیعسا بوکرم ةنوکر صوصخ هنس هفّئأط ناولن هدرفسهدننزو رهوج (جیدوپلا
 "ر هدیکه کر دقعب هلو زمگیدشااربحت یجوقالاح هدراارو و ل یکه دنلوب خاک ولوا وله نسو اورو دمو ||

 لر هر هد لاک فیجضو رن هدنیزو لعفت (جدهلا) ردذوخأم ندنسانعم موهرم ناج ده وردشان ادن تکا زن
 | عطقتاذا هتوص جهت لاق رد هسا نعم كلباروهظ كبك يسکی شان ن دغجض یر هزاوآندنآ زوهطظ
 جودپلا) دلولا ىلع تفطعتاذا ةقانلا تج دهن لاق رد هنسانعم كليا تفرو نبتح ةنيذلو هقانوا افترا
 نایلغلا می رسیا جو دهردق لاق هلو رانیقرت یک دنا هلفلواهقف و بد کروند هب هرج لوش هدننزوویض
 | لعاف مسا (جدهتشلا) ندیعسا كتي ردب ةلببقر و ردیعسا یسرف اك هتنکمان فی رشت نبی مدننزو ناکا(جا باج
 | رد ییمردصم ها كلاد (حدهتسلا)نالج یا جدیت لحجر لاعب رونیډ .دیننک نالوا لوجم كن هل
 !تلمسود هنس هناکنه لاتقو برخو لالتخاو هنتف سا هلنوکس كازو نتف كناه(جارهلا) ندهنسانعم لاععتسا
 ؛سان ید هدنرغاسل لتقو طالتخاو نتف قاوعقواذا ناثلا تاسبلا نماح_ره نقانلاج نه لا زد ةن الانام

 رونلوا ظفلت لینوکس كنار جرم هج وام هنظفل حرهزدراو یری یدلوا ځارمو جاره بوشود تیر یرب ||
 هنساضعم طلخ هروکهلناب كز اسۋ ردعوضوم هنسلوا عيسنمواریکت ار هننسنرره لصا هزوک تناسب ك: هیاهن |

 قتلاوج بولاط هزوسو احوتفم هکرتاذا بابل ره لایق ندةنسانغم ققارقمنآییوناق ج رهو ردعوشوم
 | كلبا ع اجو بف طلخوا رک اف ضاخااذا ثیدط اف نالف جیره لاتب زدهنساتعم كلبا مالک طاخ لوق لع

 تزیکر اب رغ هکر دندانعموب هکرید مجرم اهعماجاذا ینافلاو لول بابلا نم اجره هتیراج ج ره لاقب نچهینافم
 || یدیاعاجب قوج هک ی دلا عاج هدنناقوا عج كهك یی ید ءاعججهنلل اخیر هجنالف تاپ دنن عاق

 بوشا هز ودرب یکوصتآو هنلوارظن هنلخم وب كموحرم یلوقناو زدنیسب ونعم دیک اكليل یس هل اعجب ندکید |
 ندنتدش كناوه ترارح هود هلبتف . جرپلا . یرجاذا سزفلا جرره لاقب ردهتس انعم ثاقکب ودرکعن دوخاب
 رد هنسانعم ق وا نیغبامو هتشکرمس بو رارق را زوکو بون رکج یاب ندنتلقت كن هلکلیروش نارطققوچ دوای

 هلب نس اه (خرهلا) نارطقلا ءالظلاةرنکو اطاق دش نمار دس اذا عبارلا بالا نه اجرهرعتلا بازه لاقب

 هکرونید هیاد عالم هلت رسک ناه ( چر هلا: ږونبد هش نالوا نوت زو ضیعض املظمو رونشید همدآنوو قجا
 ردهنسانعم قاق هتنکرس هلقعروب بو روس ك هداوهیما یهود هدننزو لیعفت (عیرهتلا) نونلواربعت هدایک
 یتیدشارغوا بو رقبج هرزوا روناج یری ردسیح هرچا هلان قعیا ربسلا لغ هلج اذارعبلا ح ره لای
 هرافندشاب یواش نیب دوخاب رجخو :هرجزو هب حاصاذا عسل ابح ره لاقبازد هن ساما كلی ارجزو فکن د هنس
 ك هدنقو نشا فود دوب هل رنک مز (جارهالا) هنسغلپا ذانالف ذيبنلا جره لاقبرد هنسمانعم كليا,
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 | رذهنسانعمقلوا لهتشمبونآولعهمضش ست آهبانزو لعفت یه وتلا انیدش هو رانا لای ندهنسانعم كابر دما |
 | نیرو لانختسا هنن انعم نامل ڑک یس هار 2 رطعو بیطیم هلوفم كسمو تبقوتاذآرانلا ته وت لاقت ||
 | رهو عمه وت لاقم رونلوا لامعتسا هنسانم مالی و قمادازابهنتفآ الراب و تدقوتذا بیطلا حصار تخه وت ||
 ند اواو (ج ولآ]ذخوتیاجیهور ازای ءهناس یعیفاولغ واب ات هلیف او (جهول )ال ماذا
 یوا قاتم د لکل نارق هلترابع نا غلا ة شخ بماؤوش روش دة اغا یولکدید قوانابص ؛لرایمفج هلنوکس تو[
 | رشلکد تسزدنکآر درتشم هبا جاغا یرلکدی لوی زم دیکر جم دیسراق ههبدالا نوناق نکلرولوا یرلکدند|[
 زولوا عقاومدتسدم کلنهقان صب هکر وند تلاته دنژرط مرو ابف کابو كنا [مجلا) داملا: لس مق |

 | نالوا نشلا لين ةدعيطزو مطعم (مجهلا) .ردعواطم ندنآ هنشنزو لعفت (ج هجا اردذوخ أم ند هموقزما
 | ندینانع یت قرا لب یاب و كنتزاق یهقیزانایکیا کر ونید هکیک لوش هدشنزو ریا (مج )ر ولوا قالطا بنک

 AEG E E هروح( ولا ) هلوا یراظخ نوزوا یکیا فلاخحهنول ||
 هرښلج یدل یکیدلیاهلاخب او مقذ هک رونید هرب یتیدلوب,تیاهن هردو زون در لقاروتواوزود |
 هنقذلافوج وص بوغاد رومغب هکر وتب د فرار یک ضوح كخوکناثلوارفح ہد رب ك چلیکر وصو نولوا عفدنم |[
 ندصتها رها کرک هلکلیا داربا دینا وع رفحت ناو فلوع لا نمرات آنامزرب لنودیق آ هزاروا وص ||
 اخف لااه مولا )ردنا كلر وجل واهر زوار وک ذم اجو کو دانا اسم هرزوایداع نکرد هدنتروص |[
 | كالا نما چه رج ھلان رد هنس انعم روا هلئوکس كابو فف لزاه ( یه آ) نونلو؟قالطا هام ابهعنرب هد هماع |[
 | تنل هلق لب هددنشمیانو کنابو كناه (جبنهلا )رد ناشتیدورو ندنلان باب یلیوب هبرضاذا تانا |
 | فينخو مب مس هلنوکس كابو ی كناه (جربهلا) روند هیدنک نالوا تعفنمو ربخ ترد ةلبا مچ ئاخ هکر تا |[

 | هچالا نمنع ورود هینک نالوا ر روب راو انو قشراقو روشد هک الو لاتخو رنکتمو روند هش یو زو نالوا |
 | هزوک | هجوقو ردتفل هد هلیرسک, كنارو کاناههدانعمو رۇن دةم دنمونت ز وعول هثج یزموب و روند هب ی

 | دولوادص مو هو هدنزو نابت زولک ناجه یعجبرولوا:قلطتن,راماکح کرونید هپ کرجیرلکدنخج |[
 | دوب هدننزو .ليلكا (میعهالا ) هم دهاذ| ل والا با بلا نم اهججو اجه تنیلا ممه لاقت هنسانعمقمعد ییاتب ||

 نذزروکذ م معه نالو اهنسانعم هلب نط ضرار راج هلبصف یر خآو هدننزو مأطق /جاععه) روتبد هیهزد نبرد ||

 هضأر بکد زاد جاجهبکر نالف هدکه یا ته رع هق رطوپنشقبخروربهر دوخ تزشابم هصوصختر هلی
 | ذذ هنسنزب یقدلکرب هکر ادظفلرب لیس ەبنپ میش (كيچ اسبه) ردب رغا ینهجرت هداروب كنج حاصص هنساتعمل|

 رشا قیام ااا اتاك ووا نوا وج نم تو ناناویجت نوت

 | ناموا دوك تناهویقالاو یهو لا) ردیعم هو ندیدآهبرقو هدنساض فل عووردزاحننوا
 | دلا كنلّوم ترن انا ناتلا بالا نم نایهوواسهوزج رانلا هو لاقب ردهننانعم كمل ولع بوزابس آ اخف:

 | ندروکذح یانهسهلنسض> (ریهولآ]ردییم هنن اتما یقینا و یک دنكتظفاران یداریا بنوم هدر فتو رک دم لف

 و

 | دام هرو اذا هیچ هجه لای زد ةت انعم ك م روش شهلا هش رام ضعت: یوضعرتهدننزو لیعفت حا

 ر اروا ه

= 

 | بوتلا جاربعن لقب زده سل انحم كجا شفاه هلوقع بای هدننزو هجرحد (ةجرهلا )هوند هکیک هوقو
 | ۰دنتزودهر بس جرم )طلع یشمادا لچرا چھ لاق ردمتسانعن كم ون قلاج خار وتهان یشرافویشواذا
 هلوا .شلوا هابتو دنېساف, هلک زو رپ اجیاج پولوا هدوسرف یترص ندلانعتسا تیکه کروتید هتشیرکی ان لوش
 زارذو دود لول شو ړوند هب رد نر دو چ هلدبع ناد همه ءاهیینلوا یک هکر دیفدارمو هدننزو جا مهلا
 | هززوارپ هلرابطافو رابه اکو هلو اردنا لاجکتسا ی بد: دیا عطق یار وش مدقا نآربراتدبا لولس هدا هک رود هضزا
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 | لتس: قرب لوا دیننتدح اوالب یکی راهلکكيذاذهو كينانحو كيلاو دوب و روللو داری هدقذلوا هدنددص عنمو فک
 هکایوکر د ذوخ ام ندنظفل مه نالواذبسانعع نیع یداووپو رڈنا عنمادکق موارّرکم هک انوکردندظافلانالوا
 ل ختا ینا هنا ل اقب رد هنس انجم ل اهتسا (یاستسالا) رد هتنسیداو ك دراو هک هم «دکهاکشیب نقص نقص
 هدننزو هبا شاہ سهل لر بکر ا ذا تالف میهتسا لاق دهنسانعم قلا ماعا دیم ھل دوخ یار زہ ستر وشم هسکرو
 جاهسهلا زود دیسک نادانو قجاو لوا ررذضاب بوتروا هقارط یراهنسف لک ةنکوا هکزونی هرابغ لوش
 دنهسق نیکو نوبق هنوکملراوخو یف اه (ےھجگ )روند همدا زج و قجحاهدرانوب هلی خفر اه جاه ج لاو
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 ود ھک لورم (حایالال رندا رمش جنب نیکی ور دندنیبح اسب طفش نی فن جاشوو حب رم یا جان ابتو لجج لا ردهنماضعم ی کر يفد مو هدنزو حاسج (عاستولا عیسی عوسو لب اف
 قیقع ههشوو رطاط قارادم» نیک نیل هنیارب نمرخ هلکنهزکن داد لنا 9 لازا جانا یکیا بوروا یک كبشمندفی هکر وش دغر هدناکش مرکب لوشو وند هنر طنوس هنیمریز كنکوکچ اغا هد تنو || هجو (مجشولا) جس ولا ىلع هتلجباذازیعبلا تجموا لوقت رد هنسانعم كمر دتر وب هلتعرتس یو دیا مادقا یهود
 هکدونیدهنچاغا قا ارم هدتینزو چتو (جشولا )هونج یا موقلا هج ره لاین رددوج من دلو ئانو ربرذبا قالطا موعلا هج شوب هنعاج نالوالیخد ندهرکص هرجا هلبنقو موقربراب رعو زدیدآ تاون هدم دب

 جو رهپلافی زنی نبرقو جرشلوا كباشم بوش رک یکی وا هنیار زب ( جَولَوناوا قالتا | منو بم یکی رول نیر برق هلم انو نوید هي يزواو دمت یاکدنک,یخراقدیم
 | كونو لا قید هنا نعم تملیکر وا هرخآ تبارق هلیتوکس هنابشنو یت توو : سل ) كبش (جناا
 هدننزوهدع( ذیل او) هدنزو :دوعف (ج ولولا) هکشیااهش و يک هنر هل شو كالا لالپعتا دنیاو كلا كبنشمهدنزرط یززا هنب رب اق هلغلواهنسامنمم امروآ یججوب هدننزو لغت | تا میشم طقسب الا هوو دق هکبشاذا هلم جشو لا ادهن سا نعم كمرواو تکی ایام بابا نماچتو دیار

 یدعتم یس دام زبون هکیدیدهن وبپس ږد جزاش لج هاذا ططواجیولو لب تلا یو لاغر ددنسا غم لود
 ردتبلوا بغاذ هطسو طاقسا ةن ویس نچ زدیم هپ دادا یتساشجم هه شو قلو ا جنولو یزد صم نکیآ |
 هدانط اص وروما قوبلو نذوهزاکین لوق یلعرودبههب یفکنالوایزارمهو هبهتاخو یخ د هنلناصتوروما نعب نالوا | یسهیضاخو هناطب و ییاهلیخد كنهسگرب قف واو (دهلولا) .دناخدا یا اجالتا هاو جالب هاو وقت | ردینیانهم كلبا لاخا هی بلفهیواو (جالہالاو): هلبیسک جرم (جالبالا) لخداذآ اجالتا تی تالا | رد هن انعم كلبا لوخذ یدو هدننزو لاغتفا (جالت الا )یهتنار زد شیوا بهاذ دند یک طاو رغب زر ن دامام |
 لانغت هلوق هنمو خ زاشلا لا ردقج هلولادخخک دارج وناوا الط هب شک یکی دل ناق: هيلع دعم |
 خام لاجزا نم كتصاغو ةلبجدلاو دنبال خیل جلو نیو هاوسرالو نود نم تو |
 یعجهنسانعم یداولا طعم روند هرب جاعرو هردو زار دیا تست ه دارو ن نیضزاح سن اوت ور لیست هکدوتید درام نانلوارینعت یلهجمک ل وش هلناقف( ةلبولا |مهقیصا لا مهنغلووه لای و نزواچ رم نا ۳۷

 رک دیش ةد دابطالادنفو رجا زینت ئر پدیا ضوابط فرح هوا قمن داوا ا ولوم الج راو وق ناسنال ی عج وو ةلغلو هوم تع دارم «داروبارهاظرونیدهتلع ع: رو لوا شرا باشن فوجو هیذبها دو تفآهروکه فوم کرد هش انعم هلی( لا ندیتشاب ج که لقخ رولک وو ږولک الا |
 درص [ رونبد هاو نالوا هدقلموق هلنتقف لب ولا) ردلعاف حم هدشلاو لوعفمیتعع هدرایکلوآردیدضع | جباولوهتسانعم لسفلا فر افم روید هزل هک قب ةراتوق لانو هنس اتع هقزا رونید هراقاقزصو رتی مچ كذبا هکر یدنسانعمیجاون هلن( ول )رذقوب لعفتقز هلو ماه ع مالک اربن ردهلدبم ند یاو اتد د لغوق فوت | هادو وو نلصا تنوبکر دبا ل دېت وبس جزا رد جولوک هکر ونج یشخو نو نهوچ |[ بوت دال باص یا جولوم وهو وخلا هات نت لا بو لقب وب هک الن هنتلخ ناو نانلوارکذ( حولولا )دم وربشم هد هببط بنک صفترولو هتوک جو اون زولو یربقیب هوا تونم دام هیلی
 .دنزو لیفت (چلوشا) دنا لادا هاتواو یدبا یو یلصا نوب روند هنسیروابكنشوق لتشوط هننزو |
 دکتر دیااظعاو صیصخمهنبدالو| حب «دننابح لا یلاع شکر دک دروب:یتروصرد هلیخرب ند هیدوقع لی |

 ةنوغال لوف لیعردیسا زاس عونر ندنعقزاس نالواراتوالاوذ هلیفقف كتونو كواو (جولا )ر ذلو هل مهمیاب نو یو نرو تر کوی فتو ناک چوآ هد تک ناش ها سکه مالو قحخ هلواو (عاولو) لاوس نع نوع دقنیف شات عمان هلو حب هژانح ن لامل ال ەچ ھو | | دوفعلا ن حاولا كلام لذیباهنیو ندشلوا یتالطا لوت هلغلوا ناطظبا یوخآ مو نانهظا :یرمارب هلو |
 | راتلی کردی رع هنو هروک هتنابب تخزاش رونید هزاس اقلطم هتشانعم زعم دونا روید زاس نانو مت
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 | نوسلوا هنسناس كرکو دوجو *لرکر ونید هثبش نالوا زانعطو نیلاقیصمص هدشنزو حش هلبهثلنم یان منو
 باپلا نمذچانو لا جم و لای ردهنسانعمقلوا جو هدننزو همارک (فجاولا )زتکمویفیشک یا ٹو یش لاق

 یلاقب ردهنبانعم ییجتمراص هنب رب یرب وگو اوچو بولوب یتلاک تابن (جاثیتسالا) اختو ناک اذامبارا
 رنک اد الاما جم وتسا لاقبردهسانعم ی! اغوچ یشاومو باودییعب لامو تو صعیهضعب قلعاذاتبنلا جن وتسا
 هلیسهب لعاف مسا ندجاخيا (ةجتوملا) لاسلنمکتسااذا لجرلا چ وتسا لاقي رد هنسانعم قفل اغوج یلامو
 یسنقوطو یکلسا (فجونولا) الکلآ ةرثکتناک اذا ةت وم ضرا لاقی رونیدهضرانالوا روکو قوج یرباج

 ]| ج ووم باب بیک یاضتقمهکر دہ رغ سل او لزغلاذیخرتناک ا ذاة ج وثوم ټال اقب روند هبا نالوا ك شوک
 هدساسایح ردغل خم هبه دام عضو هلکلبا ریست هلیترابع جس او لزغل| ةوخرا فلوم ردک د هننالوا مکحشو قص
 ليجو ىف واو (جولا) هنلوا لمحت فص تفاثك هلفلکت رکمرد نیم هلبناونع جسنل مک یا جٹو بوث

 هکر دما یداورب هدنارت فئاطو ر وش هنشوق هودو رونید هنشوق قلترغبو ردقج هلوا وکی رلک دید
 ةورغرخآ نعي جوب یاعت هلا اهطو مأطورخآ ثیدمل ا هنمو ردعقاو هدنخلارا غاط یکیامن نیدصح او قرح

 هدلب رب هدفا طو ادتایرهوج شاسطلاال نینح ور دیرپ چوب تناکر افکت اب اسجن هلااهعقوا ةذخاو

 ؟وزغو ردبداوبهدنساذح جوننخو یدلیا طلغ هلکعد ردیس ءوزغفاط دارماسیا یدلپاطلغ هلکعدردیدآ
 لوبن دوزخ هچ رک ولوا یوبن هورغرخآ اط *وزغ هدریس بتک هکرید جتمردُبملوا عقاو لاتقهدغئاط

 ندهقلاسع بولوا یمسا نینزكخثاطرهش ج وور دموسرم هرزوا قمالوا لاتقو برح هدنآ نکل رد زاغم ماتخ |
 ینیتعو "هجری راش ردح مم یفیداوایمص هات هوا لزن هارواریما لن یادبع نو
 وزع برغلهارمکآ هقشپندنو ردشلوا .زمدوهشم ینیدلوا تش هدشاونع ناطابداو هدن حس جاع

 هلبف كز هلم یاهو كواو(ېجولا )روند هتي راشوقهود كالاچو ِتسج هلنبتض (يحولا)رایدلبا نا هلفثاط
 اصل ااذاعبارلا بابل نما جو هيلا لچرا جو لام هنسانعم قم صرولوا ردصمو هنسانعف رونی د هرب نقص
 روند هر نیرد لپ هتاغف (ةجولا) هجا یا منجوا لوقت ردهنسابنعم قمردنغص ماسک زمه (جاحالآ
 قنعلاف قرعوهو هج دو عطق لاغبردیدآ ر رب هدنوب هلبصتف كلادو كلواو (جدولا) رولکجاحوا یعمج
 رثا یا لرید ناجدو هنسبکبآ کر درمط یکیا عقاو هدنفرظ یکی !كنیریط هاشرمطوب هروکه نایب كلوصا رنک[
 نایب وید ردب رر بط نامزات او لریدیخد نادی رو هکردرمط ظیلغ یا «دبنفرط یکیا كنب روقجزاغوب مشیهناوباو
 هددوجو هلکلتا عطقیت آحاد هکر درمط یراکدید عدخا جدو هکریدهدحابصمو ردفجهلوا یرارمطهشبهکرایدلبا
 هدنوب ردراویعارب هدوضعرهكناو ردنام ثعاب یعاطقنا هکر دراو رمطرب هددسج هکر راردو ناف یرئا تایح

 هدقلب واو راړد نينو هدنلطب و ردلصتم اکا روپ هکر ریدره هدنزوب ا كلب راریدطابن هد هقرآو راریددیږوو خدو
 هلبایرمط نوببییعب ندرک ر ديرو هلبا ع دخاهدیدالا هم دقمور ید نفاض هدردلاب و لکا هدلوقو لجتاهدقاآو اس

 زکالادنع هصالخ ر دّسفم هلبارمط یی عقاوهدسقرطیکیا ديرو قعیدب رو یوسود رددوكارود ناجدوو ||
 لا رونلوا لامعتسا هنسانعم هلیسوو ببس حدوو رارولوا خغتنم بضغل ادنع هکر درمطیکیا هقشب نددیررو
 ناجدوو یدنآوا رکذ هکردسس هیننن كموقرم جدو (ناجدولا) هيلا یتلیسوو یپسیا نالفلا یجدو نالف
 هترمط نو ناناوارک خوب مس کءاواو (جادولا) ناوخا یا ناجدوابخ لقب رونو یالط دار یکی
 ردهتسانعم مسك نرمط نانلوارک ذ یرلکدبد جدو كناویح هل کش كلادویضفلواو (جدولا) یک جدوروند

 لصا اذا موقلانیب جدو لاقب ردهنسانعم كلی حالصاو اہج ذو عطقاذا یناقلا بابلا نماجدو ها دلاجدو لاقب
 هجراوالا)ردیدآ هدلب رب هدنب رق دمرت م.دوتو ردهنسانعم لمسگیرمبطیرلکدیدجدویندوب هدننزو لیعفتحم دوتلا)

 ثلودالاحروئلوا تبث هبناوید تادراورا سو یربمو جارخ هکر وشد هنیرازتفد كن ناوید هلبقف تابه
 ج را ی :ونفلوم هکر بد حراشردقح هوا نسەمانزور كنسهلوقم نایج هببساحو هم انزور لوس و رادزفد هددیلع

 یکیا فوم سپرداروا هسیا هلعاوف رک او رداروب یرک ذ لح هنيا هلعافا ینزورک | یدلیارکذ یخدهدنسف دام
 هد زو سن _(مچسولا) رولوا هلعافا هکرد هیلصا یس هرمه هلغلوا برعم هراوا نکل یهلیا تیامر هلاتحا
 ربسوهو ین بابلا نم اصسو رعبلارهسو لاقب ردهنسانعم كعروب هلشیور وب هلوکرب صوص# هرایدنکه ود
 رو شد هزهود نیکشا هدنور هکردیفدارمو هدبتزو جوسع (مب وسولا) ردیدآ مضومرب هدنانکرت مچسوو لبالل
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 | میرم نالوا هدنلآ ی رلکی كنهماج هدننزو هباک ( هج افنلا) روند هيابهدننزو هنیفس (هجقنلا )روند هلب ن دیا ږوهظ
 هدننزو هنامتر (ةجاقنلا) یکلآ تخت ةعب رم ةعفر یهو هجافنن بوثلا عقر" لقب رونلوارببعتغابق كاب كر وند بده

 [جفانتلا) رو تيد هسان ءالقثهلنبتعض ( يغنلأ):نوبهكي دلبا بوث عیسوتروتید هب زرت ةناج هلیعض كنون (تعاو |
 ردنعومسان ید رغ یک ب شاعفو رب راغش ارهاظ هن تسانعم صراخ د زونیدهنب زی زت هماج هل تنزو شات

 ینایعالا) باح ادنععرضلا نع هال نایااذا بل اطا ےن ا لاقب ردقتوط برقا هەم هکر دیلبافمدا بلاوپ نوا
 تاهابمو رعفا ماد تولوا لوقلاطزفم جراخ ندنتلبجو تفصیاضتعمو ندنس هزادناو دخ هدتنزز قاقتا |

 وه لای ردذوخ ام ندنسانعم عفررونید هبسک زاغوب شوب و لوضف یلاج هک نالوادیا تاباغییدیعاومو |
 نوعا كمنروک كوبب یناونسنبرع هکر دهنتشانعم تاعاظع هل بت كم( مفانلا) لوقیایفطرفمیا یایففا

 یف هلتبانوپردکمد هلو یس هبکع هنت( ةف )ندیدم جنون د هراقادنوق یراق دلفب رزاق |
 فارطاو ءارجا یه عج الو فادرالا ةت ىا دما هما لاقت رو لوا قالطا هتروع نالوا كو

 ظیلغ یا جان توص لامب یکر ج توصروناوا قالطاهسندب و قریا زدیبسن لعاف عسا )تالا )رد هل ابتغا
 كلباراعفاو دم لفارکو فال هنالوضفو هدوهس هلبا رخافم ناّیلوا هدنعنو دع هدنزولعفت (عنتا) اج |
 هکر دهشانعم كلتا راهظاو جارخا یه رب( جاقتتسالا) هدنع سیلاب فاذا ل جرا يش لاخنمت زدهدسانُ 1

 جارفتلاو] هدئنزو جز (جرفنلا) هجرخاو هرهظا یا لبضغ عننا یزلاام لقت ر دذوخ ام ندنسانعممفر
 روید هیسک ن اجو هرهز نب قق روق قر ةلوا هفرع هوب (ءاجرفنو) هلاک ارلنون (فعبارفنلاو] ( ج قتلا |

 هدننزو هجرحد(ةجرفنلا )راکم یا جرمن لحر لانش روند مّیشکر افکم ولزوس قوخ هددنزو لی دف( رفنا
 تاپ جا لوش هلبرنسک كنون ( ملا ) مالکلارک[اذا لج را جفت اغیز د هنسانعم كليا قلنازو[بویلبوتن قوح
 كون (جذوملا )زدن رع یسراف "هلو ارهافغراردیاونتوتدلکنآ نوما كام رکو کر انک لعق هندب هکر وتید متون
 یلاح كنهنست لوا ندن آزوئلوا دغق كنروا هکر هنلاتهك هنسنرب ندیب رعد نوم دوخاب هدو یف كم ل ادو
 كنةقوجالثم رولو ني نیعتم ییفصو لاح كنهنسن لوا هدفلکنآ هکروندیند هرادقفرب ندهتننفرباغلل ذکر رولوا مو

 هدشنزو جو م( جونلا)ردنط كعد حذوعا هلبا هزه هدنوب و رونلوا رابع یخدهزطصومو تشنج کی یکی روا
 هکر دهنسانعمهعبوزهدننزوهخوغ ( ةحونلا) هلم!یآ ؟راذااجونلح را جان لاقي رده تسانض كلي ابر هدنل هک

 یداخاةاوزو :ا-لعمصناکادکرد هلبقر ناو دع نی زکشییجانندیماسا ( جان ]روند هلن ااو ارت غر ساک ||
 یتفكون (عیهنلآ] ردي دآ یس هبضق لتنالور و باقت هدنرباهلسیعف كللادو كزابؤ توت نایت ولا) رۇم
 قمولوص راهراهزولوا ٌردصمو اولا قیرطلایا عهنلاذخا لا روند هلوب مضاوو قجآ هلبنوکس كاز
 اهن بوش عن لاق رد ةنسانعم نکس ياو لاو هفت عباتو رهباذا نالا بابلا نمانیهن لا يج لاقتهتساتعف

 تناهنغد یلباذا ءاهلا ذنلفم بوللا ج لاقي زده شام ك يكس یدنکب اوئاو هقلخااذا لالا باتلا زم |

 كولس هلوب و هعضوااذارفالا جت لاقت رد ةت سانعم كلا زاکشآو نایعو مضواذا ثلاشلا بالا نما هن نعالاو |
 قحآ هدرانوب هدشنزو بارع (جاپنلاو) هدننزو دعقم (مهتلا) هکلساذا قیرطلابج لاش رد هتسانفش كلتا |
 لجرلا عج لاشب رد هنسانعمقمولوضراهراهخدوب هژبتف چلا هنسانعه ععاو یب رط روند هاو ولت |
 قیارطلآ ها لاقبردهنانعمقلوا نابعو او هنسنرب هلی رسک هرمه(جاهالا )ما عيارا باس بلا تان |
 قوچ هشززوا تل باد نالوا یبوکرمو هعضوااذارمالا الت رد هنس انعم قلق نایعو عخاوو مضواذارمالاو |
 نتفتسانعع لتکسا یسابلو ترهناغ اهملغر اساذا هبادلا بک ازا نال اقب ردهنس انعم ق ۇلوص بور وب هل غرا ۱
 خاهنا رکو منج هلرکیباذا بوقلا یا لا فیرد تاک یدنکسابلو ةفلخ |اذا بول نا لاش |

 زاصاذا قب رطلا عهتتسا لاتبرد هنسانعمقلوا هارهاش قز هلوا كولم لوب (جاهنتنالا)ردزاح هدرانععو

 لبيس نالف تا لات نوسلوا یونعم كرکو یمح كرکرذ هنششانعم تل ول هنککسمتندکرواج# |
 هحبرحد (هجرپنلآ )مساویا جرهن قیرطلاقب رونید هلوب خساوهدنشزورفعج /عجرپنلآ) هکاسم كلساذا نالق |
 كندر مهو تق واو جولا واولالس صف اهقناجاذا هآرلا جرهت لاقترد هتسانغم كلا عاج هد نو |

 ردعضومرب هدب رق یول ةد شنزو مظعم هلبا ةانثمیان (جم ول )ردهششسانعم دیدشغوج قمشجا كر هلو کتش
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 هتل اكا فا تالا نمابعشن رک اف لا دهسانم قغ 7 ؟یرهلضق ثیولاعط دیزاین
 دن لافب رونلوا لاععتسا هنسانعم مارو لر هژدنودرکر کہ دنردتض بویلباراهظا یزاوآكشاو باخت اریغ نم
 لاعهتسا هتسانعم قماتیقرفاو زاۋ هنن نالوا هدنجنا كنس هلوقع هرصتو مولطو هردصق هو د درا داراجا
 لصف نادقمرب ینا كنس هزاوآ ی کیا هدنناوخو توصل عش نخ هفاعالغاذا ق لاو رادان لاتقب رونلوا

 هزوص دم نب دمو نتوصل ا نيب لصفاذا ب ررظم ا مشف لاب رڌدنساتعم قعازوا هلنا هنغن ی هزاوآ کل ؤا بو دنا
 لایعتسا متسا هنسانعم كوا قرو قرو لر هیلبا دنور هدنزامو یتسسن بوج ین زغآیمسق هفب روقو ةبعللات

 Bem زدیدآ هدلب ر دوخاب هلدقر هلک كنون :(ناجیْسونلا )هقیفن5 دراذا عدنض)ا مشت لاق : رونلوآ

 1 بۇلت یکی یکر کین هلوقم تاو هویم هاپعتف كنو جان اؤ لوکس تتهبجداضو یمط
 ىد نوا مسارانوب هدح اصممازدااذا چ را بالا نماخضنو اضن ی اورقلا جف لاقب ردهنسانعمآ
 لاقیروئلوا لاعتسا هننمانغم قلاق قر هلوا لاح وته بوک یس هنس كن هقان کو ردخوس رف ةر زاوا قلوا هدننز زو
 قیاصت تولوا هن یکی کز کر ۱۳ ملو ةشنلاتز زواجاذا اهدل وب ةقانلا تهضن

 ردنا قالطا یار حطلرابرع همدا نالوا لماکو نیم یز دنژ یارو زو شد هنسةوقم هونمو تا نشل وت
 قمردلوب قباسطن بوروتشب یک یکر کی هتشنرب هلی سک نرم (جاضنالا) دنیا یآرایضن وه لاق
 زونه "نوک یدالوهنس كىةفان اقا یتسدوب هدننزو لیعفت (جصنت) امیصن هنامح انا دتعصضفا لوقت ردهتسا نفع

 نا توبقو "نعسازامب ارا تابلانم اینم لاق زدهنساسنعم مروع هلنشڪف جو هضات ضاخاذا 1

 ین نویق رال وا وا هثباهود یس ه فناظ بارعا رد هنسشاتعم یل وا ضراع تلفن که کر و ندکم
 قار روند هرب نشون یغارطوزودآ جات هند ىلع لقتف نأاضلا لک ااذا لغ را عن لاقردنالاقفتسا ||

 نیعوکو کمی شو عن هدنز زوا روت هئ هقانلوشو ر ر وند هي هقانهدنو ر كاجو تسحو زونیدهب هقان ولی و

 ۳ هن ویق یشلد هد زو هرج (تهعتلا )زدی تفشزآندنشزدلوا كياح هلن هدانز هلو ارونلوادیض

 که تنوزد نأط یک هردق و یرکذم ندنزففل نو زوک نا تخراث تاخر ولك ت احن و هل مک اونرولک
 اربا قالطا مرا جاغن هب یشحو رس راب و ردضوصخحم هنشوق باقع شید هوقلو هناشوطیشید هشرکص

 زها شموخ وا ردندیماسا هععنو را زاب قالطا هب یربغ ندیشحو رقنو را رد لماع هکر د هع یدرفم
 لبنك ره (عجاسعنالا) ردندارمعش د یکی کل ادیحن نشنخاوردیس هنکل بخ رش ن اص ندارعش

 ردیدآ عضومر هدنشنزو زو سلح عين مملباتنعساذا موقلا تا٣ لاقنندهنشانعم تكنروسیس هود كةس

 ناشوط هلاصتف (ناغنا وا هلبنوکس كنافو حف كون (ےعلا)) ز دشلیا طبض هلع ځی بما ونهو یرهوج
 هد :هدوجوم لوصا هخ رکراناذا ل والا بابل مانتو اف ترالا فن لاقی رد هنسابعم قمت [تولارصص ندنرب

 يو رذنموسرم هلیئاونخ امنوفن هربغو ناله دحانصم نکل بولوا لیثم هلبا تنرا هرزوا زوکذ م هنت |
 (قمردلاق یرفوب قهنسنرب و امض تخجرخاذا فتو رفلا تععف لاق ندهتسانعم قرفچ ند هطروم یزواب

 د

 E رد دوخ اف ندنشاتنعم عفرارونلوا قاللطاهیسک" ۱

 كنم هلو ردي ملست نایرع یزق بولآ یره یتهفناط بارصا ار زردشفلوا قالطاهلکلی عمو عفترم

 یی اف رع اضم نکاردبب “عم یراق هفانوت و ردفح هوا یکی وکتسم هکر وتد ەنناق

 أ
۱ 

۱ 
 1 ناضلوارکد هدننزو تا تلا تضف نعم اصصنن اهدل او قالا تعضذ لانشیرذهتنانعم قلاقلماح
 نم قعنلاو) هلمخف تانیحعو تون ز ( جنلآ) هتسانفم دوفس رونید هشدش بانک هدنن زو حاق (جاضتل)رونیذ هد هقان |

 ۱ لّوالا نالا نم اجومنو ان نولل| جم لای ردهتسانعم قل وا قاصو صلاخ یکداق ینلقآ تتهتسن قا هلن ا

۱ 

 ۱ یتش نالوا هدن راز وا هلکلشو هلکنوس هتسفو یوب راضعب هعفراذا نصیبقلا یدنلایغن لاس ردهتسانعم

 | لاش وددنساتعم كاءاروّیط هل ّوفو تابش لب إب میشل کروم لاتشم راب دلی صیصخت هفمزادلاف یر قو

 ازکم یکشبش ليش هبي لعافمس ان N ؛زو داد (عافنلا) هوش ث غذا مع را نعمت
 ۱ لوخد هدوقذنایم نوا السا هدشنزو

 | دوتنید ةمدآندبآ داتفا هنو خالصا هن تولوا لخاد هعوق دنا لوفلع روشد وسد همدآ ننجا نةك طنتوتو
 | | نالوارطم ثعاناتداعروشد هب هر ها تنم نالوا رظلارشک هدننزو ةسران ( ها۱ هنشضرولک بن یمجج

 | رتنلوآقالطا هنیدالوا" ربقو زادیعج فا او روشد هنخوانلک هنق درطهقرا كن رلککوگا هغ انو رداجسم هلریسا

 ۱ لاما كني ردب هلبس ازهر د نعطتم تیس وتو ربکت هکر دذوخ اه ندنسانعم مفرنانلوارک ولو هنساتعم تن



0 
 و

 تب مدطضااذایداولافلیسلا e دو هاچ هی راک تاج اصل ایی

 لییلاو هلکلبا ربسفت هلت رابع یدباولا نیس ف هتیوصتو لیبل او هدارو فوم اتویمو یدلولا دنس

 هدنس» دام دنرف هدنب بلا د یلاعن هللا اشن ار د دیم یصیص خر دن ناب یرالوق هم هزکودیز زینب با لوق ەن م

 چک لا قبر د هتسانعم لیا كي رحت بولاج هوا یر نوا قلوط یهغوق هرجا ییوفورونآوا لیص هتبیکرزوب
 |. )تب ا ةتسا ۳ لای ردهنسانعم قیر زض نعل كاس دعَمو بلا اهضعحازا یلرلا

SÎهدننزو هلو (بهت ا) تبالضدعب نالاذا ناکلاوا و اے سا لایق ردهنیان كلا ادیب  
 ندیا نوکت ادتبحت ندنتکرح هجتراو هنا بونلوا یب هی هود ها مولط هرک هرکصزدقدنلآ یاب هرکادت وس |

 راد ید جربنردیتلآ یبنفچ هکرونید هنب رو هد نابص هدنن زور هوچ (حرونلا )رولو! قالطاهنغاپ هرکه هجهمفوب
 دنا ی رلکدتیا ربحت رجیرجو یس هبرع نمرخو نکود كرا هرجو روند هبارس ناب ؛هدموا هیبتقو یاو

 هلبا هطاوا هوای هدننزو هحرجد (ةجرونلا) نوساواندرومدریلرکو دەت *ازکر رکی د نمزخ هلکنا کر د

 تدکلیا مالک لن بو بیو ونک هوا هير هکر ونلوا لامعتسا ید هدقل و قوت و دین نهم كن لک

 هدننزو ج رون ( جرتلا) اهبینلاو ةا یهو مالكا اذكو ارادو الابقا فلتخااذا نالفیرون لات وترا پڪ
 ,هلناد درو تعرمنو روند هبهقاب یونص: .نیکشاو نشانه ماغ ارونند هبیوقو روند هی رومد ناص هکر دیفارو

 او نالف)دعا لاقب ردهنسانعم.قمرو وب بولب هلتعیبس هوایرب بويل ب هبهزودرب ودر چر دەن تيان

 لانش رذهنسانعم كابا عاجنو یدنلوا ناچ ایفنآ زا ۹ تییفدامو ههدمننزو هجرون (ذجربن زد دو ةر با
 ردبسا هسّلتو دچا هنوکر هیش هوببخ او نیس هلی :یانادو یزمسک- قلی ون ر انهعهاجاذا م هارن چرت
 ردکلکیاج ا كبور دیر كناییجو ارو و .ردیبرعم یسراف کربن مون و شا رایلکد ناد نس هل بس

 اوه ریال ف رعت وه لاقب رونلوارینعت نایاب زوک کاو رذکط ار ما هبیروص هلا یاو ناهدا شوب و
 | نداییسو و راردیاراهطالاعا هدلّمعیارژ صعب روزلو اربعب زابهقحو زابل یخ اکا ەدزارایڈوبالاج هب سیل ساک

 نانلوا بیعت جتروترذفو رعمرم هکر ډب عم یینراف نان هلیعتق كار( ال )ردقلعتم هی اوخ مایجساریز رد هقتجب
 دوز نو جن: عورن ناجا تورو دیروز قاطی روم

 صقراذالّوالااتابلا نم اجزت م الغلا جنت لاعب ردهنسانعمم ك۲ صفر هل نوک كنه 28ی ازو یه كون :(جزلا

 أرلازاهجوهو جرقتوالح لقب وند هنجرف تروعنالوایروبسو نوزوا یشاز از ی هدننزو لقیص ب ملا
 ردلخاد هدنآ یخدكمروار د هنیس انعم یهوقوط هلینوکس رانو یف كنون(جسلا) هلو رظبلا یزات ناکا
 لره و تفایقو ماظن ننبحو بنز لس اغتو سانت همالکو کر اجاذا لوالاویننلآ باللا نمانچسن بلا جس لقب
 اضرعو الوط هرزوا لڅ ر و »هروزوهصنطاذا مالكا جس لاقی نونلوا لا یعتسا هتښا نەم ,قمشوق تو نود
 هنرواعناذامب راز زا نچ لاقیردبا بزم با یدسو هک ا اوکر ونلوا|لابعتسا هنس انجم كمسا لی ولزاد ییا
 هب اهلح نایفوطهجالاوزب هدننزو ذادش ( جاشلا) عب را ناج سنا ا لاقب و اضرعو الوط نایحر

 مالک سنروناوایالطا هي اليو نوببلوا نر وا هنسنر اس هلک و ترواهرز كركر زوتید هبیو ز واو دوسنید

 هدننزو دیعقم (چ ا روسنبد هنتعنص كِلج ورواو قليچ وفوط هل رسک نون (هچ اسلا نویی
  قموقوط هکر اجلا. لوش هدنشزو ربنم ا :روشد چه جاسک هدننزو سچ لاو

 قالطاهدهنغارظاملوج جش کرد راش رونلواربعد + هاکزت یف رح هاکتسد هدیکر رت رولکچزب دید نوا نوعا

 راریکس ولفرط یکیا دونلوا ق البطا هنتلآ ی کر وکی عب ھی یغاشا ن دنشاب یزوما تل سرفلاسنعو رونا
 جوسنم هکر دلوعفم نعملیعف هدنتنزورما (ےحسلا) نوصغیرلوا جسم بوشواق هنیزب یرب « دار قارلیمطو
 وه هدرب كعیدردا تر دقوب یریظب ةدتعنصو زبه دوخه دنفرعمو ع كمدآنالفراب نعو رد ۶ لقب

 روص (ج جوسنلا)مقیلبا چن ینرخاهر زوا یلاونم كنآ هبنک هساوارخ اف « دانز پوریا ز لارید ةدجو حسن
 لو نالوا «دنرز وا هلفلوآ ردیا یتشمراومه هرزواتلوهسو قفر تیاغت :کرونلوآ قالطا ك اب هقأن لوش « هال تز

 یزوما یکوب نالوا هدنززوا هلغلوا زر وب دیدشو دنت هکر وند هب هقانلوش لوقلج هلوانلبا بارطضاو بکر
 | اهریسه دل اهلهاکلا همدقتلاوا لمطاالع برطضبال تناک اذا ج وست قان لای هلو رانآب وکلدم منشا
 رونیدهنسب دف وص دلرعف لر ادم نیشو كون (جشلا) ردیدرفم ج رونلوا قالطا ةر هداصس هلزمص يا

 | ءاکبو قراليغوب بیرغ نم ویرانی ننس یخ كنون (عینس)دولک اشنا یج :هنسانعم ءام يارج ||

 رح اس

 یھ ^

 ام ا

 د4



e 
 سمس

 ۱ 215 لا یتا لوعفم ER فذج لّو ویو شات تان ولو فو جد یتا لوف :
 ۱ هدرهربو تبلجوا تدذلو یهمییع لعاعلل ءاتیلات ادلو هقانلا تح :لامندقو دلولا چ د لایق نذراخ هدقلوا عاق

 وصخ تا نوبیکت [هدنباک م ان یناکل | بدا هننتف ناز نشو در وقر ةلوالوغفمل نم ءادتناهرزوا ینیدنلوانا
 ليلى ام وأم هدف نسم دامجاتن :وشا الثم ردنکم قتل اول ۳ 1 هدفدنلواتف دو ناعماهنیرب ره ردنشلبا دفع

 | كنتو ف یون (ملا) یچتنا نونلوا راتعآ هغد لوا: لخ دس ال ضا هدیابلوا كناويخ هلغ وا باسروض

 | ا اهلها ةقانلا حت لاقی رده سا نعم ققروغوط بودیا كلل هل یتآناویخوللثم هبا و نویق هلن وکس
 | ردە تاق قمر وغ وط ىم ماه یییدون هل زنك ن هرمه (جاتالآ) خان وهف اهدلواذا قافلا بانلانش
 ۱ لای چو تا یباج تولک قامز قمزوغوط هلرا وطو تعضو اذآ لوهصا ءاننىلع ةقابنلا حنا لاق

 قم روغوط ه دنتف هنکربو اهجاننتن ناجا ذاا جانا لعافلل ءانبلا ىلع سرفلا صفا
 ۱ TR هک صیصخت همود ةدازؤپ جتنت لماوخ لب ۲مه دنع: تناک اذا مؤقلا جتا لاتی زذ هنس اقف
 روشد هیجر# اشو هغارسق نالوا هر زوا قیروغوظنابه هرزوا ساق ردغوضم ندلّوا جاتاهدننزوزوض

 ۰ لاتعنالو حوتیبه لا ردشلوا دراو فلاح ةسایق فنك ةر زو نسخ ردعلوا ی وااو

 | لود پوزوغوط راوطردنامز ےسا هدتنزو سلحم (مت !ا) اذه الا لوعفیهو لعفا مالكلا ق سبل اولاقو ع
 هدیسزاف زوئد هلو د مدننزو هلو تنا هیف نب یذلا تقولایا اهم نا لا روی هتقو ت وذ

 یرالیایتالطا همت ةیذضصق نالوا لصاح ندنازقا یرکو یرغص لنویقطنمرولک ات یعجج روند هازو هز

 ۱ لومت هلبیسح قلوایرا «دنلوو چن لنهتسدرب ا زلر دنا قالطا جاست هتاناویح نالوا داره راب رعو ردن دانعم ون ۱

 | قخروغوط بوراوهرب مولجمانرب شا یدک ناوّیحهبک,هدننزو لاعتفا (عانتنالا) ةدحاو نسیفیا جانت ین |
 ۱ هدننزو .لعفت (جتار اهعضوم یرعبال ن بخ تدلوف امهجولع تیهذادا "هقانلا تینا لاقي ندونسانعف

 یفاکر وتلواز عت تفکیا هدیکر هکر دهنسانعم قمی دنفص بوصق نشف نوجا ن مچدلو ناوبح ناروغوط
 نیلا قام جارجارونلوا قالطاهزدەدنىزو هسنكم(ةجملأ) اهدلوجرمل ترحتزتاذا ةقانلا تع لاعب هلیمڅ

 نوغکیدلباتالضف جارخا نعب نطبلاقام چ تر ونلوا قالطا هر د هدنښزو هبتکم هللا هثلقم یا میا نوهکیدلیا

 ۱ اسم سوهو حرخ هدشنزورمنم رلربد اتم نالف جرخراترع هکر دنا تعموبرولوا هنس انغم حارخا چت سل

 | ذ لمحن هل اکف هتجاح ایضاق ۍااجتدعق هليا هیقوف یاتوب هدساسا هتسانعم هب هرشط یدقچ یمراصم ینعن

 ۱ لاقیریهسانعم مروا هلا قاچ هئنراق كمدازب هلن وکس كنانو یف كنون "لا ردموسرم داناونعهلاجات
 | کروتند دیسک هرهزی ققروق لوش هل. ردن تو يتلا قاذا الا تابلانم ات نیکسلاب : هنطب ج
 3 ۱ اکرم اهدا ضد اوستا نسم (جا) هیلوا رّوصنم قمارټ هشیاز و ثعفنموربخ ندی دنک الصا ۱

 | فویشوک ییسیرب كنب رلکند لو نالوا لوم (جابشنتالا) ردیس ةبنک كلانععم دی وس ماده اک ندر دیتمو

 جاو هلی دیدشت كيجو ىف كنون.( ما )ىزا اذا نیلدعلا دحا حتا لاب تهاجم نیا
 اه هحرعلا تج لاق ردهنسانعم كلبا نالیس ننراو رج نالواهدنعآ تنسهلوفم هرابو نایبحت هلق كنو

 لاعب ردنا انعم كق هه نیو ردنتملو ۱ اهابتسآ هنهج رخ ازا هلاسا اسالي فاچ تلابعاذا قاثلا بالا نم امو |

 ۱۱ ةعنم ادا هنع انالف خج اسب ردهتسانعم كا عنمهدشنزو هراز جحا ۱)خوجن و هف عرسا اذا :لخرلا چ

 مرع نکآبودیا دضفدننورد هصوضخو و هکر حآدا هضم لاقبردهنسانعم قصراضو قمعلاح بو دبا كيضتو
 هیلع مرعد لو هب یه اذارمالا نالف جب لابش روئاوا لامعا هنساتعم قلوا هرزوا دارت بویلیا ثزشانمو

 قرنان اهد 005 لبالا چک لاق زدهنشانعم كيردنوذ تورب وج ةرزوا ضوح رارکتب نازک: یر هقذق

 عزفلادنع لاحاذا لجرلا چ لا رد دنسانمف لاا هطلوا تونتنک نوا یز تویلیا م ارا هدنتفووقروقر و

 دوقلا چ لاق ردهتساتنعم كلا مرع هو هرزوالوص هدعن تویلناب هدرازغرم الا یسقئناط وذو

 لابی ودفنیناسنعم قفعلاح تونرد ةد زو لزازت جا هالا رض لع اومرع م عترملا ف اوفاض اذا

 | سا ینول یرهوح رع اذا لجراا عج لاق رد هتسا تعم قلوا رمو ارق اذا ثلا جج

 | یکی رهوج د سراف نا هکریذحراش لندن دح وه نیاز دبس هلک ج لوا ار زردشلیا طا هلکلباریسغت
 رده ساتعم عب رس ردلوعف ندروکد مت نالوا غشا تعم تة هنا زو روض خوجا ندشلا ناب

 ۱ ٹلاملا بابام ات را لر من لاش ردهتسانعم كلبا اجب لينوكس دمت یاضو ین تو ۳
 حس
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 هدعقمو رد هاه ( هج ابنلا) رد هلی راشعاقوص هنسانعم حدح رونبد هتل قج هریدشراف قد وسو حابنیا یبارفک
 هدیدابهدسننزو باک ( جابن)هثسا یا هتجابن تبذک لا ردیبم هنیزاوآ ینهطیرض هنسانعم تسا رونلوا قالطا
 هی یقرب هد هپ داپ هنب جابنورد هدننزوربیز در و ردنداروا یابنلادیرپ ندیعسودیعسن دی زندداهز دهی رفرب
 هنسانعم حابنروتی دهنشب وروا لپ وکه ليف كنون نو جابنو یک مادر رون دهي هطرمض هدننزو بارخ(جاننا )دارا

 ردیسهدوکب اوخ كارت دیسانب هرساکاردمهدلبرهدننبم بلح لادا زفر دما مو دنزو نام

 یناجنا درنو یناجناو یناجنم ءاسکل اش هنهو هرزوا ساق رخ هلبصف كرا را رد یناصناو یناجنم هدنتسناکاو
 لوش هلبحم كتابو كن ءرمه (ناجتالا) هنود هبیا یناجنا دی رت لاقن هساوا قلق ص خب تنونهم هدنآززرید
 كنسهلک ناجناویشاو عتنم كردم یا ناجا نيج لاق هلوا شل هلوکب ورابق بولآ نب هیام مام هکر وند هربجخ
 تراشا یععفا نکآ بودیا تبث ید هدنلصف هبچیاخب یرانوب فل ومردقوب یربظن یرتغ ندنظفل نانورا
 نانا نیچ ید هد هیاهنو ردلک د مولعم یذخ ام كنالواهلیج نکآ ردسءالمیذخ ام هد هجب«یاخو رد شما یا
 هکر دشلیا مسر هرزواهجووپ هدنح رش یزاش رج ناو ودموسرم رد هلبا بچم یاخ هک هلبناونع هيناتا ةّبخو
 یرسکو خخ كن ءزپههدنظفل ینانا هکر دیا تیاور ندبلمئو لوایلع هدنجواهکرونیدهیلک نیلقعونریناصتا
 راکنا شراکدلیا بوسنم هنرهش جنه ینوب یندلا یسوموپاو هتفتلم فوصل اشک یا یناججنا شکل ایفیر.زاج
 رغ هکر دشا تقفاوم هفلّوم یزّرطم نکل یدیدردهماع لوق یناصتارارید یناصتمنامه هدنتسن كلارا دش لیا
 ناجا هکر دموسرم«دنربسفت ی دح مج ینا ناجا ینوتبا هدا هرمههدهیاهنهنیو رونید ځد ناجا هرزوا سایق
 هدنعنا ناغنا ضعبلا دنعو ردشلوا لم في هره یی رذبوسنم هپ هدلبمان نمر دپ ورم هد هلیتفو هلب سک نا
 جوسنم ندکو دارم ندهناهنا ناسنلوارکدو رد نمت سعت لوا لوقاریز رد هبشا لوقوب وردیوسنمهعضومر
 هکر وبشید هیسکن زفالو لوضف لوش هدسنزوربنم تملا رولوازسزارطو بولوا واه هکردابع ظبلخ حوت
 یطعل ایا ته لجر لاقبهلوا زم هلک ندنسهد معو بودیارادعو هدوهب نعي ردیااطعا هلبناسل یبش یکچ هیلشیا

 هدننزو هجراخ[ةجنانلا) هلب رسک نوت رولک خبابن یهجج هنسانعم هک | رونید هي هبت هتاځف ( هجا ) هلغفالام هناسلب
 بونلصا مامت بو دبا عضو هرچا دوس یب وتهود هکر دیدآ ماعطزب صوصختهنلها تیلهاجو ردهنسانعمهیها دو تفآ
 ردزاج هد هلل سک تانابوهدننزودج | (محنالا) هدننزو ربما روند د مجبناکاویدیا زردبالک هرکصذدقدنموب
 طلخ هل رسک كل هربه ( جابنالا) ردقورعم هلعما و و ردن رم لرش صوصخ هناتسدنههکر دی رعمیسراف بنا
 جنا لاش رد هنسانعمقلوار روتواهرزوارهبنا شن ادوهمالکین طلخ اذا لجرا جنا لا فی رههنسانعلا مالک
 روید هرافرظ ناناوا رعت رارخ نعد هّبارغ نالوا ندلیفراق هلن مک الایا جابنلا یعدعقاذا نالف

 تجرخاذا لّوالا بابلا نما طفل نجت لاق رد هنسانعم قمقچ ن راند راب لینوکس كباب و یخ” كنون (عنل)
 ناتسب رعزاردیا تافلق بوباقط هب رلقلارا كنب رادتفت یک کر وند هتو|ئرلکد د یقتواریصحو قل هغوق نوش حنو
 بونلمرو وضع هدننزو لاعتفا (جاشسالاو) هدننزو لعفت (جتلا) یکی رلکدتا هلباناکهدرازاددوب راردباهدنرلیک
 هلردعو رسو ریدکت هکر د هنسانعم دعو هلناقف ناجا مروتاذا مجلناو ظعلا محل اقب رد هنسانعم لمشیش
 زد بقا لدلاخ ن هل ادبع ندن دحم (جاب ان ) بارطضاهدیعولال یا ناملخ هناصتل ال هنمو ردنرابعندکلیا فی وخت
 هلفعل و ج ارخ | یراهیصخ هکر وند هحوقلوشهدننزو لیدنق جم ربنلا)ردیقل یردب کن دحم مانفلخ نی لعل دک
 فیفخت نکآبولوا ج دیرین ب رعت یاضتقسهکر ید حراشردی رحم یسراف هدیربنول و هیلف رف کوب الصاو بولو! شن
 كشر هو روند هر ه2 | بلقزرمک هکر دیرعمیسراف رهن هلیغف كنابو كنون( جرهنلا)ردشلوا فذح لاد نوا
 یرواب یسیدنکناویح هلبتق كؤن (جاتنل۳ یدنلوا ع اشا هلتطا یف هدنلبذجره هدام وب رونلو ا قالطا هذ هنفول ز

 یناثلا بالا نم اجاتن لوهعلا ءانب ىلع ةقانلا تت لاش نی تسکلیا تنواعم هسکدهنسانعم قمروغوط
 ماه عیجج هکلب ردلکد صوصخ هی هق اهروکهننابب كحابصمو ردصوصح هلوهج لعفوب واه دلو تعضواذآ
 هحوتنم هیچ ندا لج عضوو هدننزو باکرد جات مسا ندنآو ردموسرم هنوکب یخد هد هیاهنو ردلعم عضو
 یا نالوالصاهدلعفوب واهدلواذا برض بابنم اتات لاشرونیدجاتهیهسک ن دبا قلیماعو هج هندلوو
 فذح عاف بولوا لوعفم ءاب هکرولوا هاکورد هتسانعادلواهدلو اریز ادلواهمجت لاق ردکلیا هب دعت هلوعفم

 اضع و هتعضواذا ادلو هقانلا تت لاش رونلوا فب رضت نوعا هي هل فقلوا هماقا هنماعملعاق یلّوالوغفمو |

3٦ 

 ]| ددکعد عوخهنوم وا هن نب ردیسراف هکر دب رم ندنظفله نموت و ردراوراهیرقهجرومضعب هدنراهیحانالاحو
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 هنآ نج اوصرا وپ دنه دزو مذاب ام اط تس انغم عینضر ءا دج روید هراقالغو اهب رکر مادو هلنبتعص (يآا )ردیدآ هیحانرب
 ]| خلع الا)ردیق) ی دج كن هیواعم نیدحندنزدحم جامو ردیعم ام هلغلوا یسرفهلمو يوناو ربعت هلام هکرونید
 | جؤ اماورولک ج لاما یعججر دیغاربب لر ضُشر ندای هیدب هکر دیدآ قارب ع ونر هبش ةنغا ریز ورس هليو كن هره
 | دزو رار جاچ المالا)ر دیدآ هلحرب ه دنا فضا هلبتوکس كونو یرمسک ې هام )و نید هک د رکج یکم لقم یک

 | جالناو ىصلا جالغا لاقب رد هنسانعم ی غچ هزادیم بولپ زس لغ وباغووشن قجوح هدننزوراژ بزا جاج المالاوا
 ]| ق شا دنر یربهلکع ەدازار یجو |ێسكيآ هكر ونيد نيرن دام رخت ل وش هلیئوکس تاونو ف كوم (ےلا) علظاذا
 | شام لین كيم [مجل) ر ديما هنا د ر خو نکسم ناو ارت ی مک لابو كنیکر دی رحم یراف كنم جو هلوا
 | تار (ت ام رد هدلب رب هدنتلابا نامرک هلبعتق كيم (ناج ونم )روید هشنالواهزاتو لشی كلغ نالوا رعت
 ]| جاوما یعج رونید هتشدغلاط لوک دمت لبن وکب لاوو عف له (خبولا) ردهیرقرب هدنشناضقناهفصا هدننزو
 ]| هسا نح تارطضا هاهو و رولکتاج وم ئچ كن هجوم و زد صخاندح وم هحوم هروک هتنا ك خراش رو لک

 ]| هلئنانغم قمل هغلاط ت ولکهشو رخو شوج زکد رؤلوا ر دص وو ردع رفتم ن دنآ هراس یناعمهلغلو عوضوم
 ]| كلی لودع و لب هلطاب نینقح ج ومو ,ردیعما ینلغت ر عاشر: حومو برطضا اذا اجوم وغ رعلا جام لاب
 ]| رکذیکه نزد هنتي انعم دخ او ج وم هلياه (ةجولا)هنع لدعاذا قلا نع نالف جام لاقبرونلوا لامعتسا هنشانعم

 ]| هاشناوفنع نیا هایشهخب ومق كاذ لعف لاق هنسانغم باش ناوفنع راد باشلا ةج ومكر دندانعموب یدبنلوا
 || فارق تک حیات ن دندهجو دج نتوجا رس تع رس هکرونید هیهقاننیشنآ ل وش هدننزویرکس (یجولا)
 | تلاج دقذیجان یا ییومذقانل اب هل وا رونقلاج بولوا ب رط ضم هتو| یر یزاببا نالوقو یکلسکو که لغلو فلتخت
 هدف هبا یردرونلو| رعت یغابق زید هک ی کک د دننزو دوق جو وما ) اهیلجرواهب دیفالتخالاهعاسنآ
 || تزاماذ اتو ومض صغادلا تج ام لاش ار دذ وخ ًامندنسانعم ج وهردهنسانعم .قماننوا ب ولوا ت رطضم
 ]| جیراتلاورسفتاو نالا بجاص ف وزعم هلك د هجام نا ندشیدخ ةا هدتنزو هجاح (هجام) میل او دلتا ني
 | زدشناو ا مالسلازاد مزاع دن راتج واناننعط زو یکبار دلکد ید ج ندیبقلیرار دن كلدب زبن دمع ظقاح یوزر
 ]| ضعنلادنعو را وتد هناذ نالوا ظیحم یل عا دانس او اتم هغ یش ثیدخ ك زو ذاع نی دما ناب هکهل وا مولجم

 | طی ادانساو سقم هه ورم ٹنداجا عج کاحو طیح دخ كيبزوبعب وا تو ندهلبک نالوا هدنربزا هتسبتک
 | هنعو هنسانعمسلقل|مدرروشیدتناق-ار وية اخ لوق ىلع هات هلبنوکس كناهویمض كيم ةا )رونلوا قالطاهنال وا
 "| ككرلاهو دل رره ناضههالاو میخ الا. هحور یا دتسهمتحرخ لاقیروتید هلو هکلها یا کم ہللا نفد لاق
 ] كجا لوکس كااهو قف تام (میهلا)رونلواقالطا هنخاب با هقفوب و هدوس هقفوب هدننزو جراخ (میهامو ]هلی
 ]| اهسکتاذاهب راج مم لای ردهنسانعم كلبا ع اجبومضراذ|ثلانلابابلا نماسهم هعادل ولارنهم لاق زد هتسانعم
 ۱ یو نخ آرم ات اس از یسهرهح هلغلواتسردنت هرکصن دقدلوآ لیلعهسکریو

 | لوما ءانب لغ لح را ل ھتعا لاسقب رد هنتنانعم ی چ ناجندنتد كنفسک رهدننزو لاعتفا (جاپتم الآ)لع
 ]| اب رونلوا قالب 4 شکن ال وا هلویلنو قلا یراق :نطبلآ جوملا .هنحوریا هتسهم تعزتنااذا
 | ةزها عا لاعب ردهنسانعهدمالتخا قل وا قشراف تو کس کانو ینف كيم (ےلا) هيخرتسمیا نطبلا جوهعلجر
 یژنلا نونلا لشسصف ردیعسا یاب كا رقم ن ناھن ندیاهصاهدننزو نیمه رسکكيیصماطاتخ از اھم حمب
 || هلیصف كنون (جشلا بهذاذا ثلاملا بایلا یم اجو قن ضرالاق عن لاقنردهننانعم تاهذو ریس هدننزو دوعق
 ]| کلا نورم ةلتجر لس كلر هل لب و تک اا نورما با سلا ماع مرا تج ان لاقیردهنسانعمیمانبوالب
 ]| لوپ جا ءا نیعمزقل امن لاشقن رد هنس انعم قم وط لب هنوکل وا هبسنکرب و توصب عی رس رق یا ځا رال لاقب رونید
 دو نسانمم کلو | سوعباب و ع رضت اذا ها نا جان لاقب ردهنش خم كلبازاننو ع سضنو جش تاذ میر هتیاصااذا
 | دزو دوبص (حوْولا)راضاذاروفلا جن لاقبرد هنسانعم كمروکوبزوکواو حاص یا ماذا موبلا جان لاقي
 ؛ثلشوکو هتسهآ یکم لینوکس لنهرمهو نښو (جآنلا) نکن قم یا جو ون رلاقب روند هل نالوا هرزوا تکرح
 قادیفدارمو هدست زو فوطعم (حؤنملا) افیعضالک لک |۱ذاعباا بالا نم اج ان حلج لا حت لاعب رذ هنس انعم كع

 ]| تان (تاجنالا) ضعب ىلع هضمب ینعي فوطعم یا جوونم ثیدح لاقب رولوا فصو همالکو ثیدحوب و
 | دونلوا قالطا ةنالسرا هد ننزو دا دش جالا :اهضفاوصیا ماهلا تاج هنمو رونبد هشوق نتوا هصکهکردیعج |

 || یت ابنو جابت بلک لاق هضو وونبد هناویحو ناشتا نالوا توضلادیدشت هدتزو دا دش هلباهدحومیاب (جابنلا
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 كنبرلک دیک الداوا ردیّرعم هزومرس هکر ونیدقومرج هیهمزجنالیکن دنرزوا كناورونبدقوم هس رولبکت سم
 اق ینابرمان شکراخو نیچراخندنرزوا ناق وصو تسم هدلاوا ردیقابیون نکل ندلکدمولعمیدع یاکشاا
 ندیسرافسم ا ردیف رع نیحراخ نكى دىدنیلپاق مزب الاحیدیا هدن رب همززج یکی دعس هک( یدبارآ رک

 نیفخلا قوفقومررطا سل نا كاج ضاقو رد رمسفم هلبا فخ كلاذکح زومهدمیاهنو رونید هنغاب قابا هکر دفّرحم
 هنالیکن دنرزوا كن رونیدحزومو قومو فخ هنالیکه غایا قالبچ هصالخ ردقاطم مایع ها ةعفد مزب نی ربع
 فى یننداک !امگج هسرولیک ه فان قالب نج قومرجاضعبو روند قۇم رج ن وسل وا نهن اس و چنا کا
 هرزوا هچ ووبهلغل وا قلعتم هنس هئم عسرونلوا قالطا قومرجاک |هسرولیک هنسن ندنرزوا كنآرونلواقالطا
 كنس لك ز ومو ردشلیا رابتعای هروک دم تهج ءاقف ضعبندیاناییهبا فخ قومرج سپ یدنلوا عابشا

 لامعتسا هنسانعمكمریو هنسن هیسکرهد تنزو لیعفت (ع.زلا) رولکح زاومو با هم یاه رولک هجزاومیعجج
 لبنسلا جرم لاق .دونلوا لامعتسا هنسا نعم قلب هغم رارص هلبتسلشیو اتش هاظعایاهج ملا زونلوا
 نالفم زام لاب ردزاحم هکر دهنتتننانم هرخاقم كموکوا هدنننزو هلعاعم (ةجزاملا) 5 سضنط ادعب رفصااذا |

 هرخ* س یهتسف رب هلن وکس اهم نیش و ىن كم ( عما ( ندیدآ عضوم هر كتف كم (جزاوملا) هرخافاذاانالف

 (متلاو) هدننزولینق (جشملا) هطلخاذا لّوالا بابلا نماصحشمهیهصشم لاق رد هنسانعم قمردشراف بوت اق |
 كران وبرونید هیدن طلح هلبا رخآ ۍش هلیرمتسکليم (میشلاو) هدشنزو فتک (عشلاو) هدننزو ببس
 اهمدو ةأرلااهطلتحمیا جاشماهفطن نم ناسنالاانقلخانا یلاعتهلوقهنمو رولکحاشمایعٌچج كنعومچ

 هلبتهج ماوقو تق رو صاوخیررهكرلنآو ردهلبرابتعا ع وم ید و رو هلیسهنعجو ردضیح مد دارمنذمدو
 هلنوکس كانیعو ف كب ( لا )روسدهنس هلوفم خاسوانالوامتج هدنکن وکناسنا جاشماورد ءارجالا هفتم

 هرجا قلنادم رس ییعو ربسلا نعي ع رسا اذا ثلاثلا بابلا نم اجمع لج راع لاقي ردهنساتعم كمکه تغرس
 لاقى زونلوا لامعتسا هبتسانعم للبا عاجو هکر حاذا لكل ىف لول يعم لاعب رد هنس انڪم كمترد بودان وا

 قم ردشاراندنفارطا بوجآینزغآ قرارواهلیشاب تسهم كنسانا نوعا مت | یکشوکهودوامعماجاذا رایج
 ردهنسانعم با رطضاولاتق مو نکس هیح اون ناف حو هز هل اذا همتا عرضلیصفلا عم لا قب ردهنسانع»
 قل ولناقولدهکرونیذ هنلثاوا كنماکنهقلناوج هدننزو هجن ( جملا ) بارطضاو ل اتقن یا ععع موقلا تکرتلوقت
 كلکو بولیکأو قلرویق هد تزو لعفت عملا هبابش ناوفنعق یا هته ن كلذ ق لعف لاقیرونلوازیبعت
 یشنیو یزولت یا امت وام رور می دي او لیسلآ ےمعتیلاقب ردیب ولقم ےمعت هروکه نایك خراشرد هنسماننعم
 | بالازم ایم لججر خم لاقب رد هنسانعم كم بوب روب هلتجر مسكر هاب هل نوکس كن دھچ م نیغو یف ك يح( میل
 یفملج را منم لاقت رد هساضعم قلوا قجا هلبن وكس تناف و یتنخ كيم ( میعلا ن اسوا دعاذا تلاثلا

 هج افم لحجر لا رونیدهیسک نالوا هعسو كند هکر دیفدارمو هدننزوهجافن ( ةجافملا) قجاذا لّوالابابلانم

 لاقن رد هنسانعمكمابوتوطیتسهم كنساناهلبج وا كنيرغآق جوج هلبنوکس كمال و یضف كيم( ْلا) ةچافث
 هدرغآ کءدرکحیرلکدیدجولماو هخ یتداب اہ دث لوانتاذا عبارلاو لّوالا بابلا نماملم اپسلمو هما یبصلا م
 قانهقانو هيف ف ج ولمالا كالاذا عبازا بابلا نم ايم لجرا لم لاقب ردهنسانعم كيردنودهتوایرب نوجا كچ

 هقانلا تل لاتب ر ولوب یمطزوطناداطینآ هکر د هنسا نعم قمل اق هنسن هجولز وطرب هدنسو رک لکملکچیدوس
 ردهنسانعم قمروص بوک ی بهم هلیرغآ دلو هدننزو لاعتف (جالتمالا) لا مطهقاذ نمدج ت یش یقب واهتبل بهذاذا
 هعضرا اذا هيما لاقت رد هتساننعم كمر زما هلی رسک لكندرمه (جالمالا) هصتما اذا نبللا لیصفلا حتما لاق
 رددا هبرقرب هدنبارترصم فیرو روند همدآردقلا لیلجو رددلو نما دوس هکر ده نسا شعم عیضزهدننزوربمآ( ا

 هنسانعم رفق روند هر رق یلاخ زس وص سن واو هسا نعم رع اروند همدآ نغاب هرق هدننزو جرعا ملمالا

rNردقراعتم هلکعدیدنهیما ءابطالانيب رد رمن لرش رت بام  

 زارپ دعا ربشهدوس لوا هسرولوا شمالصا هرجا نل رونلوا لامجتسا ی رشق بونلوا لازا یکد درکح نالوا هدنلخاد

 هسک لوش هدننزو نارکس (ناملا) ردعفنا تیاغب هراسا وو هءدعحو هزوکو هکر ولولنهسمیملبو یوقم یعاچ
 تویعاصودراردبا بلط دوسرانلوا هدراوح هدنروص یییدخاص ی هقاتیس ان ندنن اندو ول لاک هکرونلواقالطا

 یکم لقم دارم رونبد هنکد رکج لم هلی كم ( آ) امل هبا مضر یا ناجم لجر لاق هل وا رما ندنس همای رخآ
 ندنسبح او نءاسح هدناتسب رع موراد دج ولما اکآردقجهلوا کد رکحنردی رمن كنجاغا مود هک ك نەويم یراکدید

۱ 
rarer: 

 ےس

geese 

 ی دانه



۹۹ : 

Sam nea <تدم جا  n 

 اال العو لج نج ترض یبداوایزاو هډناباوز گوش ۳1 ههنزوبورپسشُت ]هلبراع ءال ا |

 ]اس OEE یفلخلمیآ ۳ 757 جو دون ل ماج اوج ماقا يتمدنتمفت اچنج |
 ون نیکان ده یی مع نکا او نیس لک لا نمای چو دنع لادن فی رعب هد اشمحردشو

دو م ید تر طح و ند نا یی لب قلخ ندوص جو نصر یکیدل نلج |
 ۳۳ تا احد کد لج ن

 ۳ و هرج هرج و يارم ږې وا برش اواو ی یذرمها|
 | داو دل راک یآ یوا ضیا لاق اچ لاو ول وله حر لاحت لوقهبمو رد ناجی ميدرفمهتسانم |

 رب تر هدر اکجیلوقتب نیت ٍبشوطرط نانو ندپرهزا كوا لوقهدجبصهرجبلا زر را ناجا يقو
 دی ردناجرمت بیل با هلو مو ناچ وایت رو راق نواب رد رد هنن یر مرق نانا وا

 | ورک ناجم چ نبدي م ردایوس هرز | لو بالمخ یزو دخ ایضیو دیس هدر عر ردتج هلوارجازرخا
 | عیار ناو زد نن طی رنو رج لو ایزو در ا ارظن هبا دامی یقم یهو یی هینویزمرق
 ۱ جز ندی ۃس سین a Ge توارد ھل رم ڈو شم ډکنوب ےب جدب دنعاونا ل لو مک زدیم یس را تاب

 | انهت هوا ارم یو هک دویدن الوش اورا تم (عارنا)ردهلادخینسا قردپ رد دنیا
 ۳ e طف یو یوماو حارمال ات داج یا ار هان هو تدع با افلا یکتا حد زونهیتسیرواب

 ادې هلطاتسا یا ر نه کردی رغم ییز + كنس راد مليم

a26ملزم قرن هاج افا ل والا ايلا نم اجر اہ لابا اف  | 
 یر ) هی و رج انا ن الف لع |
 EE EE NEDEN ا وج ۱

 ]1 ترک یا ادام هم کر نمره تافیکندیخوقو لادن عن پول وا سینا مو |

 قوه یان مزل )هروما چنا خیارغ لج اق درونی هی ,نالواندیا لجو هد روشو طلتخم
eی هی کج ابا یحی ر دلکد ی« ن دمار زو ویو رونلوا کد قغ رد مک دیعمآ چ داد رغ هب توا  

 | چ اوال نھی ینر هدر از رب لو موقمم یی نا وا ةنچو من وو دپام وب یدلوا زد هدننزو

 ا PEO EEE RE | لرومندیوشروقو ندیالق

 ن زبوں ابو هنج انعم رم زا نولیخ ما جاہ ی لب 8
 ها

 ریس قفل نالوا بکر شعاب اار دښز اق بیو از
 سا فرد اب برنار وار نمک دب ومقالا یب

رجب نذل او يكرر ادم كدب دابر ا عیاطییمبعدابطلا ن ES ا اه <
 اعر هدام 

 | بکزیوتن هل فی نام نا جا ین دکووبد زا با نو لوا

| 
۱ 

 ۱ نات تچ از نا نوا ل صاد دخ اوان ملیگوعمطانعبکی دو لو ازم لرد ناو هنو لوا جاچ
 مش خوخ نو درره ولو بکر نا ص ننق ید ر ن بن لوک و ولؤا ناخ ندن واچ تاو عاینجآ

 منو اردو تون تانکر دجاوم شیر بو نب وطرو نور واخر ارع الاه نزلوا ل چ توغ نالوا ۱
 ۱ و و ندم صان نرخ وغو رابللو ا رخت تجار وایت رکدید جانم |
 a انى رھرت5زانوب دک رفا امت یر رم لا نره د وسو واچ اته جازم لب دعب 1

 کدی دیار انوا د لادا قفل د ر و نیک [وطوم هنمربو جازم و لس هنتر رد سنج حوا نظرماقلطیو ربی دام

 رش و دنور اواو كنوپ ردلکذ شلواندنطالخا یاامریخوز ولوا بدنرپ كن هغب راطالخا |
 ۱ هر اخد نل ون دکوک وخ لف هدن تلق رش هم مقاو ؛دننایم اع :رفوا غیسداقو ردیغسا كن هقانر ۱
 اکو ولرم هوندس اعقاب اف ور رع اکرم فج هذن واچ وخ خزولا)ربیذآ | |

 -نالیک هرزو! فخ ییظ قو هلی ضخت یظعل ج زوم فل و قم هکمدلاهزونیدهمخت 2+ نایک هغاا قالب ۱
 ۱ اخ هدفق عفو تسمحزبهروکه قلم هلکلپا زیدنفت لپ فخ نالبک ًاقلطم ةدزوا تضخ نیما قوم هرخو

 ا نيچ ختو رولبک هاب قالبج زانو اکو زوم تفح هم رلکیدقام وط ناشي وەرذؤا طبخ كناوسب و
 ,یترافمت زوحقومو جون دولوا ظیلخ ران ون هکر ون هلاتسّو و هکي دو ةیبتنخ نالبکهرژوا تنتمقومو ردذوخ ام
 زر کیو دونم بقا! تسواوتع لاو هلاتس ویو بهم رج نالیکهوزو| تسم تالنک ومرجو ردن زعم
 | هتبّدولاووخد حژوموآفج هروکهنلّوح هنرونو .مسهطیش کک رت نی دیک رب الثغروناوا ناال ةوهنالیک
 حس حس تحت نت و تست سم سن تتس =

1 
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 الر ا كنارو تفك جا دەكا 73 داسا هم رده ار جی هنيو |

 دخاکو ینلرب اجاعا مهار هدنسار زادکاالثع هلوارونلوایعزرلراوط هدن ا هکر وشو مراجع زجنو هعاراحولوضولنوا |

 بیسم نوا قمالتوایراوطرولوارذصه رمو ردذوخ ام ندنوب رال یزاکیدجزم قا یک دیکینلزاجهزاخ [|
 ,لاعن هلوف دنفو یعّرلل اهلتزااذا والا بابلانم اجرح دن ر الاب رم لاقت هيات تامروّیلاص باره بو 1

 نتخرمنم ابملتسرا یا "یواضخلالاقرخ 1 لا راھ ںحا سلال ایه القسیانایغالخزرب امت نایقتلب نت هل خیرم

 .كلنرپ اغفاو او طس ست اخالو نازو ا یا نایقتلبب ذعلارهلاو طلا علا لقا عقم اق اتلسرااذآ بالا

 نانا یک لو تژیلتا داحتاو جارما زدق هلحرفاو هکردشلوا یدوهشم كزقجا جز ین دشواق هدیفس زها
 | ر دیک ییدلو همسر لو یخد هاج دنالوا ضن هسراف نحر داوقنم ین دلو اریختم ید ۍیعط :یح ردنک ی زا 1

 لک رم راتجعاو رق و ر و ی نحو هدنبوصهاخ دعاک هدلوبمالساالاح هکه شن
 رولوا هدب رغ یژاقل هروک اک زایی زیسضفت ردب کد مزاق هک عوررضو ردي رک زره هک ها یا نا
  یبهنسنزب جژمورلبنلناقالطا مورخ زاق  هلغلوا یکلام مور دز ایق یراکلوا سو زضنو ماش هدقالتسا ||"
 هدناذ رقم لاو هدراصبكنلوم فی هطلح انا ۶ لا * یشلامرم لاقلرد هن انف قمر د شاق بو ناق هرخخ | یل ا

 ندا ناعم راسو * هب الا لاتنراو رد ىى اپ ناب طالتخا قالطا هزارغرم المفر دعۈضۇم هراذعم ول جرم هروک تن 1

 اخل حزم ندهذ4هدانعلقلا حرم ردرارخرموت هدنماش طهار جیره نزار غر مره دن انار ابطل خب ره ادب

 | رقصلا جرم رد هدزوتبرف دیدضیضع ابتلا جرم وده د دصیضم کلک توخ ارطالا جرم وده دنت وا 7

 كنارو یرسک ناف شیّرف حرف رد هدننارتقشمد هلب ارفض زم ند هدنناوت قید یډتنزو ره هلیعط 7۷|
 رد هدنسقرش لصوف هدیبعییا خرم زذ هدزصم دیفص هدننزو راز ممه ین جیم زد هدنرایدسلدنا هایت دشا
 تلخ £ ندقباد خزع نالوا حورع رهتبا ودب رررد هد هی ربا ؤلادبغ حرمردب نف هب هقر نزایضلا جم

 هزاح بو دنا ببینم نیراوط یک جب ره قسد وپ هلب رسک ت هک )حبا رحال الا رد نیا توکس ضلومند هنوز ||
 موق لوس و سف ةخالالاق حراشلا كانبرا ج .رهاهنهو نیرللاهلپراادا هم , !دل | حزمالاقب ندهنسانعم مو دل امص

 ۰ E :نالوارببعت هلوصزونه یثدلو دق انهبکم جارو نم تفاوت اجزم لثم نی رهلا جرم
 نح الم ظ التش | خر ەەن و ر دشمال و از صم یقلخ نونهرکر د هنسانعماكمزوشو دقر هلو !ناق عضو و زنه
 اهاعراذا هث لاح رمآ لاف زد هن هفسشنخم قغالنوا یراوظواهدواسرغ دلولاتملااذا ةقانل تچ نما لاقت ندعقاو

 یدنکن سناوج هلنتععف (جرلا) هب ف ملاذا دخل حرمالاش ندهنسانعم كميات دغا واب امو هاج ویچ

 مرمر عب و رغ لبا اتش ودر دصخلمالا قازیز نونلوا قالطا هفچو درفم ولید هود هل اص نایلتوا ةن رشا
 عیار بابل نیا هڙ الا جم لار ولواردصم هسا نعم قلوا هابتو دسافو اهل یارالو نعرت :هتشاک نا
 جرملوقت ت یکی سانیوا هدقمرپ كکزوب لوایدهتننمانعم قوا ران هتوا یزب ویلو | نک هنسنرن ودسفاذ
 هتمو تزطضاو طلتعا ادا نضألا جه لانمب رد همان بارطضاو طالتخاو قلقادا بص یف مالل

 بارطضاو ندو پټو ةنتفو طالتخا منیب رب کارد جرمو جره مھندیراب رو نیدبنلا جرماذامتنا فک ت یبا ||
 | زود هب هیت سروه شرا هدشیزورمآ ( جم زطا) رد( هن هلک ام هنس هک ره نیکو

 ۳ رم طوخ لاتسلعب هلوا نمم یک الا شل اقا دجاغا هکرونید هلانهزاتلوشو.طلنحت یا جرم زما لاق
 ناویخ هکر ودتشد هرکچ کیک نشو یا لوشم اب وطلا ةا تستلادق نعي ناصغالا نا لخادنه يا

 هدد زو جراخ (جراسلا) رولک هجرما یتجردلکد ندن م ۵ام ءلزون وہ لواورفچبومزت هدنطسوكنیزونب ؤا
 “لا ااوآ نا قلخ یا ران رم جرام نم نالا قلخو یاب عت لوق هنمو رونلوا قالتطا هشنآنبسنوتت
 ادا خرفنم ترطتم)ا ناصالاق جراما "ناف "یواضیملالاق خب رام نابراتنمیاعد هلوقو ناخدلانم فاصنم

 ثعاب یار طض او تکر خ روناوا عن هنابژ «دیسراف هکر ولوا عطا بهل صلاح ندناخنددارخن دشت! سپ بن زظ ضا
 ردبهل نالوا ظاتخ هز یر یز و لغ ل ثب و ی زاضو لزقهلغلوا دوخ ام ندنسانفعه طالتخب ریاض ندقالظا

 ودا ملاح رعايا اوح خراف دک موت رم هدناحوتفو رد شما رقت هت هبا طل تخش بيل هدراصب یخد تتل ونريد

 ردشن ایر واوهیربزدبکرم نذرتصنع یکیاهکردق ولت ندنا ناچنالوا "نا وبا رونلو یقالطا لعتنمیاوهاک

 نیطاک آ هدقدلوا چر كاخ هلن ابن وخ راد بآ یر و اخیر هک د هدیزفآندرمضنع یکی | ید یمشلا فا هک

 یکی نیدلوا هبا با تن هدنسنچ نشب و دونلواقالطا جرافاک هدقدلو ریلتخمشنآ اواوهورونل واقالطا

 ری



 سس سس

 س

 لاعیرد هیسانعم قمار حص بولپ سس هنن قبوبص هدننزو یاعفنا ( جاعمالا) نازدیا ,ظفلنو ذخا ید برع

 چوخ ىزوس ۴ چس هدننزو هرز ( هل هتسانعم نوجرعرونید هنوح كمت اسأمرخ رخ ةدنب و باس |
 هی ۾ ملاذا هرخق لجرا مک لاق ردهنسانعم كل ادا ساب شميکرات رکون ۰ لصتم نددنرغبویمهدیا ناتب !

 » TAR ییزو تسبس ,ایضف کم [ (جانصل) )دنیا توکس ندی وزو هاتموا نا ف فلوماولخراصو 0

 ۱ هدارآادا نالعب نالف لاش رد تمام كل دصف نسوا هنو بویعم ای ۳۹ هدننزو لیفت[ هل ( تک یا ا) ۱

FA 
 ۳9ت

 یتطخل شابو ردیغم شام رک اپ كحراش دېس هلغ نانلوا ربع شام ندننسنج لالغ خواص ىا

 | نبنرغ ادى نیدکلربهکدونبد هم ډړوځ اسو ر لوش هدزو اح ( جامل ا) تښشرتاذآ لا نم ةطفن تج
 | نالسوصد ندنقلج انا درونید هیةقان ەچ وقورام رهواربک هناا لدی | جام میش لاقب هلواردیا نالپس یرالاس
 ۱ رونلوا یالطا | هلو رونید هرابلاسو هکرکوت نابنلوا اقلاو عفد ندر اهدیتشن زو بارع (جاجلا) نوڪکپ دل 1

 (عجا) رونلوا قالطا هرومعت نزلا جاحو را زدیا قالطا لعتلا جاج هلع رصن ملا فاضماک | تو

 | مس

 .باکلا لا ند هنس انعم قمزاب نیوئمو كشهریج بولیا نابع هجشوخ یرلفورخ كشاک باکو

 .خفاوریغو [تطخو شلکب بوک م کلم نالوا باوصو تیمار هدهلاکمهلباهسکرو هفورح نیب لو ئازا
 :بهذم هعد مالکلآ ق پهذاذا ن دا نالقب نالف 2 لاقي ردهنسانعم كأ لب وحو < درب اح ندلاحیآ لاروس

 وه رک شم هره 20( بفشب لادا ورخ یف 0 ساسالا یفلاقو لاحلآ لاحنم هدرف متفرع
 أ . سرفلا "الا ردنسانعم یاب هرکس یداذوانوزوا ندزب کیا [یسوق نزن سفم رق بودیاادب مات نانغا
 اداللا يف بغذ ادا.دیز جا لاقب رد هنس انعم كلنا. تخ اسو رس هیمزاس دال و مرطضبنآ لبق ی ااا
 اص PR هال ديف یرحادآدوعلا جا لاقي رولوآ هدراهب لصف را لب ںو وم اج او

SIREنقدی هاختسا كعسوک رادروآ لنت رک )رود مس لورا لاو  | 

Eهد :دعصاو رولوآ ضر هزاباف رب ولو  Eقوا مونو کرو ةکیرا هلاک بولوپ عن یس مزوا  | 

 | باظاذا اج نجا ال لافت وهضولبیا هج ره ظب ىح بنعلآ عیتال تیدحلاقو هیاهنلا ق لاق رونلوا بیعت

 جر یا ےک لفک لاش هلوارزد لووول هکرونید موضع زا نقط ولط ۾ میم هدننزو ی ي كاا

 جراد لکل اے لام ردهنساببنم كرد روف ناف هل علواولظ ةنتاوصغ هد دو لر ر ےک
 ا

 ۱ جوک وز هلی دم تورم | جوجا رر روت ید تهمت لاب ناار هرزو اراش اطنکر ول هلبمط كوم ۳ )بیعلا
 ۱ هل :وکس كب لب «یاحو تج لی ( ار یدلوارک د دهدتس هدام م محرک ۳ )هلو امو چوجاب ج
 اد دوعلا | انکوب هرشقادا تیاثلا ا نم ا ےللا 3 لاشرد هسانعم ققوص ین هلوقم Cl یزدو 3

 دهن عاجز مالکو اک ؟داذا لبطا ملا ردهتسانعمیخو آل نوجا قنعنم ویت

 نانوتمت یاب نوا یم قير خا وبذک اذا لج راج لاش رد ةنسانعم كوس نالي واهعماحاذا را لا

 | نو هتسانجم كمرردب دیک بوليس يبشر ب ندهتسنرو هضحاذا نیل لاعب ردهنسنعم قلا ى دوس هډمولظ

 ںودوخ ام نل وآ ینعم هک ند هنس انعم كمرتوک بو رص یآرط نیز ورب لب و هما یت نما الا
 جاصاو] + دو هل هل ام (ةخامملا) اهم اهتمدا نم لو ان یح بارلا بهذت یآ ضرالآ ج جرا نا لافت
 ام لاع رد هنسأنعم لآ رخ و فب وسن بودازوآ یدعو یکیدلیااکا دوخاب نفح كهسگر هب رو
 هدمت يا جو ع لای روئید هب هب هبعع نالواقاریایس هوا هدننزو فوحم ( جوحنا) هلطاما دااحاحو دوام

 دیا یسرف ید  كنوعلم لهج ولو ردپعسآ ی برف كن هینک ات يرصنلا فوع نب كلام EE جا
Eدهن انعم توت رد "بولاجهوایرب نوخا قلوط ین هغوف هرجا یوق هلن نوک ندا اخو یف كيم  

 لافت ر وناو:ل لامعتسا هتسانعم كلی عاجو لتي يح اهر هو e بذحاذا EEA اول دلا خم لاش

 اا: الا لاقیرد هنسآنعم لرد بویقلاج هتوا یر ییوصهدننزو لعفت من ۲ اهعساجاذا را
 !ندفدارمو هد نیرو جولمد ( (جولدلا) ر رد ید یشماکا ردیمسا كنغلازکد عونربهدنزو ربق هلی« كيه حب "ده

 ددهنساءقلوا بولو 2 .یساوفمزو رقو نوا هدننزو لیفت لاذ و جعل )یدنلوارکذ هدنبه 2
 ردهنسانعم قمرابق پوشش هنسنر و رلتمااداءلالاج دع لاق رد هتسانعم قلوطو خضناذا حطبا جز لام

 ییدتس راطهدینزو لیعفت عنعلا) عسناادا يلا جم < لاقت رد هنسانعم قمل الوو حنا اذآ ثلا ج تمت لاعب

 يږهوج یدنلوارک هدنس» دامجذ هدننزو سل ( HN هعرت و یا اجهزیتهج ملا رشا قالو
 e em: ِ me دیش هس م م
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 DBE ug E باب او وا کت کا ۱

 هدننژوزتما (م 5 E دا اتم ی ورک یک ده اڑ لغ
 شکخللاو 3 زو ا (جیاللا )رونی هّیسک نالو اعام ارتکو یسک نالوا لک ال اشک

 !دج خف یا جلو خلع و ےل ےن لاقت رونلوارکداعابتا LR و دزو
 هدنیزور ج” (یهمم )سلم نرم یال ځد لاس روند هعارزم نالواراوی# و زوذو نیمه درو طعم ( می

 دی هتسلزت هلنتعف ( ےھللا) ردلکد عاتاو و ولح حسد ئا ےک ےھ نل لاتوتندهدوس 0 وخوا رواوولغا كي
 مئارآ تباسلانم اهل ملا رد هاشم نارا نوکشوداک یاد لوا ننموززآوآ صب زح-كل 1
 هک یر ةن یرغا ار زرداد مزالقلوا صب زح ةلغل ردنق عب هلیغزو تح ةد داموت هلع اق هبیرغا اذآ 1

 لپ رسک ممه (جا چال ارد نیم ةدنسه داق کهنوج هندتانعم قلوا صرخ نوک شود ةە لذهرزوا لو هاش

 هلاصف تعل اذا دنز هما لا ردهتساتتعه یلوآ نوکشودكي کم | ی زانآ ی راک شوک تلثت اود تکا
 نآ يناروشد هژدردنعل هل کف نیاهو هدننزو هرج [ دعهللآ)زاردیادنب نرم تنم هداش لول اماما انضر

 ۳ ا د هاکباج یدع#لرصعب کر دسزاتش نا سللایا دما قداضو خللا صفا نالا لافت : هنتسالعم ۱

 رد 7 نالوا فورح جراح نادنابنل دارف هکرابتلبارئسقت هل یرب نانلوآ لامعتسا بنت نکا ولت روس ی[
AGBشروع "سرا كيهتسنر هدننزو رازبجا (جاتخلالا!رلیدلنا صیصخ 2 هراس هدا  

 تج اهلارابرعو ردد ويعؤاو ضع دضحب یخی طلتخااذا جای جاهلا لاقي رد دنسانعف یاش

 تلذکه سلوا طلتح هلباوقب وا یزوک بوشار یرا وش وا هنیزوک ا هتسانعم اعلا ا طلت رود ةنبغ |
 .هدقدراو هنسذحرد قلو و توس راف هنر هنر یر یینارجا تۇنىپ وفدوس نا اخد روو لرد نا حالا |

 :بویلیا ےک ینبارپ هدتنزو هجرحد (ةجوھللا) ہلوأ شمزاو هى هنرگدزوخوب ا دحوبازونه نکل |
 :موخترملوفتاو هدارونهمنب ملاذا املا حب وهل لاق زد نتاع ق قعوط كنوگی طص یر و اب تشوگو تست
 روگیج بویم ردلوب عن يک ی رک یا ناب رب ورد رها ظ یت هجو هو نهو و لکا ناب هستن كلا ماذا

 جو هل لاتیردهنسانعم كمروسپ هر و ینام پویا زور هلکلبآ طخ حاتم دلو نه تموم |
 E 19 هوهقو قلارفص رک نام ایعم هڪ هدننزوةعرج [مچهلل) خط م لوا محق ملاذا ءاوشلا | 1

 موم بدو در لنردب لآ هوهق "هتسکر * هدننزو ليفت( هىا ڪهل ۳۹

 (میهللآ)رولوا هلپ رابتعا لوک ا دو مایعط یریک دت للو عفاو هات ا مهیا هرس خب هالا |
 E لم لحر لاق هلوا رولوا لطعمورحأع ندلغوراک خلوا یوتوب کووخد بم لوش هرو ۱

 | اج ولت قد رطلانع انب ول لوف رد هنسا نعم قمر دباص ندلوب هدتززو لیعفت (جیولتاز لنعلا نع رفا |
 دنه جوللنوبورلیدناو رک هدنسهدام جوخ هلی هب ر غصت مات وللاو) هدنزو دارت ماخوللا) جوف یا
 لا عتشا هدناعم ناتلوارک د هدیپ ردهنسأتعخ كمرذود فوریوج هیوا یرب ین هدنرغآ ۲ کر در دوخ ا

 هلیوکس كهزمهو ىف كي (جلا) ملال ص كيف هتردآادآ اجول هجولا يلا تل لول
 لاق هلو هرزوا بارتطضا اتش ولو" رفتم هدم دارو ندنتفاج کود ی یک نالوا تراس ات مو کف
 زأ تارامضاو ناف یا جات موقلآ تیر لاش رد ابعت ار ططاو لاتقو ن طو فجایا و
 ةجووم ءالا جو لاقب رد هنساسنعم ی قلواروشو یبآوص هدننزو هزودک (هحوولا) روند یو هباروشو او

 هدننزو للعف( ( جام)ردندنس هعیص سکشوو جاحایا جاموهف اجاجایا ان ناکاذا شاتلا باب

 اوت ةع ارس لومنروند ههعع قارا یدازوآ نوزوا هدننزو روض هل هیفوف ۳ جوللا) ردا 4

 رد هدلپ رب هډتښ هکلوا هيمي رفا هد رودس هک رتسک ن یھ ین يتم ندتغل هذ هلأ هم اح هو هد یا

 هطلخاذآ لا باس نم ام ئئلا جم لاترد نسا ن قم زدنا هلنوکس كةمى یف اا
 ا نسا کاج یبوص عوج كننب وقو هبغطا ادا تالف مع لا شتردةتسانعم كم زیب

 اا E هطعلات ,a ai كا شخ هیطع ودنا كادرمناوخ هنس اهءامیا اهحزناذا 1

 كمروگسوب هکر دد امام نکا تبوروکسو+رمشط خش هاو تب رسو وص ن درعا هد وکس كجو یف کی[ ما
 نکا یس "دام "خوشا هزوگ هنا لحراش اذا لّوالابابلا نم اخ ةبف نم بارم علاش رو واتت

 عامسال نڪ ؟ مالک اذه كناددا عل راردظقل هغد قا یال وا نیَویضَ هتنردضوصح ها هوا قو

 ءاورا ءاطا تضافف رق اہ ءامنم ا زر نیا لا هنو دباهنلاق لاقرد یم هنهراعنسا رالف

 1 ie me ame و موس جو و 4
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 بطح این زانلارعللانتقب ند هنسانعم قمردشتوط ینوطوا هللا شتا هلک ك هرم. (جایهلالا) مهنم |

:۳۹ 
 = ج س سس

 هلن قامرتخز مطاف هطلخاذارخلاا هیلع خو لاقبردهنسانعم كلباراهظا هدارخاتروضلر هديا شیوشتو
 ءاثتسا هلی هیبربفصت (ءاج1) جو قع رخل هیلع جم لاقی رد هنسسانعم هجو هدننزو لیعفت يللا )
 ندکعد هللاءاشذآ ء انثتسا هدنیع رددافلا طق عت ةونتم یا ءا اهبفام نیع وا عیب لاقب ردلمتس هنسانعم
 لوک بت كز ههچم ی اخو كمال( )ردصوضخهبفن ماقمو ذوخ أم ندنسانعم روک ذم میخ وب و ردنرابع
 هوس اوشو عباا بابلانم اهن هنیع تص لاب هلو ارا ذقتسا هک هلی وش رد هنسانعم قملغب قابج و كلرچ قوج
 ]| لاذو یقف كمال (جذللا) ر دقلوا ها نیتمچم نیئاخ نالوا باوص هدنوب لوق ىلع ةع نبع لاقب هنمو صمشلا
 ۱ هبعزحادا لّوالا تابلانم اجذل ءامل ا جذل لاعب دەتتسانعم كامدوب مدوب هجزآ هجزآ وص هلن وکس نان هپچم

 ]| نغفل ةلتسلا ف هيلع سا اذا انالف جذل لاب ود هتسانعم لسیا هنن هلال او ماريا ن د هسکرو

 ]| اجزا ح ز لاب رد هنسا عف قم ازوا ب ونوس هلغلوا كش یکاولحماخ هنسنرپ هدننزو دوعق (ج وزللاو
 ]| لاقیرد هثسانعم قعشلا بوناوص هنشرن,یکلاغتوط هنسن ثاشلی و دادتو ططعاذا عبا لا بابلانم اج وزلو
 ۱ قاشبا:و قشاوصهنسنرب هدننزو لعفت [جزلتلا)قلعیا یب اصاب جزلفالسع تلکا لوقتو هبیرغاذا هب جزل
 أ( كانو راولو هدهاشم هدنسن هلوقم یکسچ ماخ هک بن نیلناذا تابنلا جلت لای دهنسانعم كمنلکشلپ پولوا

 لاسقب ند هنسا نعم قلاقولرکاجماج بویلوا كاب ندرب هیلکلاپهلیببس كمال لسغ یکی کر کہ جس وخ یجاض
 ىف كمال (ةجرللا) ذی زااضمواو هنهمو قنيلو هلسغاذا كلذو حسولانع قنريغادغاذا سارا جلت
 ]| ندید شبا هکر ونید هتک قاشباب یک اقتوط هدننزو هنیفس (فجکللاو) هدننزوهحرف (ةجزللا) هلن وکس كازو
 | كوكس كنيعو تخ كمال (مجلل) حربنال حزالم یا ةجم و ةجألو ةجزل لجر لاعب روا كفنم هللاحهکد
 | اذا ثلاثلا بالا نم الر دضلاف شلال لا قی رده نسانعم قمانبوا بوذيا ناجلخ هدرطاخ هنسنرپ
 || نالیتوط هشنآ هک هن رونلو ارت لا كمر دنب وکه دیکرت ندقفاب وب هکر دهتسانعم ققاب نکراتوط هشنآ یی یردو
 ]| ردهنسانعمققچ [قندب كب و رضم هلبا برضو هقرحااذادلف- | حل لاقب رولوا عقاو جد هدننب هوقم دغاکو للواه
 ]| هدامرپ هدنفح هسکرب هدننزو هاعافم (فجمالما) لوم یا ےعال برض لا قی هنمو هل اذا ترعضلاب ندبلا عح لاقب
 | لاعتفا (جاعتلالا)ةيلج دتشا دارمالا هال لاقب هيلإا كانلاو هدر زآ نو رد هک هلزوش ردهنسانعم قم وا دتشم كي
 ضطعرااذا لجبر | تل ا لاقب رد هنسانعم قلوا كاندرد بولقا بوناب هلیببش هصخو رب دوخاب هت دار هد تنزو

 لیولوا نیغزق یک نورفیبزف هل دزد تالآهکرونید هت روع یناوهش لوش هدننزو هعیهوعم (ةچلتلا) اهدقوااذا
 زنه وتم او هش یا دلت را لقب هلو نکم فليس هبلوطربکی یکن لنشن آق جت هلوارقبج هنغامد یولع
 | شفا اجافلا لج رلاملا لاقب رد هبنسانعمقلوا هيام بو شلفم هلي سک ك هزه (جافلالا) جرفلا ةّراح
 لجرا لا لات ردفلاخ هسایقوب و روند هب شک نالوا سلغم ردلعافمسا ندنآ هلبقف نانو یم كب للا

 هناکی یدآرب جاغلاو ندفلاخ هسابق هنوکوب حد یر هلک هسوزتپسو نصح و بهسم هکرید خراش جفلعوهف
 ]| یضف كمال (يعللا), هخبوحاو أا یا هلهاررضوهو هیلاهعفل | لا تبرد هن ساع قلق ى خلمو رطضم هلها انو
 هکر د هتشانعم مهلت دین لوعفم مسا (لقلتسلا) :لذیا عقل هپ لاقبارد هنسانعم تراتحو لذ لینوکس كنافو
 هلی كناف ید لوعفم مبا ندران وو یک ےعلمر دلعاف مس دوب ردلکد نوچ بلطنیس زدتس دندابو سلفم
 هیسک شلاقیشیادهب ن دلا رهو فعض لاکو زونیدهیسک شمانب وا ندنرب یکر وب ۍشان ندفوخ تدشو رددراو
 ]| جف كمال يمللا ال ارهضرالاقصالیا عیفلتسملخبر لاقب ندمدآنایلوایلاحم هغمادلق ندنربدآرم هکر وتید
 :بویمردلوط یزغآ هلغلوا هجزآ هنسن كه دارم هکرد هنسا نعم كلی لک | هلیفارطا هلزغآ هلبئوکس كپمو
 هلغلوا هصقراح هکر دشلیا ضصیصخت هنسقراج ینویدیز وبا یخ ر دک هلیفرطرب هلرغآدوخ اب هبراشید كوا
 هدازوب هح فارطاب هلكااذا لّوالا بابلانم اعم غلا ےل لاقب ردنسلبا لکا بو راب وق هلپراجوا كني راشید كلوا
 عاج جلو رد بوت ید ییکرتدسآز قرافمتباش هک تن ردن هن راتعایسارجا قیعج كنظفلفارطا

 هنفارطا کی دشن لدم هرجا زغآ هکر دهنس نم غالم هل يتق كيم (عاللآ) ایعماجاذاآ رم لاقب ردهنشانغملبا

 ویچ رون د هکج هیی ریجانو هج زآ ك ب هدننزو احم (عملآ) زدربسفت فطع یوق مفلآ لوحامو کفلمروتبد

Gan ana awجو  

ers, 

 لا هو مقو قلارفض هدننزوو هعرج ( هحل ا) ازیقج اش یا اجال الو اجاعش تقذام لوقت یک اوذ رونلواریعت
 ملت ا) ءادغلا لبق هب لغت امیهو دل انمعطا لوقت رونلوا للعت هلکنآ ن کرا ہکردکج هنب هجزآ نانلوارعت



 لززز( هدننزوهلژز( تل )ونلوا ریعتوکتوا هکرونید هیسکم صاختو دونع كب هدننزو هرمه هلی كمال |
 دنت

 مجرد هتشاتعم كل وس ق ٹفراص كلر دبادیدرتیکز یح هم هدنرظآ بوی با ادا ءلتفالطوتساللسیمالکه دسننزو

 تفص هدهمالک کود حراشةيقداد رادان و مالکان ےل لاقت تیک یندلبوس ین كرنبح ینلدكمدآ

 ۱ ردض ف نوکی ةمكح ا نمملکلا هنع هللا تصر لع ثيدح هنمو هنسانعم كلا د درت هدورحاذوخان هدزعازوسرولوا

 كمدار لجو اهمب و اهذخ ايف نمّولااسهمعسب قح قلقتو هردص ىف كرت ىا اهمح اص ىلا جرت ىح ملجم قانا
 هلیعض كمال [ لا اهذخااذا نم هراد مج لاقي رد هنسانعم قلا ندنلا نس هناخ نالوا بوصغم كتدنكو واب
 عونطوم ینو اک * شل ادندرتو ضعب ىلع هضع) < شا ددرت هداموب هکر د حراش رونلوا ق الطاهر هرشکت عاجج

 ردنضته لباد درت هرزو تابث هدنآ ب ویلا تغارفیسانعمدانعو تموصخ الثمر دع رفتم ن دن هراس ین اعم هلل وا

 نحو یهتنا رد بھن اوما د درت هام ظعمو نولوا عج مسا هدنوب سپ زردیاددرتهوا یرهنبلاهرثکت غاججو

 رزنلوا قالطا هم یو اذیفضت لعاب مشکی ویر الات هلوق هنمو روند هی رپ نیکبآینعیهنمظعم رو
 ندیعسا ی4د كصاع نب و رجعو روتید هيرب برصولتوشخ كغاطو رونبد هنفرطر ك:هرډو نیسهنجن و كنناتوآ
 دلم ےھدا لج لاسقب ردهرزوا جوت یک رص رظعم هک ابوکرونلوا دارا اهدنفصو كز ہود نالوا ہایس كراو
 ||( ا رونلوا قالطا هشموکو هپ هاو روناوا قالطا هنیرپ نیکنا لرهنو رم و هی هریک ت عاج یسدوب راه |
 هدننزو لیعفت ي1 )دل او تاوصالایا ملا هنهام لاقب وود هنرایتلغح و دابضو و غ كسان هلبعقف كاإل

 ليقف كمالو كن (يجلملاوإ (جوجايلا) ةيللا ضاخاذا لجزلا يخ لا قرد هنسانعم قاط هني رب نیکنآ كراون

 بتن یاب (یج وجبل او) لبن وکس كدالویفف تاب (جوجنایلاو) بیت كمالو تن هرنه (جوصالاو) جالا
 || تس یروخرونواریعت هکرونید هنجاغا دوع یومج (جوجیلاو| زمسمال (ےجلاو) ميل و) یخ لاوا
 ]| طالتخا قلوا هدیروشوقشراق هنسن اسو تاوضصا هدننزو لاعتفا (حجاخآالا) ردب قم ی هدعم نالوا ضو

 ||| قالطاءزوک ن الواو وقو دیدشیهایس هدننزو هجقح(نیفلا) تاطلتخا یا تاوصالا نقل | لاسقب ندهتسانعم
 ]| رونلوا قالطاهرب نالوا رضا دیدش هلغلواوب وق كي ینچو رب اجوداوسلاةدیدشلایاتلهنبع لاسقبروئلوا

 || یالتسالا) تغرو تنّوصاذا لبالا تا لاقیرد هنسانعه كليا دادرفو وب رغ هلی رتسک ك ب هربه (جاالا
 هدننیع و هاغ دااذا نالف عاتمیسا لاق رد هبینسانعم كلبااع دا هلتموصخ ییهنسن یییدلوادیلاوذ تادسکرب

 | اف ج اذا هني تا لا شب رونلوا لامتسا هنسانعم كليا رازصاو دانغ بویلبا تزافک لبا عزیباوصو قدص
 | وه هرافکلآ نم هلادنع هل ناف هنیچ کدحنا لتسا اذآ تیدملا قو تیاهنلاق لاق قداص هل !اعاز اهرفکیرلو

 | لد لاذفرفکیالو ثتضالو هني یلغ خم نممخ هر نا يرو ش ىلع فلض نا :اممو املا نما
 ]| نالوا نی هک هاو مولغم ردلوا بهاذ هبناتیانعم فلّوماهزفکبالو اف لف بیضم اف یقداصه |یرب ناوه
 اهربع یرف نی ىلع فلح نم .وبشا اریزودمزال قلو لاقتنا هلتراقکه نالوا لضفاو ول رخ نذ هنا

 هدتنزو لعفت للا ردشلوارداص نما هدبابلواهلیئیدح . هنیع رفکیلو یخ وه یذلا تًابلف هتمارسخ
 زا. صف کن هل ىاحو كمال ا هاعدااذا نالف عانم ا لاسقب ردفدا ره هدلّوا یانعم هلا جاتسا

 ندزوك لو دملا ف بشناذا عبازآ باسلام اج فيسلا ج لاسقپرد ةن انعم یهشب ان بوشلبا هنق مق
 أ دونلوا قالسطا هیش قج هراط هدتننزو فتك( ےللا) .هتسانعم صعروند هغاسحو ك ناقا

 || رد کید رباط که نسانعم قباضم رد يعج كم حف كوم يحال ا) قیض یا يخ ناکم لاسقب
 كمال (ےللا) ةنسناتعمطرونید هرب كج هرونک هانپ و قج هنفض هدننزو الف (ییتللاو) هدننزو دصقم ( لا

 لاتیرد هنسانعم كمروکد زوکو هبرضاذا ثلاثلابابلانم ار هح لاقب رد هنسانعم قمروا هلبنوکسكااحو یف

 رد هدلب رپ هدنب رق نیبا ندع هدنب لحاس مو اب اذا هيلا ےک لاقیرد هنسانعم قنغصواسهبهباصااذا هنیعب هل
 لاش رد هنسانعم لمردتبا ءاجلا هیسنک ترمه .جاطالا رداجسهیلیما نطق نب لئاونب م نالوا یساب
 اأ هبط كمال (یللا) هالا ىا هیلاهعتلا لاش رد هنسانعم جالا ه دننزو لاعتفا (جاحهلالا) هاج | ىا هيلا ها ۱

 مشچناخ هکر ونی هني روقچ نالواهژادكلزوکو تبیلاذی واز یاریلا فدعق لاقي نونید هنس هشوکرب كز هلاخ
 هدهلبقف كمال هدانععوب ژردیاربعد یوبوا دل زوکه دبکرت روند ید هلقواکآ هنسسانعم نیعلاذفکرونلواریتعت

 ریمو رک تب ولوا راط یزغا هکرونید هروقح ه دنز رط كيلد لوش نالوا هذرل هرد ضب و هدنراببدخاطو ردزتاج ۱

 طبل یربخو مالکنالوا یریضل ام هسکرب هدننزو هجرحد (ةج وحلا )رولک جالا ىج رولوا او |

 نک
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 كردو نیر دک جا لزب وا ناخ ددا كلج و عور لی تف مالو كنف تیک
 هبا ڭى وا تاحوکنانلوا رغبت ةلیکه ل رسا نو او بع وتم یزو هد زول هز که نایب ||

Ifزییغطلاهرافص مبرد غمض ك رمش رب ا۰د اب هدلب مان ةارهنالوا یر ناسارخ بخش كفاكم(  

 شاطر رولوا نعاو یینحو یناتسن رد ر رع وبدر دپ رشق یزمرفكنب نل هناد نالوا لمعتسهو سقم هلا یز لک دید اک سس

 رونی هلئسو هبهشوخ قبصو روک یر هناذورونند هناویحو ||
 لوہا ءان لع هب ےل لابو هه یافت والا بابلا نهاصل ضزالا هن لاشردهنسانعم قل اخ هر تو کس |

 كدروقییآ ی ردایص دزوق زر دیادنب هلا شب رکی نا هلتنص بول وق تا هنس هنرو تور یتراقلارا رولو هدناکش هب 1

 ES ليف 3راخال( هجا او )مبايل لا) رۇت هناد دانو قجا لقعلا فیعض هدصنزو ب تاک (میابللاأ

 سست

۰ 
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¥ 
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 هلینا بو ر دقلاب ر لئاصو راکنایزو هلن | ےظعږولوآ هدسونابقوا قلابوب رولوایوطرخ ,دنزرط ی کردیسا
 هکر ید حراشرونید هب هیسک نالوا نشید نکس یز کچا ناھ ییزو لید هک نالو | كنتى ى زلشناد در وکی اردفورعم

 .هچ رحو | مهم یجب وکلا) روند هر کر انالوا رطبزو تکی تانا ول شب ور واو تو سی سی
 تنم ی عقرب ا اصس وک ناطاذا «یلحرلاخ خوک اش رد همنانعدقلو افسوک هکر هدننزو

 نو نک ها( من وات هبنکهدیکوت روډ هنسهص ول صورك دیّرعم

 ر كىناى رلکددران زون و راروناش وق ندنرزواكتناو اتو ایس هال ی ۷04 ةنبا

 جاسک هزوک ناب رد بح اصرار اشوف سن اظاراصن الطف ارز شو وله یهجو كط بص هپ ی: د

 51 )ایلیا صیصخت هند هفئاطشوحم قوب رابضهبو رولوا نذنیشپر نان زو رولو ان دیبا هدنتظلغ قنرپ

 53 1و هلن هشلشم یانو متشجفم نوش عش ۱) و دهطبل یزا دقق تارا هک ودیر جم ییسراف خاک هددشنزو
 دشن وا تک بس ندنزا تم یف وما کری رغز درالکن حک یرعراک هلو هدیسبکیآ مدن ران ذو-لجرفس
 هاف هد یاس ضعب و ردراشابا تایم هسک ی ناور نالوا اهل و نم مدن ین طبع هدف رقم نه عب وب
 هدنناذهلتییهف [ لک )ونیدنبهرواج دوم هکر دلم قلو ای رغم تشک روک انآ لدل وا موسرمهلباهیقوفیانو
 لاقیرونلوا نظیر ن دن یر خت نیلک درغ اسا ر دعما ج نتفصو هکر وند هبدآنالواعیجشو ردا بو بولوا ملک
 وند هولمدآ نالوادندشو وا طب( دیدآمدآ مرکو در اوجرب و« نهج هیبق هض اکو عاجش رک یاملکوه

 رونیدهتجوا ناراو یرطوط هر كف وا هلن )دنقل ی دخ مان اص بدم دلیکو زدراشاتارسفت
 اردنا ظفجع الفاو عاتم هدنکاکارد هلاخفاهن یرلقتیابهدتلکش ن هر هکر دارا نمودن اخف كفاک (یودنکل 1۱۱
 هق رظ نالوا نیا !روماحو ند هت هنناکشقودنصبلویب ولراوید یرلف یا نوا قاقاصهتسش هكتسراووینکل اصا

 هدز)ءرشط اهروک نه فرظو روناو (قالطاهد هپ فو اب هناتامزونلوا مع ناوقو كتب و نوب رص هد یکی هکرونید
 هدنراهنسلالژلان ندیاانبراوندو-رکو ند هلی رط دیس قالطاودنک هناغوقيرآو رار دبا عضو یس ومع راجن

 رارپد نخ د هب د نقاک اوزار دیا لات تساي تنس انعم ناخ یرو رم ظل رد ها وم ۍئرزرپلحت هحفنکن الوادزاب ؤا

 هدنس« "دام تبع بفل تم نا زواو هبا خون :رقونلمزدراو تدور :یروفاکهدنعبظو نرو الع هدننعط

 قوالینق ندنبع ونیزوتساهدنادرف رم عه نا زوب یدیشلیا اا غندلو | تابت دوخاب رج كمك کوشا

 ناسنا زوم ولظ ِوتناو نوئسلوا دنیولوا فونت هش.قوحهدننزو طبالع (تانکلا )ردات یخد هدر او

 قابو یف كمال (رحالا) ماللا لف

 ام د اذا[ تمان مخل لا لقب رد هنسانعم قمرواو یداشو د تول بع رز اتتا ی هند دنک یدیکد ۳ ع سصیا

 تند یلنود ها كه ولید 3 لب رک ناتو دس الا ا E لإ

 ةا تویلآ لوح تکرات ئا
 هتل ند "هطاوادلوس نوک 3 اف شازوقن ندرومد ناف ا هلت (ةجلاو )دښو ۷۹

 شب رکو بوق ېک اص ق بول وب ودنسهکجاتکنچ لوا ېک ی دلاضهټا بوک دروقرردیاعضو هن رم

 ه۸تشزو درنص رولک مع جلو هلتتقف رولک محل ج ر الحب هر بودبا نویز یدروق ثعابیرد بولی راصهدوب خو

 دانغو یدابعت هدصوضخ ی دلوا عونعو روخبزم هروک هتناب هدرباصت كنلّومازمز ندکابا دانع اة وحمام نام

 مبازا كافل نم ةا و اجا لت نالفا تحج لاق زونلو ارت هل كلو كتو ا ند نوبه دیکر E FE ا
 ۳ وند مهمات كروب ندنتدش كغلحآ هحاطو موصل ق تذنعو و تندامتنی قافلا بابا نم تط لاق و

 سا و) زدن ادغام هکهیاه (دج ول آ ودنزو زوج (جولإلا) عوجلنم نا .داوفف لاقت

 اا
 كمال



 ےس س سس

 )ج افتیسالا) :ملكد ییدیک نب هموبدلوا عزم رادسفمرب مسفن بونلنب مس ندنوکی عی یسفن نع دزبایا
 | هدننزو لمبص (ےھیعل ) فعقسا یالوهحما ءان لع ناف حتما لام رد هنلسانخم ع ارسفساو فافتس |

 رفعج (جرهف) هنسانعم ءامضم روئید هب وکر وسو روند هب هنا یزلکدطپوآ هدابو همام يچخ رونید هپ هدان

 هنشوق لککه لینوکس كنابو عف ك فاق (مجبعلا )ی اقلا لب بنصف نوید هرب زود یلقا روتواو یلمطا بولوا

 | فعل )ور روم یسرافكيکهروک نایب كحراشرونلو !قالطا هنس شیدو هنککر اکر د هجق یدرفمیکل خوند

 تون احرونیدهن اکد هدننزو قطرق (عجرلا) رید ید حاض و یظعاکاهکر دیدآبعارب صوصخم هبرع هدننزو هژلز

 هدننزو دهرنسم عیعرقلا ردینعمیسراف هیلکرانوب هروکه نابجب كحراش ید هینعمون جد چ رک که تن هنسانعم

 هنیفسلا سلفروئدهلب دومالب و هنطالله یک هدننزو باک (جاطقلاو) هدننزو بام, (عیاطملا اروند هش نوزوآ

 ردەنس انعم كىكچوض ندیبقهاط الهدوخاب رد هسانعم كىك وب یک طال یکه دزو جم( هماعم
 یضو ی كفاق(جخاوقلا) جاطقلاب بلا نم قتساواجاطقلا لق کحااذا لا ابل نم ایعق لا ےل لاقی
 هکر جو رخو عجومو لو هک دضرمرب قلعتم هی اعبا ندروتنکم ایناد دوخابرولوا ږوب کما وهلی ك مالو

 ظافلااریزردبرعم حل وکی غن ردن رمو هروکه نابن ره زمر ونلو ار بعت چوق قد هدز غ اب لرد عزام هپ ی عقذۋ

 یجکیا یرلکدید نولوفروب رم ضرم هرزوا یغیدنلوارکذ هدفیبط تادرفمنمعب ولو عنج چو فاقد هب وغ
 هدناتسدنههدننزورونس (جونق)رولوارسعثم یبورخب كالضفو حاب ر هلکمیا سپتخیعیبط رولوا ضرام هفنیرغب
 روید ةکسا یشیذ یلکشودو زوم لب یسک لاو كفام (ےغنعلا )ردا خخ یونزرخ دوم ناطلیس ړدهدلب رب
 0 كنمسکز هلن و کس كنهرمهویقف كفاك (ج اکلا) فاکلا ل صفا زدن د چاق ن دج ازد اہم( جاق

 ذلو باک: جانکنا) هقجبا د زا اذآثلاقلا بابلانماجب الخ را ج اکل اقن زد ەنسانعمقلوادادزم قفاج

 تكندشلشم یانو یخ كفاك نکا ) ةمادفو ةقاجیا خنک هب لاقی ردهتسانعم قلنا دانو چب او تاب كباب

 چک افب ردهنس انعم قلا عوج بو دیاراخذ بلحثدفارطا لوق لع كم يزادقم تیافکنردماپعط هلبنوکس
 ار زردلوج هما دخت سا یروک نموینغت ك فلم هر (نهنمراتماوا دیقکیام هنملک !اذا نالا بابلا نمانمک اهلا نم

 زاب رعاریز ردهربخ ذ یسهلوقمیا دخت دارمود کم هلباریمضهک نانو ردلوک اه ماعطدارم ندماهطمقاوهدلّوالوق

 کر دار ضوصخ هلافطا هدننزو هل (ةعکلا) یکی رلکدتا قالطا لام هب هو دزر دبا قالطا ماعطب هل هلوغلو |
 ےک

 | دد هنسانمم انا پوط نو (یکآ

 ی

 کلا ) اراپ ندنیاق هدرزرادوبالاحرارانبوا بودی بوط زهرو انی
 ضعب زرد شد هبلکلا تسادکز با نوکر سدو هدننزو هلن( دیک ) ذقلابعلادا نیک لا کیا
 مدیوقهننوکو ردشویس کا ر رردنالوط ن نول هقرا لار وتو | بوک ب نیس هاوقم لی دنمږ هکر د نبسهزوک وب هک دندرفم
 |[ کت کن یدجنا نب فشوبو زدند حر ولاراخ مک ن ذبتق دنداعسا هلی ِلفاک( ےک ادیاربعت نتوبوا
 | ما یوادقمتبافکب ویک هطار فا ییورشم هل نووکس كلادو ضد كفاك( ج دکل از دندهعفاش هارد بف كفاك
 كند لاذو كفاك (جذکلا) هثیانفکب ارشلا نما رشا ذا لو الا بابلا نماچدکل جرا دکل اقب رد هنسابنعف
 دوج هلنیتعقف (ج رکلا) ردکعد هنا هدکم هدینرافردهب دنانعع یو امو هناخ کردن رخ یسراف هرکه رخت

 هدنساضقرونید و ردهدننیب ناهنفصا هلن دمه هکر دهدلب ریس هدرک انب ریما مان للا فل دوبارومشم هلټچاج شو
 بابلا نم اجرکر باج رکل اشبهنسانعم تمنلک_و كملفوک هنسن یس هل وغم كعارولو اردصم جرکو ردیدآ هب رقرت
 هنس انعمرهم رونی دهن اط آهک دی ر عم یسراف "هرکه دننزوزبق ہلیمط كفاک (ج رک ) ةرضخ هتلعو دیسقاذاعبازا
 ردنملواقالطا نم هتفیدشارغوا هل راقالب اطناسنارونلوا قالظا هص حن وأمو شن هلتست یاب ا

 قلاب هجهضصقولشب عونربهدننزو لعرق (جرب رکلاو) هلبعف كفاك( ةجرارکلا) تنخمیا یب رک یھ لاق
 |(جرکتلاو) «دننزولیعفت (عرکّاو) هدننزو لاسعتفا (جارنک الا )ردیاب یر مقصواهروکه ننابب كراضعب ردیدآ
 هتلعودسفاذا جرکنو جرکو رخ جک لاش ردهنسا نعم كمنلکچج بت وللفاوکهنسنربهذرانوب هدننزو لعفت
 ربلکددبمبقل وافّرصتم هدعب تول اوا برعم ندا رک هلک 5 هرکد هفوکن انلوارکذ مدیسرافهکرید جزم درضخ

 نالوا هدنناکد لاق لوق ىلع هنسانعم توناح روند هنناکدوشراج یون یک جرف هد سننزوقطرق (عجیرکیلا
 كفاك (مسوکلا) ردب عمندنآجیرقو جم رکه لک ده رکه ناکد هدسراف هکر د ج م روند هنسایش او ع اقلام

 كغلاب ولردرب مسوکو ردبرعموب و رد هسک ز آی افصرونلوا رعت هسوک دیک تو هدیسراف هکر دمولعم هلو ی
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 یا نرم با نام تیصنرولو |نادنییقتاجودالاسءایس ییایصن | نیم طلخ رولو اتو |[
 | نانو ورا تل نمتدسنت یبلبملخ بایصالندیلا شد الءاضساوهو اف و هیاصآلاتیرینملوا |

 فرما نیب هکر دوب لیضا ردباشنم كلم وال ن اف هنمانا ۴کر ددبسکر ند رع هوالخ نم افرهندلاجر |
 | تنواغم هسینا یخدنسهن افنوبرم نک یبا ناتق نرطهسا هدزکر مپ مان سینا هد ه میله م وپ نالوا فراعتم ها ۱

۱ 

 | ردسلافلثلعد ةوالخ نب اف هنمان| دیسک ن دیا یربت نده امر دعبنم هلک ی دهنه ۍوانا هنر لکدید سم پیمنلبا

 ةجولغلا) جولغم وبه لولا ءانب ىلع لچراا ف لا فیرونید هبنیشک_التبم هنیضرم جاو نانلوارکذ جولف
 نوجا :تعارن ز هح -ولقو اهازق یا داوسلا .يلالفربعل الف یمچد رود هب هب برقعفاو هدوارعداوسهدننزو هدوفسا

 رونید هیدقشرب رور رادع مار راج هنن زو هنیفس ( حال ا)ردیدا | عضومرهدقارعورون] اوا قالطا هیلرتشلوا سط: :

 هتبلاهیاموب یزد چیزم بناکیا جولفوهللبب هنانیم تناکونوا قالطا هبیم زاب هدننزو روت (جوللا]
 ۱ | بناکارز رددیب هروکم N منم رفظو زوف هاهردکر کی قلوا ندنسانعم عن ارهاظرد خو ام نود : جام
 هکانوکزونلوا قالطا هب هیسن تایلوا 5 ۱ دو تبتارا هدننزو مظعم |)رردیدآ مضومرو رو دده حابتح اهلا

 | لچر نامیروئید هیسک نالو ارن ىرلشۈد و انا ا رها لار دم ویکی اندر ید اص
 رادعضوننر هديب هرم ل کم هدنزوهز زج مچ )رددعنضومرپ هدننزو لیمزا (ییمر) چین ىاااشلا غم
 هی تونو .تناهامچهل]) تققشن دا هم دق .تیلغت لاشرود هنسانعم نمالتج پولی ای2 عفت فتا
 چپ نبهو نیلا جشن ر داذر تسنیم هدننزو مغ (چ اروند بد هر هبیک هنچ ولټ زر و

 | تاتو ريع قصرا هدیکر ورک بی عمه هغو دنیا هو أ
 نضقز هنوگر سم وقت تر هيچ يارو بل كاف (ج زبفلا وار ال العاندنسیرد هک رونید و
 هج ناذک یف هکر ید جزم دی راک نار عت یصخر ةربص هبیکرت رک رجع درد صقر بو و کردیا

Eندشی وتشه تيه لتفسا دوبیشا دونهآ راب آ اورد دن میری هر قسم تپسررفر لها هک  

 هلیعص * اف رزلک ی وقف ی رد هنساتعع تعابجو هو رک هدننزو جو( جوفلا) )رد معتم هدر «.عوقن

 دوو ردصم جوف وان یا سنا نج جوف لبقادق لاف رول دو جوافا یا جو رولک حاوفاو
 هتجمار:تربسا یا اقا اجوف جوف كسل | جافلاقیر دخل هدنسانجم حوت دنسانغه قوق بوتان هبیط خار ۱

 ی نو هلتعربم هدننزو,هداما (هجافالا) درب افار اهل جاف لاقي رد هنسانهم .نلوان نیس جوخ امو قوغوصزدوآو
 لول لولب یر مودو ادعاذا سرفلا جافا:لاقی رد هنسانعم كم سو ع سا .اذا لعبا | جافا لار رد هساینعم |

 ال ) دحطق ةعطق 5 ضو یلع لب الا لسزااذالجراا جاما لای رو هنسانعم كمرويلاص هبوص هورک هو رکو
 | ناب و یخ كد جم جم ردهنانعم تعاسچو روند هر شکک الو :دنخلارا كب دینییا دوخ ای در سکو ییا ا
 | رونو ازین عات مدرج الطصا رد هدا نرو کټ ارب رح هرخآ لحج ند لر هکر تیم ید كت بوکس
 | دخن دج او چھ ادن روا جلا هناذبهو جف !نسح ند اردد لاج ر پاقلاوءاعما و روند ا انا تھا اجو |
 | ىدنلوا!فیوح و دج + دنیزو سک ې ديا ج 2 یلصا كنس هلک ف هدنبانمتعاجورد راب د 2۶ نیل یناهیصاا ۱

 ۳ توفیچ بورك نان کم وند + هنیراجکپ اد جوی لوف ىلع ںولک حوبف یعجج یک,ير هلک نیهونیه |[
 | نام پاکر ادراک یس هلوقم کیپ یسیرانوب رد شل وا صر چورن یسدخیص / سی زار دبا تنارچ 1
 ۱ کردیم دملی د لوا یو اوینارب یلصا تافلومردبترم نو ارج ایی یناطلسمالگو را ماتریس هرکی نالوا |[

 ۱ زر ءاوواو هد هک ونلوا فذح هریک شان ندنتيلم كب اواو :هدنزو رک دیایوف یلصا ۱

 دوا مولیمو رد هب ېب ځد یر هک یو دیچ هک هتنردملوا ماغداو بلق هاب واو نیم هنس هزوهشم دام ۱

 :قاهتشا هډ و كغ ؟ترع هکردراوتاب ردم یمجب هرزوا یکیدلماناس هدره زرموهدن : افتاب هج را هبلبتیطویس

 ۰ هغپصو لعخ ندن 1 او ېک ب تکو اکرلیدید ۳ هدنعچ دی رعمماکلهکیسهلک ما الثم راودمآ فرصت هاش هرصتو ۱
 قعف ناو پور دناعچچ هرزوا نواود ییظفل ناولد تكلذکر لیدید,ا امت ملتو اما ادا تودیافزصت

 ۱ :ردپرع هکلب ردلک بز نی بک کنند پیانو ری رادیو ,نودبودا: دخل |

 ۱ ناب نالوا کد سیراب دلتا م کج ناعما وڊ ,یدنلوا لادیا هب اب یرب ترا تولواناو "دلصآ نیم هب :ale داود | ۱
 ۱ جوملا 0۸: هلع منبر ذوح ام ندسانعم نجم وک رولو! ندلیبفوپ ید جف رھپ :

 Ga ا لویدو ادب دیدی نام E a دزن رد نیاید لھ ۱
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 کی دنلواط بوروع هدخرد لوش غ شا لخادم ىم لا قوزع تخ افت قحام نخ اا ذا مش ا هد ۱

 یژرمط؛یراتانالوا؛دلخادن لراغا هد از از هغضم هزت دلسو رر قب صاب یکی رکه دنس ہد وک

 قوا لورهم بولبنکا تا كس دۆ كناویحو رونلوا ربعت قلزاب یاب ندکآزومس هدزماسبل یدالتج تولنراب |
 هکر د هنسانعم قلوالورهم بولتنک یا" كن هدوكم ط داد امد فاذا هقانلا ندب عصمت لاق زد هتساضعم |[

 ققلقولوا ندکلزوس كهسخ و رد شابا نان ۳9 "دام دخ فلو هک نسل او نوع هدیروص لوا

 ینلاعضفت لاش رد دنس ey لالو مو ردراو یس ا ینداک | كنه"دام هجرکن دلکد هزات ڪم

 ۳ رع عصا لاقت ردةنسانعم قلوا لات بویلت یرلبید كرالیق یدو هدننزو لاعفنا (خیاتضفنالا) عموت ادا |
 هخ رفلا تعضفلا لاشرد هنسانعم قلزیآ بولجآ یسلرجا دوخاب یدزغآ كانوا ڭەزاو صعد ی ۱

 "قفال | خضعنا لات ردهتنانعم یلوا نا نانا ی فا هلغلوا فرز دول ویو سېس .دوخانتطو تخزفنا اذا
 كنس وقم هرقو هغوقو نعقنا اقا هرسلا تم ا لات رد هسا نغق قلجآ ب والت كوكو نشآذا

 نهو بوشوکش لارو امام لاتناذا ولدلا نطق لاقت ن دشن اته ق وج كروص نالوا هدنکا

 لاق زد هنشا تع ئاغر ومس ةرّروا ظارفاو ۵ تفعضو رسا اذآر ملا عطنا لاق لاش زد :هنساتتعم ىل ون" فعضو

 هد زو بارح (جاضفلا) هتسانعم قرى رۇت قالطاهرت هدننزوزمآ (عیسمل) ۳ دحت نادا نربل( عصفت

 ڭمالو یف :كنافآ [ ملا !زدهسک نالوا كالوس ت تسس بولوا زوئسو ئر یذّوحوآ رج عا حاصضعع

 زو ةف غا ناسلاو لوالا بالامام هعصخ ىلع لخترلا لق لا ردهتسانعفرفطو زوف هلنوکیم
 دولوژوف مدآ ناراو هجاهنتنسحصخ دن روحت کاخ ینغت لقب هدحو کات اب نم # لئلا نو عراشلالاق
 ىتلا غف لاتشزدهتساعم كل ۆئ ملفو ردییم ةنکیدلنا وشر ضرع اتاغز قر دقو زدنا ةیذکن ن اب ز

 ییقعجو نقصد هقشاذا لا ف لاق زد ةتشا نغم قلف هرات یبا توزاب ندانفضت قفتسنرو میسشآذا من

 جارخو هبزجو .دهازرللاتهقشاذا نرالا راک الا مف لاف دةتسانشعم كروس بنوکوس"یالرت توا تعارز
 زدهدنرادقت ةن راق معلاو لوق ەن رظا قۇ كفلۇم یا هی زا لف لاق ردهنشانعم كلباردفتو نصف

 عف هنع همای رج "نا ونشا انمول اژددوخ ًانندلاتکتیا یرکذ یرلکدیدطف ةروکدئناس تبهیاهنو

 نراجارخ داوس لا ردشلوا دراو هددح اتهلها ی برنا اتفطعف داوسلا لا فیت ن نڪو ۾ هفنذحت

 ةد هب رضاها هرن خو زدتملوا دخ یسانعمریدقتو طرف ند رول رم لا یکم هل الوا ردنا ادا ندلالغ
 رعصخ لعلحرا ا لاترد هنتسا تعم قلو رفطو زوف جد وبه نک لە ره (حالفالا ردیدآ عنضومرب

 نینیناهروللد یکیدلبادارباهرزوا مضنو فضا یا ةيلع هل لقا لا ردمتسانعم كليا تای فطو زافورفظاأ |

 مف هلبع كرف (ةللاو) n EES 0 هز فا لاق رولو لانعتسا هتسانعم قلق ن شورو: تازو |
 هدنزو لیعفت (علفتاوغلاو یفظلا یادی اورلملا ان لاق زد اقسام غظو زوقردممآ دن را وا یانعحالفاو |

 واتر بد طوافورغمر هتک تا( خفا ا اتیلن یتلا عفلاقیردهتسانعم كلوت یخدو | أ

 رد رکن دکخ وای :رلکدیدرف دم ,رهداقلافنالوا یاس زددا كفپو پوآعون زر حق كمال افكر دموس رس چ تو |

 فو رد نيم ود راد وائ راكد داماد رش غوا صفق رنک رک باف ہدبنذہٹور درشن یکناتال تعف لک |
 ةف :FB) نافتسن یا ناي فاه لاتو وڏ دز اخ هد هل كرا ندایننورات یایشناتلو )یکیاکر دهتساتتشتطت

 زدهتسانعم قلوا لر تیزاشبدو ردب راب نقلوا اشنا 7 کن لا قیلوا رکو ند نزاملازا یراق یکتا ۱
 لاق اتم ردم وسرق نرالو ا تتضو ةن اخ اتضو دن رموق رم نیوضعوغوصضم ندعب آر تابراتون ند زات تاهبتا | |

 E) ردشسليا ملغ لكلا دقت هلنوکتشن كمال قرهوخ زونلوا قالطا هرخضط زلفو هر فو نجزا ملغ |

 لآ سانسلا عفدردحزال یک كاظفل كاسا ذنلا بوت ردننض ن3دوشماف وتندا هب شک یلشید د لمس( نانتسال۱)

 لخرلامت روش یک نالواولتادیمو هدانکیعلاراكن رلوق فو اهن دع بیانات فا لج ر اغبنونا
 ردتابا ملغ ەل تارات هلنالوا قحآ لازا كثب دم نعل ەدى اۋ نئ ددشلا نیبافیرهوخبهیدب نیبامدیعبلا ی افا ۱1

 نوعا بارض وضخ ندنسهکلوادنسروتهب هود كرا ها عظعولکروا یکیا لوش هدننزو حراخ جاقتا
 ءا ان رواوا قالطا قوا نالوا زانو تلاڭولىبصت باو روتاوا تب دوغوت هدیکژونلوابلج هکلام فازا
 هلسراتعلاضلا ق هى E نوک لا زوم و للاغلا شاقلاىأ افلا ين تذخاف كعد تیدحیو |

 قار كند بت ردیدآض رمز نلاعت یوچا واوا مان دنقۇاناشنوندنفواراق ةلغلوا ا |

۱ 



tt: 

 || هازادنارمن بولوا ضراع رخنو نهو هنیزههرکص نکیآ زادنارن داتسا ك هکر و نيد هنمک ل وشو ج رارفتاذیا
 :نفکسلنشیعب ف د راهب رق هکر وند هل ونقل وش هدنزو مرکم (ج رغملا) رد هلببقر (جرفمونب) هلوا شلکللخ
 بوياپ ةالاوم هلن هسکرو بولکهحالس هکر وتد هب کل وشكاذک هلو | مولعه ان یلناق لغه ودارت یلاخنالوادیعب
 قیجاذا قا رفح مالسالا ق ل رتنالو همتا ع نيلسملا لع لقعلا تيد هنعو هل و| شما مبا داضفا ةالاوملا لوم عو
 ډل هلن یاهو هلجج جب رفمعقاو هدموقرم ثیدح هروک هنناسب كن هناسهن هل ةلقاعالهنال لالا تن ىلع ناک
 اوز ىكباەدىغو اۋ اردنا رک ذیندفلّوم هدشاب ءا هکه قن ادنهاذهنتسل واهلا هل یا یعطا ر دوره

 زد یدردلکدم .ولعم لناق کک كلوت قم نالو هداردص دعب PIUTEES لساخاردشإلا یون ید

 لغمانلو|ىسەلقاتنع كمدآ نیلبا ذاا ةالاومو بولکهمالسا تانک ولك مزال ندلاسلاتب بویل و الطابو

 رؤوئلوا قالسا ةغازط هدتنزویظعم .(جّرقملا) رولک مزال هرزوا لاسلاتیب یاس هدکدلبا تیانج
 هدشنزوروص (جووفلا) رونید دیسک نالواولنادیمو هداشکینلارا ینئلوق هلیکسریدو هنسانعم طشم
 اانا دو قجآ یغلارآ بوبلوا نج هراسط لیصق هاب یراربیزک | نالواهدنسهشوک یا هکروتید هيام ل وش
 ]| هکرونیدهناسفق نالوا یاسر ندنس هسک او روتید هنکلموکق ج وخ كح وکم دتنزورونت (جوفلا) هلوا ۱

 ]| رکص یا رولوا هدنسهسک [ یاسر هدلئاوازرید یجرف هدیسراف هکردزمکیدید هعجارفالاحوب رولیکه توا
 | مالسلا هسیلع یبلا هسلل دق و ةبکز لاب یجرفلاوه جو رفلا با سهشلا لاق ردشمرک هبهدوهعم تئیه یکی دش
 ىش هیف یذلا ءانتلاوهرپ زح نم جوف هبلعو لص مالسلاو هولصلا هيلع هب | هال لاقو قراشلایناک
 ندیم لعاب یبازفنا ندهطروع ردتفلیتدهدشنزو حوبس هداتنعموب روید هنجلب ق واط جورفو هفلخ نم
 نیر اقمرپ نوزبارطو :هنح اغرب كناشتفق هاب رسک ك نارو كناتردیعجج كاهجرفت هدشزو قیراضت (جیرافت)
 كز انفت هلیرتسک كنارو كات (هجرفعلا) روئید هنیراقلارآ ءلراقمو عباسصالا جی زانو روند هتراقلارا
 .فیعضو ققروق هلبا هرونکمنون ءاجرفنلاو هبمسک زات هجارفتو هسخرفتو یدنلوا رک ذ هکه ست ودیدرفم
 | نابجیا ءاجزفنو ةجارفتونج رفت لحر لاتتش رولوا جرفنم هبهغرالآ ن ذکتج نامه هکرونلوا قالطا هک بلقلا
 ]| )اتق ردهنسانعف قلربآ بولجا تمس ندتناب بولوا هغرالآ ندهنسفرب هلی رسک كرمه ( جارفالا) فبعض |

 ]| جارفاو دد دوخ ام ندا عمو ج رقم عفاو ةدنموقرم نیدح اوفشکلآاذا لیتقلاو قي رطلا نع ساشلا جرفا ۱

 دوم از me ae محرم دادی روس

 و هوس

 ]| هدنساضقورع هايف کناف (ناجوارفز هوکرتاذآ ناکلا نع اوج رفا لاقنرونلوا لامعتسا هتسانعم كابا ارت یناکمرب

 | دونم هجر ديما ىج كرومشم دهاز مان یجرفلا بوقمی ند هلبنصف (جرفلا) ردبن هنرقر |
 چ رفا لاس ندهنسانعم قاشب هغغ روف قرار اک كنسي رد كش ذوق نالوا نابرب هدشنزو مانجترحا (حاتنزفالا)

 ]| دا اغرب صوصخت هنجف ود هد تنزو نسا تطرق هلباهیفوف یات (جاترفلا) هیلاعا سیف یوشاذا لا دلخ
 || كی دوب رەزا یشپآ هدنسن زو هجر حد ها هلی یاح (ةهجزفلا) ندیدآ عضومرب صوصخم هنس هابقیطو
 ]| وتد ةکمروهیبش هنتلاح هعشرف بارم م قو تف كاف (یجفلآآ یغاذآ هبشم حرف لاقب ندهنشمانخم

 || دسك كره هال )دهشزفل هی هو وذل ىش لاقي روند هغمربآ نشبآ نگرولیخاصدفان هحشزفو
 || ابق هدنوبو یلاغت هر ولذخردنساو وق نمسنارف دارمردهتاط نانلواربعف تنرفالاح هکردیرعم کارفا

 || یرضک ن کل دخل یف تنساف هدکن 1 هنرک ن وجا جارخا هنفجزخم كئتزو طنقسا ردقلوا روشکسار نالوا

 | ندتفو هملکچ هلکلتا لیجعتروغوب هکرونبد هان لوشو یدنلوازکد اکردیفدارمو هدننزو ناف (مساغلا)ردالعا
 | بد با هنسچم نیش که دین زو شف : سفت روند ةیدقان ملک. كاجو تشحو هلواشعمآ اکآ مانتقم
 | جا لوفتردهنسانغم كاا تغارفولت تویلشوبیبهننرب هل رسک ت هره (جاسفالآروناوارکذ هکر دفدارمو
 غیا بورکی زاد نونما كل لّویتراوطهلنوکس كز چچ نیشو ف كلاف (شمآآ نع خو نکریایع
 |[ ععتاوآ :هدنن ذو لیعفتمجیتعتل )لول هیلجبر نيب جرفاذا ینملا بانلا نم اصشفرابعا مشق لاق رد هنناخد
 [جارافشفلا ب رها بشم ق عنق لافم ناتسانعم كع روب قر هربآ نشب ۲ حشو زدمیانعم لوا هدنن زو لعفت

 یناننعشب کده هرایشیب ول ارهاظن هکر یذ جیزتهزدهدننژو كلافعفو وردندآ ماعط عونزب هلبرسکو ىع كاف

 رلبید زلف هلبنهجو كما سبا نالبس هدنشنزو لعفت هدیه دانض (مفتلا) رداولح ناشاوا ریعت اولح
 بیضت روب رخ لان عما لی مو هرعش لوصا تقزعاذا افرع لجرلا مفت لاقي ردهنسانعم قلوا كلاس تویلز |

 خلاق هماننعمقنالچ بول راپفب ندکم روم زدیم یک افرهرکردیکافرع سرش |
 ۰۰ ی ی یورو دوس مس سس و بوس و سحر
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 یز هجا کردی رار قصف تا هقان عب ردیغافراهقانلا ج دوفو ر دقج هلو وجوقدکر اروتلباهفاغز لحسوردنب یرانیلک
 لیس هینن عج (تاجدوغلا) ردهحد وفیدرفم غاف رالایاحدوملاهعساو هقانلامروتلوا رهت ناتصردیابید

 یسزاف ندوب مذ وفوشا ردي عم و و ردیدآ تابنرب کف كنه لاذو یعط كناف (جمن وفلا ) ردیدآ عض ومر
 ها كردم نکل یدلباداوادتروص ت راغمهجرک لوم ید نجف رکاب را رای
 كلبا هلازاو فشکی بس هصخو مت كنهسکر هل وکس تانارو ی كتاف (ج رفلا) رد راویماسقاو رد ریتسیکما هروک
 1 .یانعم هلغلوا عوض وم هنس انعم قیر فتورتف«داموب هفشک ی ایناثلا بابلا نم اج رف ملا هل رف لاق ردهنسانعم

 بوئید هنغلارآ كتهجاحرف هروکه نناببهدراضب كفل وم رونلوا قالطا هنر تروعكناسنا جرفو رولوا زات رو. زم
 هدنس هبالمع وضو میانعم هللا عتسا نیک ح نوع راقدل وا نیلحر ا نیبام ردشعلواقالطا هردو لبق دعب
 قیرابردشل وابلغاهدنلقكنو اخ ك ر هدیکو رد هيم ثعاب یرلح اتنناو ج ارفنا هروکه تناس كح ابضمو راد وا ۱

 یپجو لصیصختهآ هروکه ناب كحراش روند هنغلارا یراهجا كناو رخثلاهب یمگ یاحرغلاهب ت سین الغ لاما

 دوخا یس هکلوا ناتسنجم هلپسهکل وا ناسارخ هلیسهبن هینذت (ناجرفلا)ردیعما كقب رطرب هدنناب لحم مان حاضاو |
 لیعفت ( رفتلارردشعلوا قالطا نوح راقدلوایالسا دحر هدیسکنآ هدفاس ردیسهکل وادنس هلنانساّرخ
 نقار كيهسکر و هفشکی ایت هلا ج رف لای زد هن سا نعم كلبا هلازاو فشکییهصغو-غ یجدوپ هدشنززو
 بانللخیتایحو یدوجو !رزردذوخ ام ندجزف نالوا هنس انعم كلدک ًانعموب رونلوا لاسمعتسا هنساضععقلوا
 .نالوا نلقاصرسالصا هلنبتض (رفلاو) هلين وكس كنارو مط كناف (ج رفلا)مره اذا لج زلاح رف لا رول وا
 هداشکی لارا ك نیرخإ هلشب رکو ارس متکیالیا حرف هتاف هلال ربس شفت اللاقب ردتفلهدهلپ سسک كافروتیدهیسک
 هبدنسهکلواسراف هد نزوح رخ حرفو رونلوا قالطا هنوناخ نالوا هر ا تو تاقرنامهو رونبدهیاب نالواولنادیمو |

 هدننزورما (عرةلاو) « دشزو جراخ (جراقلا) ردنداروا یب رفلا لعن نسح ندننثدح راد دا ه دلبر

 هلغل و | صلو جرفنم یکی ندندالو هکر ونید هی هق ان ل وش جرافو رونید هبا نالوا ولنادیم یشب رکن دهض,قهدران ول
 هروکه نایب كحراش هنسانغم زراب رونلوا قالطا هش نالوا راکشاو رها ظ كے رفو هیلیا ترفنو صعب مود تلکرا

 یلج ءادتبا هکرونلوا قالطا هیهقان ل وش جی رفو ردقوب تعالم ك دام اعقآو ردطلغ رد هللاد کی ره سند راسلا
 روند غل ص الخ قعد صفت ند هصغو مع هبئالئ تاکر ح كاف (هجرفلا) هل و | شلبا عضو هصکییدلو نالوا |
 یراقلارآ كرا دنسن هدایز دل رکو یکیالرکر ونیدف عض وم ق جآ نالوا هدقل ار هلم ناف ەجرفەرۈكە نان كحاب
 هلیعف كاف هجرفو رد هلپعط كفاکت لذكر دکب کو للخ نالوا ضراغهنسانب روید هک اب اذجرفو یک
 هلیسک ناف ندی ره زاو ردتخلهدلبا مض هدنورو ردهنسانعم قلت روق ندن دش هکر دص وصخ هب یناعم رد ردص»

 رولوا ر دصم یهو مسا مه ہلیمط تاافهصالخ رولوا قفتم لوق ھلیئالث تاکرح كنل و سنپ دا وقم ید دج یف |
 متسرهیضق نالوا لوقنهدنخترات ناکلخ نا هلتبسانموب یک هدشنو هجرردراردصم هسکو یتفو یکه ردک |
 مدلبا رارقیرادتمهنن نوا هدنآو رارف هنیرابد یمندلاظ جاع هدنام زار هکر دیکحندالعل نوع ینا یدنل وا

 هرکصندلیه او ببحرت ول وا الم ب رع رخآرب برعرب مدروک نکرذاراذکو تشک.بزقچ هیارععزنوکرب |
 سوفنلاع رار ۴# یدلباداشنا سوشا بزولدیدل و | صالخ:ن دنر وشو شاع بولواثوف جاج مکه درم |

 ۰ دمکیدلباعافسایعالکوب هکر دیا ورع وبا یدلبا تارق هبااف خف ی هجیرف # لا فعلا لک ج رف ل الام |

 یغدیکیدلیا شوک فی دلو هل افقف ك: هجرف هسخوب یعدنربخ یت وف ك جاج مد طب یلغج هلوا ورسم ندنتق |
 لح ےلکشم هدمگیدلبا شوکه غف سب یدیا رولکهمر طاخقلو الغ و مدیا ر دیا نفت اف ےن یی هج رف نیز |
 ةجرفو یبتنا ردنوعنمینیدلوا طاغهجبجوم یره زاو فل وم لوق نکلیدل وا لصاح راد یا تقش بول وا
 مطرولک حف یججردعسا هکرد هلیمط كنافر دن رایعندللخو هنځرنالوا هدانس4 وقم راوبدو هد زاوبد هک طاطا

 تفصوبهل وا نمش واق هنری رب هلغل وا ك وب كبیراقانیق هکرونیدهیسک لوش هدشنزوجرعا (جرفالار یکهلظو |
 ندانعموب رونید همدآ هاش رزسمر روشوید نالوا رولو!فشکتم یرتروغیژک آعیزفاو نولواهدهندحیژنکا |

 ل ریسیراشبدالوا الا جرفا و هجرف فشکنب لازال یذلایا جرف بیا جوا لج ر لافت هلنبتخفرد جرف سا

 سس

 1 ردیدآ اضقرب a دنتلا| لصوم حرفو هک اوق نیبامیهو اهیضحااذاهشاد ج ورف المساسالا ق لاق ردلکد مو لغم

 |[ ددراعتسانفموب و روئلواقالطا هنلحم رطخو فوخره و هکد کن انل واری بعت دنبرد جارفو ردمالم كر اکی سانس ۱

23 

 خرفم هجاجد لاقب ر وئبد هغ واط لحلب هدننزو نسحم (ج رقم ا اهیلفا یا انانثلا جزا لج ر لاش ردكمد
f 
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 2ن او ردت لۇ ندنس لک ناکه دشت وجو قلا ال هنشانعم یاش خب روند 0

 ؟اطمم
 0 لورم نم نت تا لول بار 7 مش اتبزد همای كلا هلبن وکس كنابو
 | نقهلیمانعد ذلرخآی هرنپرپکاذادرابلا مازاد ام مچ لاقي دهنسانعم كلبا رک یفلتخ زف هلغب ردنا وص
 : لاقبردهنسانعم قەلرغاىىيوب هدننزی لیفت چ0 دن لا لاد هم عمرا اغفوخاب لیفتلچ با

 || قسانە دام عضو تلخ راش نکل یولواهدهنساچم كلا لب مک لیقنلج لاقنا فج رک لا ذات لج زا جف

 | ةخلرو كب وکر اذا فا لاقب وذ هتشانعح تای ا تلرت لب رنک ت ره ادفالآردنمل وا هج رتدنوک لوا نینههبناعشا |
 ۱ كاجو تح كن( میم ملا )لوهجلاءانب ىلع ماللار رورېښاوایغااذا لج راجا لاقى ردهنسانعم قعولوتصراه ناه
 هزب نچ نالوا هفنغلاراغاط یکیا من هکنیدندهد رابع فوم رونیدهلوب مساو نالواهدنغلارا كخاط یک هلیسهدٌش
 | قابا ندنرفب نشرك بار وإ وارد ضم ینو هل ر دیک ت کلاقرولکج اف ينجب یدنلوا لامتساهدنساو یی رطښدعب نون
 ]| ددهنس انعم قرى ناو اهدېک ن عاهرتو ت عفر یا لوالا بابل ا نفاخ نیوقلا تج” لوقت هنسبانعم قلت ولنآدیمو
 و هدتناع عاط کیا دون هدننزو بارغ (حاعلا) تخف یا لخت نبات لوقت

 ۱۵ يك هروک دم قد رظیرلکد ید جالب ننک شن رنهجاقا) نیلنخا نییاعساوامب رطیااافو انخنذخا لوق
 اإ تضف یا لحن نابامتسچما وقت زدةنسانمن قمزآ یاو چالا تلساذا لحبرا الا ندو اتش

 ۰ E زوللوا لابعتسا هنسانعن كم نوب تاج عي كلي | تغزو
 | لاقزدهنسانعم قفزاب بّوکوس كبها نامش یالوت نغمو اعمونصب در اذا ةماحنلا تا لاتسهرد هست

 أ هزار هو لیکن تا اب لینک كل( رکساتشاهقخاذ لا ضراا فأ

 ]لر اھ دکن عار و لابا ذات تخوا اخ سوق لاش رولوافصودب بنالواولنادیمو ق ندنرغب,یشی نک
 1 سیب دغابم یا یی وه لابیش زونید هک ن یی روپ قاز هریآ یتشذآ رد جحافم ىلا هلم كيما
 جی رم یشاذا لا هلافت اقدام كم روب قز هی دزو لغاقت هلیچدی دشت (حافعلا |
 ةمردهنسانع» قلا قرا شا هاتبتفف (ع للا )رد مت نینغل ان هروک هابي رم یار انویصادخ, او ینا
 | 2 ر دقوا قاشا لب وب کردصفا ن دند لب مھم یاح ینآ ی رک قفط وو دډندغبار بای لی ۱

 ۱ 3 چ انمى چا لر اغير داغ ىش قم رناایعت قاش هکم وند هب یشک قرا یشبآ «دننزو لا |
 | دیسک دک زا ویب ن هزفالولروس قوخت هرز نان ) < (ج اس او)" هدننزو دهده چم |۷ هدننزودفدف 1

 خم ردیارخافتو فال هدوپب هبا یشنایلوا«دنسهدهغ

 ۱ اما رود دادضا هو قیمت هراطو روند هتنالّوا مساو لوق نخ هیهرد هتک |

 | نسخ ی ذّض هلکغدهننالوا قیعو قبض هدنتغل نم وهتنالواعغساو نی و رژد ججا هب هردزهاترع ]
 ]| هلنزسک كنافو هلم كيم لا ) هنشانعتهخ رف وتد غلق | نالوا: هدنخ) را كت هننسن/ یکیا هلیعط کناف.( هنصل اا

 رقه رذ اح لاقسرر هند هک لوا شوب ینو راو و دم هکر ونلواقالطا ذنغن رطهباد لوشردلماف ےتسا ندا ا |
 ۱ بالا نم اع*لجیرازیف لاقي رد هن سعانخم قلن اراک لنوکس قاب مهم ئاجو قف لاف ا قش یا |
 ویو صحت قر هلوا قآوا:یزاذکوا بولو نیت مشیزب ی یراطبوا زاقداو کت اذا لا |
 ۱ لر وب هر ز وا روک ذج هو یدو هدنیزو"لیعفت (جعفتلا) هابفع دعا هم دق رود ی ادتاذا بشم |

 E قاشا لجو قناوا ذصب یزلدکواو بب رق یرلخوا كشيرلقابا هنتكر هانبتعف علا ند هست
 1 لاقیرذناضحخ ی  ومزوتی د4ب بینکنالواقانپآ هژزوادوک ذمفصو هدننزوج ارعا( قالا ازدندمناربایکر دهتساطم

 میل لاب زدهسانعم قمر شرا هدننزو لجن هلا هاتعدعابتو هیمفزو دص نا دنوهو لا نیب ئا !|لحزا

 ۱ ورک یفتسن یکیدلب قهلب رییک كم نره (عیاقلردهانغمون ین دوی هکر د خراش هنلجرنیب جد لجررا
 ے۵ا لاقیرد هنسانعغ كلبا ضازعاو عاوخرندونسنرو محاذاهعم الا ردفتمانعم لو کو خف :زوظ

 || چاد ادن ,ولج بلا قالب زدنسانففقمربآیشیآب ورک لهجه الا نک اف یاوخلاناصو قشنااذا

 شامل الإ نما اج لجر 'ے لاقیارذاةٹلسانعلط كلارك لبن نکل نهج م یاخو یخ ك ناف ان [غ )اللر ننام

 لک دهقاو وا ندنآو نگلرسنسانعم قوا قاشنآهیکرب عد وم یکے نانلواک5 بت عملا زبکناخا

 هنزو حدوه/(جدوفل غیا نم ءوسا هنکيف رغم مباز بابلا نما لج را ےن لاق دتزابع ندقلوا ناشمآ
 || صوصخت تولواهدنلکشجدوهون ور دید گره ع ونو صونمحم توت روتنوهیهفح هکر قد اریو

 ارس سست سپس سوم سچ چسب سس سی بس سس سوسیس



 = ج سس ِ سس سس < هرس و

 رونید هپ هقان نکو نوسلواوهآو هوډ رکو یثوق و دكلرکر ون, دهناویح نالوا نوزوانویبهدننزو رفعج ( يه ول )
 ونید هلالی و هلوا یراطخ هابس هدنږلروکوب یکیاهکرونید هکیکل وشو زون,د هنشوقهود نالوا نوزوا ك یرلقاناو
 e ا) ردیدآ موفر ندب رع هدننزو جراوخ (مهاوعلاز ردیمساروغوب عن هود كکرارب ضوضخ هنس هلق هرهناو
 رد هتسانعم قلوا دونشخویضاروءابعاامیااجع هب < املوقتردهنسمانعم یتمریاق لینوکس ابو یف كني
 لوفترد هنسانعم,قلوا دی: 9 ورا ۲ یا ءالاب تج ام لومترد هنسانعم قغ قو هب ضزا . یا هتک ام لوقت

 یدو رو جد دن کسب صیصخ هبفن ماقم ىە دامو راب هکر بد حراش عفتنا . یا ءاودلاب تتعام

 ار | سنی ندتب هدو ر بوکس لب ین[ دیر نیا هزوهه
 | هکر دیفدارمو هدننزو هعرج هلبعط كنيخ (دعجعلا) هعرچاذآ عبارا پابلا نما ام چ لاترد هنسانعم كاا

 وما یکیاو ر دیعون هاس كن هنا دیرلکدید یم كاب هکر دیعسا دوس جنب هدننزورفغج هنس( دل ا) رونی د ةروص مد وب
 هدننزو سلع ( سل ]روید هار شو ماعط هرعنس دادو روند هصوصحخو رمآ نالو اطوتم هنس ضوصتوتو

 [یلنص هل ا) بارمشلاو ماعطلا نم هل مطالام یا ام غو ایسخانیعطا لوقترونیدهبارشو ماعهطزنس دادو مزچ یتداوب

 ہیلع ماذا للا صع لاقب رونیدهکمروشپ یرانت كره هنشوخ یک رکی حطو بویلزوط ین هدننزو هرج
 || كفرکس یکوص هب هزود ر سفالتخاو طالتخا تآ لینوکس كمالو یف كنيخ (غلا) هم لو دجضن و
 هنآ نالواردرکسزاومه یکوصهدن:زوربنم (لعللطالتخ االبیرجناذآ والا بابلا نم اع سر فلام غ لا قبر د هنس انام
 تنال ل السیا غ مربع لاق روند هةکشا یراشحم نالواردبا موه هنب رزوا نانه هسروک شا یشید هدرتورروتزد
 هرکصن هک یا وصهت ادو رظو هبلع یبا ذا نالف لع نالف مغ لافیرذ هنس انعد كليا لو یتن هدننزو عفت(
 روت هلاهن نالواهانورت هدتن زو بولسا.(جولضالا) هناسلب ظاتو برمشاذا زا جلا لغت لاق رد هنساعم قغ الی

 رد غا یدرفم ردع وی زم ظفل ارهاظر د هنسانعم نسح باشرونید هراناوج ر ظتم بوخو بلد هنبتعض (لعااز]

 هدنزو جد( ردکید قلناوجو كلتیکب رد درفم باشو دوش ولو ج كلاش لو باشلا كفل |
 .عبارلاو ق انلا بابلا نم اع یهو ایصع, الا مع لاقب ردهنسانعم كن مدوب مدوب نیوض هدننزو حرف (ےخغلاو ۱
 هدننزو فنک جعل هنسا نعم هغرجارونبدهوتص مدو رب هلیوک كيمو یمضو یف ك نیغ( حمل ) هعرجاذا |

 مظعم حمل وند هیوص نایلواوتطو هوا بو رک هخلارا یر)هچا سان کون نکته دوش |
 | سع (میلمهلاوهدننزورفعج (ملمح ۱)بذعب نبل یاهو« ءام لاعب ردوض نایلواولتط دوب هدننژو |
 هدننزوطبالع (بامل اوز هدننزو با درس( چال اوره دزو روبنز (جولملاو)هدننزو لیدبق علم او)هدننزو |

 یخ اکو ینسهاک طاش هاکو یراق بوشرو د هت ارق هلو اراقب هرزواهدح و تلاح هکر ون هبسکولتعبط نکلی |
 مجییلمعو هدننزو سلعرونی دلو هدایت کیو دق هدننوم وا رولوا نابج :ذعه اکو عیش هسهاکو |
 دوج هک وم ولجا یوو هاو وابا( ہد کانی روت ماکو سکوی

 یک الدو لکشرونید هپ هویشو زا هدننزو بارغ(چانغلاو). نیت مخل و .هنوکس كنونو یم ك نیغ (مجلال
 تج لاقبرد هنسانعم كما هویشو زان هلبنوکسكنونو نف كلغ (حلا) لکشیا حاننخو چغو چاه لاش |
 ۳ قاراک هویشف:قّملَات هدننزو لعفت ( جلا تل داذآعبارلابابلا نم اهع ةيراجلا

 سب هجا

 سس

 هلنبتعقف ( علا ونیدهب هب وبحر اکهویشو هدنزان هدننزو هحرف(ةصلاو) هدننزوبارحم (جانعلبا) ٹلادناذاةیراج لا |
 جانغلاو) هلی كنيخ جعل ا) ردتغل هد هلم هتسانعم خش رونید هب یک درو اسو ربب هدنبغل ىس لاق لیده ۱

 رازدناوسنوتهلکن اولندی|نوکو دو لعن هنبرلاوقرونبدهنسیآ ناب ع اودب وج هکر د هنسانعمر ونلا ناخد هدننزو تاک
 [ج وفلأ) رده دلب زب ممقاو ه دلوج نمسوصربءدنتلبا سراف هلیعف لاو كنيغ (ناجدنغ) نوجا قلواهایس |
 سرف لافبهنموفطعتو نا ذاجوغ نصغا|جاف لاقی رد هنسانعم قلواتاق یکیا بولیک نسب هدننزو جوم |
 .هدتفضو و رولیکوب بولیک | هفرظ رهیرد هدقدلواعساو یسی ردكنسکو کر یصلا دلج مساو یا نانلا جوع |
 جوفت لاق ردهنسانعم جوغهدننزو لعفت : حوت رولوآناسآ سر دنود هبناجره هلغلو اف طعلا لمس تآنالوا |

 أ زوب رب * دیکرت کردین رغم یسراف كننوب هلبعص كناف ج ولا ءافلا لت ل سد جا نعع نضعلا

 یراندنک هه دی دع ل احم نکی اردیا ضد عن هپ یرهوج هدننمط للاخت دا یفن رخت فرج همالعا فلم ر دابن یراکذید |
 ند دادضا هلک د هب هقان زومس نایلاق هلکو روند هب هقاهکه دننزو ج زاخ هلبا هثلثم یا ؛عافلا)ودشُمل و حد

 یف كنف [ چلا ) رونید هپ هقانزومس لوس یک روا جیافو رد ربتبسان یِیدلوا مات لباقت هلیفصو نمس نکلیولوا |
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 جوینعویننعهدنزولصوب وا شلوا طقاسواوبولو(لقلاوخیزاودوخابلتااووخرا جالهقان لصارکر کم 0
 نمارتاوظلع و قلصتیادناهدننزو طبالع (عیانعلا) رولوا شدفمدآ لیتو هقجا نالوا وبوس دوخاب همجا

 هنمونتو زوج دننزوطنالع(انعلاو) ه دنن زو رفعج ها هنلثمیاد ته ضاجیا جیانع لجیرل اب رونیدهینسک ۱

 ۱ لیلی تتار قحت نیا هدئنزو لینجت بن )دونوایت ی سیب ؟ رک ونید ها اوج شع نالوا

 ۱ لا( روند هتنالوا یوا ویربایسهدوک ب < وواولشا دوخاب هننالوا رکنمو شکرتسولت دحوزواپ
 ۱ تل وع لامتردهتسان دم كمل RR وایرک [هلنبتکخ مج وعلا ) رونید هثېش نالوا ن وزوا هدننزوطبالع
 زا قدنکه نسنره ل وق لع وون د هک رک ما نت دز وتنع (حوعلا) ماا دضعبازلا باتلانماج وع

 بعذمو لیدو لیک ضزاالتسک هدهنسب نایلوا بصتتمو هلنیتخف رونیدحوع هدا وائ رک او بصتنمیکج اغاو

 1 eee كارداهلب ارض هانرتنهف جوع 7 مجم اتضب لقل وم4هددنز وا بن رونیدح وعهدنسه] وقم

 كردنى أر رو شاعمو نيد ردصوصخح هن انلوا كاردا هلنرضبو رک .هډننزو ننع جوجو. یک ب ص اتم بشخ |

 || یواضینوزدصوضح 4 ناغمحوعور دلمعتسهدلا دتعا فاخنالو !هددانبجا هلی حومه هزوک هنلقن لجابنصمو
 عروج یز دله یاب نالز ضتنم جوعوهدنابعاونت اعم نایلوابصانم 3 ؛زوتغ خوع هروکه ن ھئي ب زابمضت

 قلوا رک كب هناذق منسنزب هدو رار | (جاوعالا) نالقفاومهنیمنان لیوقنالوا هداروب كلم ویو یک

 که دوز ناچ وب هدنارادنوخ اند ابصم مر شفت تو هند نم نفی یا اذ ااجاجوعا یا جوعا ل اقبارد هنسانعم
 | | واولا دیدٌسنب جاوعم ومفاج وجت هتح وعو ملساء دن دنن ه:جوعهومف هنادنم یتحا ادا (اجاجوعا یا جوعا لاب

 | نتو هیولو ابن ارکاندنکلبدنکج وفت سپاجابوصاجوعا لاقیف هت ذی ناقٍذلااناووه وعو |
 || تین نوح وقت هان ماکو | نیس یرقولب هد لخت (یومدواوا خواطم د
 | هذخوخ امن دنا جا کارد هنسانعم قروتوا جاع هنس وغم فرظزاسو هبعکج عر وعتو وهج وع جومموپف

 ۱ نوتتردپجواطم هکاوجدهرزوآ .یلینع كفلوم هدننزو لعفت چھا اه اعلابکا ۱اذآ دا ؛یشلا نالفجوم لا ۱

 ۱ برش ےک و یوخذن جوانی اجوع دنت قم رونی ئش نالوا رک هدننزو رجا( چوغالا) جوفتفهتجّوع
 | تهیمسا نآ رغم رب هدنتهاسجج لاله ین وعاو قلنطا *یبسیاجوع|لجر لاغبرونلوا قالبطا هب شک نالوا |
 | آن ایولکدید تناپجوعا یدیشانا لاقتناب هل الونب هدعن ذخا | یلسوتب ندرانآ بولوا هد لق هدنکم تیم
 هل هان نن زا چ نون نار دش وه جوعا (ءاجوم)ا) زدی ٤لن هلشک«مانمضعا ن نع جوعاوردندنلسن 211

 | ماض ةروک اک هلکلیا بز هدنناونع لبالا نم ةرماضلا فلّومردشلوا هدبمخ البرلس پعو رفس هکر ونلوا قالطا
 | ادیقااک  هلغلوا موس اب رام ءافصل اةفانلا ءاجوعلا هدساسا خکارولوا,فضو هشعاسج هود نالوا فیضو
 | دماتسا زج غایت نالوا صو ضخ ةت هلق ئط هکر دیذآ خاط ماب اخ وعو ر دیاوض هدسیکیآ یدنلوا
 هنینانعم سوق رونلو| يقالطا هب اب ءاجوعو زیا ارا عضوم هب یزر دیا تكنسسرف نفاطلا نر وج ن رماعو
 عمل اند واو اید ندو چ نالہ نح نعمتی تماقاو كلما تمقا ههو داعم جالال مدننو جوش (ج ملا

 | عود و کیو فقو اذازاملا جاء لاقي زد ەنىپ انعم قمروطو هب هفاق انا ادتاک اب هوبغ حامونهب ماقا اذآ اجوع ناکلاب

 | نعل بک یاعلی منس نت تر تر هلال : شاب كب ندو عجزاذا مزعامع جاع لاب ردهناتمم
 ۱ هرزوا زمسک (جاف)ندخممم هلا هلاماو. فطع اقلط هراس ثاهما a ةتفطعاذا

 عفاررط رونا ؤا زىل هضانهدایکرت کردیم لب ز(جاعلا) ردن داخلا واز کو وخز صوص هراهقان قد هلو اقم

ea۱ هلغلوا عالم یان کنونی هب هقان لدغ خاعوردیلس هقرالتیب هعناوللقدنه راز دبا ناخی  

 | اددی رلکدتیا مبخد یشیدلیف هدررایدوپ هکر وه هنکیکلب ایف جامو هوا فیطل یسمناللوقو یسغودو لس ىبچ وي
 | چالا لابووص مهد یکیا ر دف هب هتفهرب نوکر هو عقاد یتسالیئتساو بّرقتٍد روق هرجسو خرز ۍرت
 نونید نمی جانو هنحاضحاعهدنزود .(جیاوجلارردعفاندنا ی انوتاخرقاعهسنلوا عا هدنماع هتفه

 ییا فج مالتسلا ةیلعمدا ا ھا نخل ادل سس هلی رایع (قوع نی وع)ندیدآ يداورب (غبایوذ

 قعلخمظعو یماق لوط یدین وارن پهن دبلع ییویودیاب وت هد لح یکی دلما لوزت نعد هدنل رف

 رانلوا رکتهاوخ هناو قو ةرکید جز دارا لب هطرفف تعانشراخ نوم یس هلوقف ضاصة ضعب هدننا

 | ملناصف ناچوخلا اد دیعما ینیرف تلدرول تب بور عو هدننژوزبما ( جیزوعل لوس لب! تعج اھ هنس هم قم نو دلخ نا
 ٤ فوم مضر برفی هد زور 3( وع)ةراد ودغاط کیا هادنعا اهلمعحكسع [جوعالبج) یو
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 | راب ارعا ردننس ؟همقعسموپ بوتوطهشنآ نوا نتو بوینیج نیر د هدننزو هجرحد (نیهلجلا) دل وعفم سم
 هدننزو رفع ( یهلعلا )عل و عضل راتلاب هنیل اذادلطا هلع لاب زا رولوا رطضماکا هدنماکنه طق تّدش
 ندسنجفلتح یکیاوکر دهنسانعم نیو روند دیسک ی جا نالوا مثل هدننزو رفع (ےھلعنا) زدیدآ رس

 تازوب یماناویب رعیم ابابهدن آو هلو هیراج عی هعیضو یسدلاوو فرش یردبنجه «دناشاردنالوا دل وتم
 ءاه فرصلا ةا دنع کدے راش رد ایا ےک هاسهد اازكناه هدهرول رم "دام بودا طلع یره وجهل وا

 هدوصو ريسلا عو سا إذا ل والا بابلا نما عع لج را یه ع لاقب رد هنسانعم كع روب ر ترت هدننزو چپ معلا ورم باز

 یشیوروبنالب رد هنسانعمكعروب قرب روب هلوصو هغاص«دلوب وءاملا نجا ذا ن الف ےمع ل اب زد هنسانعم تم زوي

 قره روبه وصو هغاصهدلوب یخدوبهدننزو لعفت (جحعتلا) ءرسی و ةنع قی رطلا قیونلا اذا لج را ےم لاقت کک
 زکس (ممعلاوا هدنزو لبج (يمعلا )ر سلاف عع عع جمعت لاقب رد هنسانعمكقک بوییروب قلاچ یرکو یک |

 (ج ومعلا) روتیدهنالیخدوب هدننزو رهوج( چ وعلا) رد همس تعا یش وروب هنسا تعم هیر وند هنالبنهدنززو
 جوع مهسلاقب هوار دیک ق شالوطقرهلیزونیرکوی رکابویقک یرغوط هکر رونید وش لوش هدننزوزویط
 هب هودو هنآ دیدشو تخ هدننزو طبالع (عضامعلاو ۱۰ دننزو رفعج هلبا هج داض (ضیسحلا) ناهد قى لتي ی
 هیسک نیبدوخو ربکسوغمت دمو رونیدهدوسوبوق ك هدننزو طبالع (مهامعلاو) هدننزو رفمج (میهمعلآ) زود
 هناویحو ناسنانوغلوطهامصسو یس هد وکو ردهنسانعم عی سس و كياحوو رود تش نوزواافلطمو وند

 قروب هد زو ر وهجب (حوهملآ) روکے ها یج روتید هفلنوا لشي و هزات شعتمراصمس رب یرتو زويد
 یک ار نهود هلبن وک :تنونو یضفكنيع (مهعلا) رونبد هناویحو ناسننا زومس شو هل دف ےل ای داوو
 هک ات ردهنساتعم كمردن ود و رک پب وکخ د وجان قم وقیلآ و یا در هززوا یراقابا حک تنوع ویو
 هماطح بذجاذا لوالابابلا نما رعبا چت لاقب هنرکو | ناپ ولوا عم هدقم روطو هدکمک بوشلاهرالوپ
 رو دهپ هود هجوق هلیجتف تنیعدوعو ۷ خیل ا اب دوع * لئلا هنمو حراشلا لاق لمثل ا دنع فالو هبلجر لعه"دراف
 تخم ریعبلا عا لابقب رد هنبسانعم څج هلیرنسک تنم ( جاضعالا) رک ذس اک هنیتیقف ندع مہا ندیزوب
 جانع هبهغوخف لصالا وب ردهنسانعم قاقنبتمو کت هلقینوت و طرضیینس همزال فارطا لتیلنصمو رما رو ع
  ۲هزوما نم قدوتسا اذا لجرمحعا لاق ندزاسغتسم ندنوبر وب زم یانعم هلغل و ا نانو و
 | رونید هعجولوا جانع ردهنساضعمقلروا كانذرد ندنآهلغل وا  ادیمجو هدنکک هغروکواهننکر و اتهننک> او
 | ندسانعم كمترکو آشا هرزو اروکد م هجو هب هود هلبتعقف ( جعل ا) هبلصنمیکتشا اذا لیبل منع اقیرک یک
 | ها لوش هدشنزو باک (جانملا ردتفل هد هیچم نیغرددنببانعمزخش معو روناو اقا هتان لوا اقا
 | راردیادنبهج اغا نالوا هدنرغآ ن هغوق بوررونک ی تحیوارپ هرکضندک دیابت هننیپغاشآ لز ەغنۈق لوس هکر وتید

 | تلهغوف نالوا فینخ ور دیا طیضیبهخوف به دقدب وق بیا نخ دووخای رلبل وقر چ ویلک وز كا هال
 | هّوفت تورو رکف نی هکر دن دانعح وب روئلوادشهنجاغا كن هغوق هلکنآیلوقرپ ك:ەغوق هکر د مم وش یباتج
 زوئندهب یرغآ نالوا نضراع هلن و هنن رلکک هارو ا جانعو ول دل جانعال لوقرلب رع هزوس طوضمانن اینلاوا

 | رمالا الم و دبیر هش نمی بل ءزما یانالف الف جانع لاقت هلی پسان فرم ص رون ]واق الطاهنیلصمو از ھاو
 | نده نک نالوا یرت دمو ږدم شيا کو اون د هن لف نالواتثتعو رادع هنماو دو ماوق كس چرب هکر ذ هنلفتاتخ
 هردو دو هرانآ رکو ژی وص« دننزو دیقانع (ججانملا] مک الم ی را بانعنالفو وما جانغا ذه لاقي و درا

 | تاقوا رونلوا قال تطا هنماکه لوا كنتلاسقلناوحب بابشلاججانعو هدننزو د وقنجر دید رغم وچ رؤف
 | نالوا معاف ڈیم هلبصتف كيج و كنب (ےمعلا) هلوا یا بابا حجانع تضم ل ا و دشواری مج لر اقم ا
  ۱هله كيج كاع ےیل ۱)هدنز و رفتضع دل وا م يجعل واتاوص هدف هکر تد حوراش روت هقبش

 نسب رکب ولو اض ننهن طاصمو روما امد هدننز و ربنم ( عل ا] ییکنازیض روند اعر نانلواربعتنکلهلف
 وهلاشردغلّوا هسکه لو ضف نالوارولیقوص نخ اصمو رومآ كملخ ند زوفرا «دانع:یاضتععن کت روتدیمدآ |

 | كند مان نج نلادنع نرذجم ندنیعبات ع ابتا ناک ل ہقفو یوکس كز وتو فض كنیع ( م۹ ) والا ضر دمی اوم
 | اةن( ۲) رولوا ناد یکی هک ونید هنیروهد هکو س نالوا هدنناب كټس وبق هښفع د لناعف (فیهملا ) ردیمسا یخ |

 جونعلاک فل وموددنسانفم نع هلبعض لنرع( حونعلا] رود دهپ نشك چنا نالوا هرلوقو هل داسو لیتو
 ردموسرم هدنناونع لیقفلاوخر آق جالهدواهذفس) عیج ر دش مایا نازک یینعم نکل توبلبایسر هل ترام اھ |

 ۳ روس ۰
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 روناو قالطاهنابلوان دخ هل | درب الص! هرزوا نابت ك لوطا ضعب رعنا رافکد ترم یاجالعالا نموه لا نوا |

 و افغا یعجج ندتج لوا قسرخب شتنکک «یرلکدند یس رغب نوکر دیا لاسقتااک[ | ندهدنعش ام هلو دل و |

 | اف ةع لاقت :ردهنیسانعم قمرا: هلبنوکس تلافو قف لنیع (مفعلا روند هنالو آلو یصفع منع دا
 ۱ مالک دننزورب زنه (فعلا) انهعماجاذآ يا عفع لاقب ردهنساتنعم كلبا عاججو هلرنضاذآ افلا بایلانم
 ۱ هدتننزو Ya عل او هدشنزو خاستصم (جافعلا)رویسد هبدآ :دا جا نالوا اخو طض لغو

 ۱ کوس هکرو شید هضوح هضوح كحاوک هدنزرط قلضم لوش هدتنزو هحترف (هعفعلا) هنساشعم:اصع روید ةککو

 | ؛كنافو كنع كنبع (یجنها) رۆ لۋا ذخاو ترشتندنآهدک دلکح یزلوص ءلّزاضوح رونلوا ذات هدنزلن اب هراضوخ

 | عفت( رو دهیدقان كاجو تسجوزونشد هبسک نالوا نادان قجا ینودنکو یربا یدک هلی
 ه دئنزو وا (میامنفعالا) جوعنادا بطن ق تعب لاترد هنقس انعم نام روت یرکا یزکا یک کب هدنن رو |

 أ ى هر نت زو دس دارا وم نش (مجتما) عرشا اذا ریعیلا غا لاق رد هماشعم كلتا تعرش

 | م افلا هار مسکنیع ( اف او) هد تندرو رفع ,EEN N روند هبنک ولت وب نو زؤ ا ۍږا
 ۱ نالوا ك وکو کوبلس نکا بولوا یزبا یکی السرا یکو زومس یش هدوک «دننزو .طبالغ (ریضاسفنلاو) هدننزو
 : ردهنسانعم قلوا زوسوولهفب هدننزو یر (یصنس )رونق نالوا د دشو نت متحول 1

 || فاس هنسانعهضرو تد هکشا هلی ملک كغغ ملا نخاع ئا لولا ىلع عضععام تولصعم وه لاقب

 1 اونيكس ناب نالوا نيمو 7 یوق اصولا ن اب هوزوا قل والغم هدشجو راچورسفت هلیاراچب یرمع

 | هتنونه كنز هلك شش خول راجو علا طفلا یوملا نیما یجوم گله "دام عضوو رر

 | تلا یراک دو زواوا شغد هنکشا نابت تالوالی واو هکشانالوا نیتس "یوق معدن روض وب لدعلوا فضو
 || قالطاهبسیازولو!ندپ رص س رونبد هب ییتکرفاکر لا ادعامهک ناللمگرافکو روتند هننکماهدزکنالوا ظرلغو

 تست

 ]ین رنو مز ی وطنجار دک ملی( مو هدب ورا یالطا جع اکا لاھ اب رع ضعبو
 اس دیقت نسح ب یتلاوفو اود یخی ام مق لکو هدننزو هب رولکءهلعو ءاجولهمو حالعاو رولک ولع
 RL و) هلک كنيع (جالعلا هژازا یا لا کوه اش ژوند هبتسک نالواهرزوا مامها ماد هدنراشرءرب و
 | كارا ههتسخو هلو ازاداذط اعمو اعالع هلی لا رد ونسال هنزود یو شلاخ هصوصخر هدننزو هلغافم

 | ج ل عف هل اع لاتقا روتلوا داريا هدهبلافم بای هل و«یاننعفوهاواد اذا ی را نام لاقت رد هنتسانعم
 || لاشرد هاشم قوا لفلخ سبد اتد هوخ اب آضعا, (مالعتسالا) لوا زلال ا ق لغ ىا
 «زاذکراک ل وش هدننزو مکرو دلخ (معلاو هد زو یخ ( حل او] هدننزو فتک ( آژ دغاغاذا هدلج عیعتبسا

 1 | لعلجر لاش هوا رواوا عقاد هله>وررت یزاناز |" ضرع و تلاف ها اتص دو نوما هکووتند بک روشخلو دندش
 ]| روجشد هن رانادف اقخ هدنراب د: كنب اعم اغا عرض رخت هد یف ty) رومالل ياعم علرص دیش و دوم

 ]| وند هنتلوابرططم كتهقان هصاخ اق (ناسهار نود غا كنجاما هک هلیعع كنیم نا

 | ندیانعزقوا نایلع هدننزو ۱ مرا( بالا ج افلا ]ردن دنراتوا هب هیداد کی قوم ٹابنر ی وندا عضوتریان نارلعو

 ۱ نزن هک دننزو نفیط ( نلعلاژ لر دروم شم مباع لدژدراو" قلم وقف مظعرب هدنآهکر هند[ مصورا روند هن هود

 1 یه لاش ةن فان هادا اره وئنکهتروعنالوا هزابلان لود روند هیدقاننالوا ناعط صعع یاردهدباز

 ۱۱ ناناو بغت ضخیقوطسا ندرع شالاضعتا 6دشفلوارکذ لر ةد رال نصعت هشام کرد جزا ::جامیا

 | تانهبلک بم هنندصق هغلاص هداتنععر القن ودترانع لکا ناصعن صقو هداز اب یی قم هنر

 چ تب اسب نیغ نهدارو نما ی 2+ کنون شرو قو هام هدش ار هجابز ینرلفزح نون دوخاترحم هتیرخآ
 | طب کباب رس كنب (جالغلاوتبوز هلو بز (ملع اون لطف رولو كم ترو تر دوز شنل
 ۱ ۱ لابتقو كنج تارهدنا نامز :شفن وکار دکور نیر هدشزو لایتفا (جالتعالا) نمسا

 لاقن رد هت سام قمازوا ىو نلب ون قاب هلربو الاتقو ًاعالح اونا اذا مولا تعا لاق رد ةنسانعم كن
 تنمطتلاذا جاومالا یرملتعال امن دهتسانعم قمشپ زاچ هنن بیر راجا کان ردو اهن لاطادآ ضرالا تاعا رغ

 جولعلاددیدآ عضو لوا« شب بورولشهعشد جانار راک وز هکر وشد هخارمط لوش هاتف ساب
 هرادقفلحهرب ۱ دنوداتت ونى ەتو اربد: ترغآ ندا ط دلتسانم وب نوید هی هن قجتلاجو كچ هثیرونهدننزو ر روسو |
 1 اعم اس ج ییا لا وی لب یاس ای جولع ی a الا
 UT متا تات ?e ج



 | حنض روی بم هنغیدلوا قبناقد هبلغم هرزوا مات ایا هکه دنس هداه ات یرب رد ښکعزب هد هدام ییاًالارونلوا |
 |( فلوم هک تن هلب ریسک لداضرونید ناعبض هنب رکن مردمسا نالو| صوصخ هشناومیضاریزردیس «دام ءاجرع |
 | روب زم لوق هدلوصازک نکاردشلیا صیصخت هتخل ضعب نوب هدنحرنش باهش هجرکردشایا حجر لوغو يد |
 یشان ندنغی دلؤا تانشوکی رالصاغم پولوا زوم همس بسو رونلوا قالطا هثن بو زکذ م ءاجرع سپرده را |
 | ءاج رع نکلاب قو هوا مسا یهاک بولوا فصو لصالافو رد نیم هنغیدلوا لپامت هدنتلبه قسقا هدنرا راتفر |

 | هما (هجازع) نذیدآ كل هبنرب هدنضرایسهلببق هنینم (ءاجرعااوذ) هلی لابعتسا هیلغ رووا قالطا سد |
 مسید ی رسب نالوایبحاص كنسهعلقریسن هدندودح دنواهن هدننزو هفنح (هجش رع)ردیمسا تاجر رب هدننزو |

 | ثك تعاجندنشدح هليمط كنیع (جیرعلا]ردتعاجج فو مرب (جرعالاونب) ندیجایدچ كت هكا |
 ناب رث ات نوسفاالصااک او بولوا رغاض یراقلوف هکرونید هنالبب ع ون رب هلیس هینبرغصم (جربعالا) ردیمسا |
 یجب زلف ثوم هرز وا یوق ثیلماهاروب رم ظفلو ردنالپ رب ثییختباغب رولت [بوبار«هرزوا ناسا یکی یفاو |
 ینهاشداپ نع هیت ك نارو كنرع (مت ملا )رد هنسانعم دیذب نو باغ هدننزوجراخ (جراعلاز زولک تاجزیعا |
 كلبا مادقاو دج بوشلاچ هدشیارب هدننزو لالنعفا (جانجترعالا) رولوا یفلریسج سپ ردیعسا ءابس نیربج |
 یکی کب وک ن ابوچرونیدهکب وکی ری هدننزوفنفهلباهدح وم یاب چ رعلا) یف دجاذارمالا ف جت رعالامیرد هنّنانعم |
 دوبنز (جوططرع) رد رلکدتیاریبعت یزات کرا رمسفم هلبلک ی زاکش هدب ذهت هکریدحزاسش هنس انعم مک یک |
 هدنادرفم هلباه رد هقنرع یدرفمزب هد لرز و د هکر دیدآ ریجشرب ةدننزو رفعج (یفزعلا)ر دیدآ هاشداب رب هدننزو ۱

 نکروکی عب هلباداتق دواد شو ردندنماسق انکآدوسردنابث یرلکدید قمر شب هک ن زبه هلب|یڑب جواس رع |
 كنیع (من ارعلا) ر دشخلوا هیمسن لج رر هلکن [هلببسو زولوا یزرمرق هلیس هدابز یشن آبی ملردشابآ نایب هلبجاغا
 یف كمال ( ةجرعلا فرد هج رع ییدرقه هبلوا یزالوب تاج هدیارورم هلقب رطرب هکرونید «رللاسموق لوش هاتف

 یجاغروب قلموفزسلوبانعم لصا زدفو رخممدنرابب هکر ونلوا قالطا هغاج هنوکرهدننایم برعهلدیدشت كابو |
 هو هدننزو جزم(جرعل | اردیدآ و صرب دون ع ومر هدند ر وی اعا لب ونب هلبعقف كني( ءاخ ر علت دنو رتدنفزدکید

 امعماجاذاةب رال اجر علاقي رد ەنسانعم كليا عاجوهعفداذآ لالا بابل | نماجزعان ااف جزع لاق ردهنسانغمیغاق
 یرلبا یتوبب هدننزو سن (مبعلا)اهیلقاذا ةاصملاب ضرالا ی زو لاق, ند هنس انعم ق فرا دقآ بوک وس یاب لو |
 هیشمیف هقنع دناذا لّوالا بالا نیم اجسع لج زا چ لاسقب ردهنسانعم كم رو قردازوا بور دوس یرغوط |

 دبیا جام رعب لامي وند هناویحو نانستا نالوارروب قهدازوا بوردنوس یتونب هد شنو بارح(حاسخ
 االنکتربو ریس ان دعم شنوکرب هدهلهابدالب و ردعضومزپ هدنب هلبقف كنيع(ةجموعل[] ربسلا قا هسقنع |
 جو لن کیت یرلکدید يجاغآ یسوم هد [نضعنو نیکی نان هدبیکرتردسنج عج هکر ولک یسوع یعجج دی |
 کد هنسانعم قلواهتسخ هلخمالتوا تالنکیت یرلکدند هجم وع ناناوازک ذ یمسک هود لنبنصتف (عسعل ا) ردقج هوا |

 ی لیفط هدنزوزنهوفب ( حیسوع) دبسوخلا دبعر نم تضرمادا عبازلا ابلا نم اجعل بالا ىا لالا تجس<لاقب
 نیت کب هسکر هدتنزو نارجا ( جایتسعالا) رددفورعم هلی هلی هی عج جم اوعلا) ر دیعسا یسرف كئیعش |
 ذفنق( سهلا )ارك وعتو یضماذا اجانضحبصا یا مجسعا لا قرد هنس انعم كلکوب حلب هلغلوا هدووتلناشو |
 روید هغوبج لشب ون قشمونو هزات میشی زونه ندتنللاد هصاو جاغا هلی كنیع (جولنسعلاو) هقشنزو |
 جاغاهدشنزو هحیرحد ( دمطسعل اجاق یا تسع ماوفلافیوو ةعانىا تابنلا ةجولبسع هی راج لاقي ةو |

 قلع (طسعلا) جاولسحلا تحرخااذا درضشلا تیلسه لاصن زدمنساننعم كروس نازیلف ورللاد لی و هات
 نیر طسعوربنانیلوا ظبلغو وب وق هکروتید هننالوا قبقر لوف بجز وند هماعط لیبفنوآشوخ هدتنژو
 ها هبجم نیش( نشه ) یکی لظ روید هنشوقهود كکرا هدننزو سلع هلن ( جاهل ریدآهبرقرب هنس
 یتسلاهجولا قلا یا منع لر لاب روتید هبسکظنم دب ضقتمیسهرهچوازوا كارد هدنزو سلع
 رطصعلا) روند هی شک نالوا لک اط ی وا كنشا هکر دنف ذازمو هدشن زو علنا هباذاض (عصع1/۱) رد
 هجم داض (میاضعلا) قاسلا بو علیا رلصع لجر لافت روتید هنسکنالوا یزکآ یرلکمفا هدنن زو ساغ

 ناسنازومسو یرباو:رونید هناوبحو ناسا: نالوا دیدشو بلص: هاف (عفاضعلاوز دنن زو طب الع هل هثلثع ئانو
 لب رکو یخ كنیع [میععلا) یکه بلعتز واند هبیکلت یشیذ هلبعف کوو لنیغ ( فعل ا) رو بید هناو بلو
 هرگصندنتاعت نوه کز وتد هنهتسف لوش هدنرافوج تاناویحو ناف هدننزو فعک متعلق ( ریتم
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 ت

 جززا د نالف جرعهننبا رولوا قلخ یتناقشخا اکو عمق هلو هو 2 هباصا-اذا لڄ زا جزع لاعب ردهتسانفم
 حرعالا رونلوادارتاندتاب نسهاضو عبآرو ل یتخیرولوا تلدمهدنوب وق ىلع هلن تقفرولو | جزع یز دص منادی

 | ناجررعو هلعض تنیعرولکج رغ یعجیرد هاعتزع یم زود هب ی شکن الوا قسغآو لاب وط یتا ذه د ننزور جنا
 | عیازعالا رونلواقالسطا هبهغرقب رعأو ناطرو جرع نقجرعلا نیبیاح رعالحر لاتسب هلیمص كعرولک

 [ لصاحر هودخرع نوعا هسکر وجرعا هلفح ئالا عت هللا هجر عا لاق زدەنسانعم كع قغ اهل رمسک ك زەربه

 | نەک برع هحرکهکر د خراش رغ لبا لاذ نالق ج رعا لاش ر دقل واح ربحا بکر دنسانهقلوا
 | ۵ل ضخ نالوا باوص نکلردیعجج كج عا کر دطوبض» قر هلو ار ختم ندنس هلک ل باو هلیم كنرع هدنچمن

 هتفو یا دناب شذوک جارعاورکد یس اکر دەس انام هعتطقو یرونش کف كنیعردقلو هدنتناونعلبالا نفس رع

 ۱ ردهتسانعم كيزوهودیزوسر/همدآربو نیا بنی تفوقلخد ادا لخزا حزعالاهب ردهننبانعم قلو ا لخاد

 ۱ زد ردصمارهاظ روند هنتسک رول كم" قفا لاف (ناعزعلا)7 لبالا نخ اجر هاطعا اذا الف حرعا كا لاق

 | هدنيزو لبعفتا ج رغتلا) ملاذا جزع رفا لاقب رونلوا قالطا هشت نایلواراوتساو مکحم هدتزو رها (شرعلا)

 ارت :انبلاج رف لاق ذ ذوخ أم ندتناتنعم قلقسغارد لاسھ لف لئام ین وط هنر 1 هنتر

 شبح هدنآ ىش هيطزا زد لزلا لص اج عز بلع مافااذا ثلا ىلع جزع لاقب ردهنسانغع قلوا متسو هما[
 تفوق لخد ال ی رع لاق رد هن انعم ك مزکه تفو یتیدنا وکو هثنلبا تمافا | یدنک و دا فتقوتو

 ةلع ماقا اذا یشلا یلع ج رعتلاقی رد دنشناع قلوا میقم ندوبهدننزو لعفت (عیرعتل]) سعتنا هونغ
 ء ثلا حرعنا امن راوفتسارجن تلك توبا :لیَم هو رب هدننزو لاعمنا (جارعنالا) لا لع ةبطلا شيخن

 یا ئداولاج عنف اذه لاقب روئلوا قالطا هر جار وب و یرکوب هلی ينب لوعنع ما (جما) تنطعتا اذا
 اروند هاب دن هدننزو ؛دهقم (جرعلاو )هدتنزو زبن (جیرعلاو) م دبشئزو بارح (جارعلا) ةي و هج هفتم

 نولک راعمو جراعخ یراعجب ران وب ةر وکه ناب اکاحراتش هتان عید روند ةر قت هقحو هنسانس س

 قل والاب وطۋ قغ قلخ هلنبتخف (جملا) ندززاسحم یرالوا ناکم ل رد هلی رک ك یک ا
 زیعت قفلوطهکرد هنسانم كلنا لح یرغوط هنتعس برخملوق ىلع قاب شتوکو دلو رکن هت رد هان |

 هدینزو فتک بنا هزفلا) ثرغملا و تعحرعناوا تباخاذا مبازلا بابلانم امرع نئعشلا تخرتخ لات :رونلوا

 ئر غوط هل هتک لوب بم اقتسا تا هوواههتشهلوپنال یا جرعرغت لای راب ال وب یرخوطکن وعذ هب هود لوش
 ۱ زدی زغوطمادنا تف هدنرلکدتبا لاۋ ود نتترابا لور هنتر هزخاوطلصا نوط هی هود کردند اطارنتلوا

 | ةردبدآ ع ضوقرا هنری یت ەلتىق لت هو زدندآ "هدلترب هدنع :هلینوکس ك نارو عف ك نيغ( حلا اراش مز وتاوجولد

 ۱ حلاو ید داوي تفلومردنداروارعاشلا یت رعلانافعنت نامع نب و وع ن هلا دبعر دید سرب «دهکمقی رظو

 | ذوا ید دوا "ناب وهج اتد ارز یدنلوادیقت هلی کس كندناو: خم ثللوا هرزوا داع ھا مر هلناونع
 ۱ عض كلو اهدا حلاوه رده وكس كننو یزننک اواهدکد ندزنیکلابو ر درۆ مترادف هدکد ید قلا

 ۱ فان نارا نوب هدشماه صعب رد ززاصف دوخاب, زاریتتقف هدکدند كیرخلاف ز3 توکم ثاسناتو

 | هج راقوب ندناو لازم دوخاب ردق هزاننفظنادن اتسکس لوق لعزدقا نا کرو هل ەتىن روس هود خزعۋ

 ءاه رعلا) رولک حو ر عو ر ولك جازعا یه رذتفل هل رسک ك نع هداضعوو هژوا رذق هک :ندازوشب؛ دوخا

 صن نوک رب هتونص متو دو هن انک هرحاهزوئد هتتقو ران يصد نالوا یئ ۱ كن با دو ةلیس هد رغم

 | ةرم مود لکی ا ءا ر علا لک اب وه لاقت رون دوکلیاماعطن وب ,وار«دنوكم دارون دهکماکهدنتفواننصنوکر وهدزاهن
 ۱ | تزاقوح :نکل:تولوا ولوایلقونج هکر وتتد هشاتفو هو لوش هدننزو غلط ( حر4 )را موب ءا رو

 || اج (عارعو)(رع اونا ن ططخم یا حرعع تون لاسفم هلوا شمالوطو شارب هشزپ رب یکی نوکیا نالب
 || كس لب قرود نفور لر ون بانو عن دروق یو نالت ی حب ځ اتص قر هلو فرتضندرتخو فرم هل |

 : هدر وص قاض لات تلو | یز صنم رخ نرالو ئون هو هدر عما هبال یا ل زت هتل زی هنلزتم هلتتق یتطوردراشلیا لنت

 : جارعو بزم نانلوارکد هر ذوا ناب كح امش و دیشا ځم ندوب هدینزوخآ رج (راعرعلا) را زدقالطا تعابیراراتقر
 | ەك ىسك اجر عو وتلوآ ین الطا هیدحاو هندو یات یهاکونروناو(قالطا هنعءجنو داو غلو یک تدق رسا
 : هدا تیلغت هرزوارکن م ثنوم دارو ور دعا هدنرکز ذم زونلوا قالطا هثومو رکد ذخرادننونلصالایف
 ]| تیلغت هرزوا ثواب رکن لم اما هلن درطج لو کردا نایب هرزوا هو وب هد هند یر

 سس an سس

 روئلوا "



9 
3 

= 

 شبرف یدنا زرولوا عج هدجسومره نوجا ج هدنیلهاج نامزبرع ل ابقهکردوبیهمج و كنغيدلوا شد رقتغل
 دعي یمصف تغل هدشیرفاذهل يدياراردبا لرتیتالوا حجر وذجایالوا ج د بودپا عامسا ینرامالک ارات

 مهود مو وو یم د یا هلم دیکسکو هلا هیچ نیش هشکنکراپ دلو |یلاخندم هی تغ هراس لث ابقتولوا

 تاسطخ فاکهکردهدنس هژلبیق ضمو هعیبرهنککی که نامطمطو يالل و هبشیشووو ءاطننساو هو

 تو یک یک دو ۱ نرم شکب و شکیلا داب یز ودیا رک میم نوش هرکصت تیم

 هبیعییورمهنالواعقو دلار دهدن رل هلببق متو سبق هنونعو لود سکبو سکه انیس ءرکص درک
 قیح یار دنا نیع یی هل یاحکر دهدنس هلببق لی ھەق و ید مع هدنس مساوكنم هدنظمل لا ارردبالیدیت

 ژزدنا روسکمیفاکهسلوا هرسکد وخابهبتحت ءال وا ندف اکر د هدنتغ) بلکوت هدیسنکیآ مهو کوو لرد ییعهدنس هک

 رازدب | لیدبت هیج یهددشمیابهکر دهدنین هلق هعاضق غور ارذیارون oy ar دوخانءابلّواندءاهو

 ءاظتساورارید یے ارەدنربىىمعاز المزار دنا صیصخ هتنزا قم هنف رحم نیعراضعبرارید یک هدنظفل یی
 هدنسهلک یطعا رارادبآ لیدبت هنوهسرولوا نراتسهنفرحاط هنکاسنیراصناو شیقودزاو لیذهورکب ندعس

 لیادبهیشقلطم فاکهدنع .كاذکه نشنشوژربد تاتهدنملمانراردنالیدبت )ی «دتفلنم غوور ربد طنا

 ریچت هامططو رازدان هدنرب هل ماشامالیرندیا فب یراغلا ينال و رازیدشپبل» دنطمل كلر تا

 فلوم هدنرلعقوم یراتویو ریداوه ماچ, هدنرب ءاۆهلا باطل ر دیا ظلت مه دنر فی مف 01 ردهدنس هلیبق |

 هلغلو ادتشم لو كما بوت یرابولساو اوف ىك كموق یخ دو هلیربسکنهرمه (جاجمالا)ردنلبارک دید |."
 یفضصو هنوکولزالط هدننزو دا دش (جا چ او) هلرسک كنیعو یمن كم (محلآ)زددنیرانعم قمرواص یزوت
 بجاضرهجاو جانا هیفیا جاتو چ7 موب لافبهرواص هاوهناربطیزوتبولوا (نتشملبهدنآهکرولوا
 ردندباقلا جاتو حابصیا حاج چ لکبو سوفو رهنو لجرلاغب رونید هاو دونم هلیازاوآ دنلب تنالوتوص
 دیدش هیج كيم (مجج اعم )رونلوا قالطا ناجا ابیلغت هني ردي هلیسو دنکر دروهشمزعاش هورنجان

 هلیکحف لنعو یرتسک يه ردم یدرفم روکتا كجان یاچج اعم جابرلاقب رونید هرالب نسا |
 رذپل ۲ وتوب و روتیدهنیکباجهدسرافروئلوا بی هطرو کر ونی هما مط نانو ح هفآ هنفدأق همت كيج (ةعلإل :

 ردنجاگیدرفم هنسانههراغرونبدهزوتورون دهبسک ی جاو ن نو هدنیزو باڪس (جایجلا) زدلکد جک 7 فرع |

 ندتصمو لعیتدناوب تلذکز رید مهبلعهنج اع فل هدر چی د یدلبانونعش هرزوا هلیبق نالفر ابر |
 رونیدمصایعنا هیامورفو هلذخو دنواو هنسانعمناشدرونبدهنونن چاو رارپدهنچ اچ دیلهدرپ چب د یدتب اتخارف |

 ردلپراتعا تعا جین رونیدهنسب دوم هود جظعو قوج مایا ھهج اچو سانا عامر یا جا بجلا نموه لاف 1إ

 یوصو یک جاست رونید هبهتسنولزاوآ دنلب خدو هيف ټل نبع (جابعجلا) يطع هرکی اجا چ لبا لاقي هب |

 ترکدوخاب یتوص عفر رونلوا قالطا هلویولط هژبارلرب ون هدننزو اح (جاعلا جاعلا) وونید,۵ هنآ :آ هچولشان نالوا بو |

 قر دلوط هلاخد یررب هدتنز و لیعفت يها )۶لن یا جاع قی ےط لقب هلبس هظج الم قوا بجوم یرابغ|

 رادلاداملاقب ردهنسانعم هسکو سکو ردہمسا لحنررت حزدعورونید هباو حو نانا عی سیو تسج«دننزو سل |

 اجذع ءاملا جذج لاقب ردهنسانعم تم هلن وكس كنم لاذو قف كنيم (جذعلا).دجایا جردعنم |
 کره لو هارو دونم (جذعلا) دماج دهج مهلوتک غلام حذام جذع لاق وه رشاذال والابابلانم |
 لجر لاقب رونید میسکنالوا ردبا مجیوتو مول هسانامنادو هلوا.جارمادبو یوخ دب نکل بولوا تو ترغبدنتاذ | ۱
 ءاقسلا ذع لاعب ردهتسانعف ندر هدننزو هچرحد(دطنعلا) موللارشک اذکو قلا: یسرویغیاحذحم |
 هلی لكننع (جولذملا) هرادغ نسحا اداهدلوذع لاعب زدهنسانعف لس هلا ادٌغ لزوک ییجوحو»+ "لیاذا |

 بولوا هزاتورتولط منناهدننزوجرح دم (نلزعل )ما یغلا نسخ یا جولذعدلو لاتبرونیب دلو هدرو به ادغ لزوک, |

 قلا نسح معانى یا غیذعم باشلاپ نوندهجذعم هدنننوم رونبد هناوج نالوا نالوا کدو بوخیمادناولکش |
 معانی جالذع شبع لاش رونی هکر زانو مزو شوخ هلب رسک نبع (جالذبعل) هطذعم دی راجلا نو |
 لب حرعلافب رد بنسنعم یمقچرقوب رد یی*ردصم ہک لیقف ك نارو كم (جرعلاو)ءدنزو دوعق (جورملاا|
 كروب قرهبیشآ هلکلیا تباصا هنسنرب نفی كناويحراا كن هسکرب و قتزااذا لو الا باللا نه اجزعمواجیورع |

 س
 تاغل مصفا هک دید هدر هرم یطویس یدلزوکب سانم یر رعت هیافوضا هل تبسانم هه کک د جز اغرف لی هیلع

 ۴ اا هنمالم یا ےعتف ERS لا یخ تلا گاف ردعواطم ندیآهدشنزو لعنتی ارد نس انعم | ۱

 سس س
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 هکتار ندنازواودد هتسانعم هال هدننزودوس (جونطلا )روند هزونهک ابو تسردو تابنارو؛ییرطیا ۱

 رولوا هبح یا هروکه فوم نکلردجوسط ردهبحر هک یب ر كند ورد قنادز ود هج ترد هک یمن ءلراسدو |

 فونص هلی تناط (جونطلا) ند هادلبرب هدنراک هلند نهج دف تكيونو كانط (جوتفلط) ږدو رپ لدرخ |

 هدننزو ناه( ناجصلاو) هدننزو دوعق جویضلا : اهدلوتفلا اذاةقالا تعهضا لاقیردهنس انعم مروشود
 لاماذااناهضواجویض مصب حاض لام رولوا یاو یفواو هداموب سپرد هنشانفم للبا لودعو ليم هفرطر

 بابلا نم اط ل جرا حط لاقبردهنسانعمقلوا قج ا لبن كنا و تناط(مجطلا ۱)ءاطلا لپ ییصف
 روب لا بابلا نماصط لجرلا جط لاقت رد هنس اسنعم قوا کیس تقاج لر تإ و كناطعطو قج اذا عیار
 ترا |ماکصس | حطت او ةرکصن دکمه لبارک ها لاتم یبهروکذ م هدام فوم ه دارو هتفاسجم کما اذا
 هلساونع جطاوهف طب عحط دقودقام | ماحس اجلا هدهزاهم هدعب بونلوا عبتو لد وشن هچلیخب ہلکا مر

 لاقب زدهنس اند قمروا هش قووق یا ىكى ابق شوب وش ابویدنلوا اصما یعیدلوا ندعب ارب انهت هلغعل وب

 لقب ردونسانعم كما ملکت كردیا لرد داربا مالک بیلاسسو ع اونا نوک نوک هدنبرولعمت يطا بیام

 هج رشم ےل هبخف ك اط (نیهابطلا)ر رونیدهدععمو راد هدننزوهنیکس (نصیطلا) عولتونفناذامالکلا یحطن
 هک هننرولوا كد باک ی سد هعهابط هلکلبا ریست لبا حرش ےل حد اک فروند شفلیدهج زش هجرس نعد
 هد هغو ها تاشعشبا رمو “ازا كب اهزب نکلردیب زعم یسراف ههابتو و ږ درست ملا تاک اخ رض مە دتا درم ضع)

 يانویتخ كناط e) س املا ) راد نیم هلا هنعیاققعب هنیکیاچ « هدیدالا هم: عمو ند ارمسعم هلباتبا شلدزازف نوجاعاب

 جزاط* ےت ل امی ردلباقم ترافیک یاب ءرعه یسراف هزان (عزاطل) ا) :هنسنانعم لمت نوید ھي هجر ق لینوکس تی هشلشم

 رد رانیدرب هبخ ترد یمرکب هروک هنا یریشخز ردپ .رجم یسیراف یونس زویشد هرادقمیبر رونلوارینعت كند

 جواورییتدسر كن هبرآرب رب لدرپنوارادکد رکچرب هکرذذ هنارا.یکیا هبحوردشلیا ناتن امن « مأم) لاکن که

 نمکی دلبآرعب رابع ۽ :نجاردبعج تنها Cs بنات شیازازکو فونضيا جونطسانلا للاى د هن ساغم

 :e عموو روتیدمککر !كشوفي :رلکدیدناکلسهدب رع هدننزو روعي (جوهطلا) ندندآ هایلپن وةدنلخاسآ

 لیچ ج حوهبط هدا درم علج نكآردشلبا ربسفت هعشب هدنسهدام یناکلس فلم دب رلکدید یساوق لخت «دیکرت

 كن هتینک نیل دادمساو هئاغتسآ هدننزو جای جا ءاظلا لفلم ب صفزد نيف هلینغوق
 لیفتسلاحایصب ران حاضاذا لّوالا بابل Bara زا لاق ر زد هتسانعفكلفا دا برف هنکتب کی دایرف ۴
 هجعلا) نيعلا لصف. یدنلولرکد هتنهبا هیچ داضراریدلجر ص هشردبا داب رق هدیزبغب تکنچرک او
 قازارینبزاسماد هبان هلغلوا لوبح لبا نیکو نضغب هکرونید هنصضص لوشندساندافواو لذاز| عف کابو كنیم
 لوعیام یب المایغط ضصیغب |دیهعوه لاب هلوا مومذیو لوضفرمارب هنیارتالصاولش :نیکیدید هنوتودنا

 اور وا رسک دهن انعم ثردزناج هلن تحفو هلین نوکس تاشلتمیانو خف كاع [منملا)میفرخالو
 چا رم لاین آدونید عزم ردرییسښت فاصلو ي الوقت ابتلا نم ة غا ياو كلم روتيد
 ندکمگا, قوچل ارا هجیزآ ا ەچ نا كردون اسم كلا ماودهیو نیس هرشدلرهددا تات و2 2 ردنوهعطق قا نلبللا نم

 دوب هدننزو هعرج ( یمنعلا) ء ش بجا شش پرمشلامادا اذا یناقلاتابلا نما نع لاج رآ چد لاق ردنرانع

 هدننزو لجرفس (عوتلازرد اوا عجج هلن وکس ناو یخ ك نيغ( عا اوون دهتعاسچچ الو هدرفس
 ددهنسانع»جنونع هدرنوبهلیج (جونعلاو) هون (عیجعل )روند هي هودنالوالالاجو تسج بولوا هقلب ا
 هدننزو ج لا عسا !ذالحرزا چ وعا لاصب ردونیانعم كلنا ممم هدتزو باشا یاب

 جاصاذا عب ازلاو یناثلابایلا نا لجراا ع لاقب رد هنسانعم قمرق ريح هلن زا دنلب هایضقف نام: جاو
 EX چو ةبلتلاق توصلاعفر دارلاف جاو لإ ۳ لصفا ثیدطا هنو حا -راشلا لاق هونصمقرو

 یوکر هدنراراوطاو نونف عوقو جاغ جام لاقفاهرج اد جلاب ردهتسانسكلبازازاو زج كلر هد جاغ جاع

 موقلا گلاب ردن دنس انعم قم رو اصزوتو وار ذهن سانغما قلوآ ك منا بوشب یرلعاضواو نوتفزک آ عب لاو
 تراتاف تیتشا ذات لاقت رد هبشانعم قمزواصف اوه یزوتهلکسا دند لب و بوکر ارپ نونف ناو زکااذا

 كە :دامانمررکب عن عم لج را لاغر نسان قمر یخارکع رارکتهبازاوآ دنلبهدننزو هزز تحمل

 لجواف رپ را عقلا ردهنساسعم وم زغاب یشانندلیفن لج دوخان ندبرص ودود يبات

 || برغمرح هدننزو هبهک (دنعط) زدقوب یدرفم لروب رم ظفلەدزاانعم واو رولوادغاکرتوا اتداع هک ذهعقجت قاروا
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 عونرو یک اعرونید ری ین كلباروزوربح هشیار یبدآرهدننزو باس )ج ےس اعص)ا)

 ]| ردهنتسانعم كش دنا روشو شو اغوغ هلل ر یر ردردصم ند لعام هاب مسک دا جایا یا قعو

 حاصصو هزاشو هعاشادا احاصصوهحت اضم هح اض لاعب ردهیانعموب ردهدنتزو هلعاقم هک ید هحل " اض میک هت

 رونلوا مست رون اج یی ریو شوق ہلکنآ هلغلوا انرهز ہکرو شید هرج لوش اقلطمو ردیدآ لوک أم عمر
 لوقىلع كمك هدننزو لیعفن (یجصتا یتا )رونی د هپ هقان ندا داب رف بوروکوب نکر ؤلبغاصەدتنزو روبص (عیوتمَصل )

 هک ا خش ناسلوا رک ذو لاما تهذ اذا اهججا لج را ص لاقی ردهنس انعم كلتکا بودیا لیم هفرطرب
 عبساوژاطلا مس لجزا ناب ردهنسانعم كل رهز رو اح یر دوخان یرویطردقح هلو ایرمناب قرودارم

 قمردشالبو هقشاذا لّوالا بابلا نماجرضهجرمضلاق رد هنسا نعم قمرا هلنوکس كارو یه هلداض (مبرضلا
 هاقلا اذا ۶ ملا حرض لاقى رد هننسانعم قار هر یهتسنربو هپ هخطلاذام دلاب بوثلاجرض لاق ردهنتسانعف
 لاقبرد هنسانعم قلالو و قسا اذا حرضناف هجر لاق رد هنسانعم قل رات هدننزولاعفنا (حارمتعدالا

 لاشرد هنساسنعم قلوا قارباو قحا یراارآ رهنسن هدانز دوخا یکیاو تعست | اذا قیرطلا ان تخرضنا

 كلباذخا هلتفشمو جر كب لوق لع رد هتسانعم كعاتولن زوس هرزوا دیص شوق یچ نر ودعابتاذا هنیبامجرضنا

 [»رضتلا) قشقتنخاوادیصلا یلعتضقنااذاباقعلاتج رضنا لاقیرولو هدنسهحرد قماللتحنهکر د هنشاتعق

 رد هنبناخم قلراب بوبالتجو طاف هطل یا حّرضتف بولا حرض لاقی رد هنسانعمقمسالبی هدننزو لعفت
 || خت اذا رولا حّرضن لاقیرونلوا لایعتسا هنسانعم قچچا بولب را یک چچ ك جاغاو نقشت یا قربلا حرضت لاقب
 نوتاجو راجا ادا دخلا ح رض لاقب رد ذوخ ام ندنشانعم جم سصاهکرد هنسانعم قمرارق ك یغاک كيداو

 هست لازم (فجورضلا) تخربثا تخرناذا آلا تخ توت لاعش ردهتسانجم كلباراهظاهسانیش زنك هری

 ییهنسنرب هدننزو لیعفت (مزضتلا) قشلا ةعساو یا ةجو رمضم نيع لاقى رولوا فصو هزوک نالواعساو قش
 كمردترکس هلدصق امغلو تان وکر مو هاضرا اذا سضت بیطا حب رمضلاقن ردهنسانعفكمرویلاتصهب یغاتشا
 رددنساتعم تل وس به ذمو متن یودیا نیسفونبتیالکو ةر اغلا یناهضکراذا لالا حرض لاق رهنانعت
 بولا جرم لاق دان بباتعم قم ایوب هر ی زرمرق هنن یس هلوقمز و هقوزو هنسحاڏا مالكا حج حرنض لاقن

 (عرضالا) هاا دلا فتالا یرمض لاعب ردهتسلاتعم قلتف هدولآ هلباناف تورو هنوربو ةر اب دعیضاذآ

 | شتفوط ندکسا ییرمرق ییاغراو شراو رولوا شف وط هلی بیایراص هکر وند هچلکه نوکر لب نمک كز همه
 روواقالبطاهالسراهدننزو تح (جیضلا )روئیدهب وب یزرفرقوروسد هنا لرکوب و یوصو روند هبوربرح
 ج رضمروتد هراسابلهنهکو قانشا یا حراضلا تكر لاقي رد هتسانعم بعاتعوتقاشم لک كيم حیراضلا

 هدنشزو "جراخ (جراض) دیدن یا جير ض ودع لان رود هک رکنا كب هدنزورما [عرضل) رادندرفم

 دهن ءان فلوم فاز ىا ی رج رهزد لامن روند 4 هوا فو ز ةدننزو یزفهج (یع رضلا) رادع ومر

 هدننزوزهوج (وضلا) )رز دنیمایبان ضرب عفو هنتسف نکل ردشلبا نن نضنارعت هب یرهوحورکد یدهدنلبذ نحن

 كنج هدیازط اقن .هلنوکس لیمو فت ءلداض (مصلا)ندننوا هلن لم قاض نالوا باوص نکلرونید هشموک
 هر کر قخبیطلاب وتعطل اذا.ل والا تانلا نماعمضو زخم يمضلاقب دافتسانعم كمروسبیظ هند هددجرد

 یدرفمرافونصیمدآ یکی فا هلغلو الان راهزو بولو ا: دارد تیاغب هک دینا كجو كوك وز نمش

 | نو تضل اقيردەنسانم قق رقد یکی سور ونلتوهش هتسرت هک ر حو نو هلعقف (مض) رول

 لاق ادنسابنم ق مشا تول ضان ہر ءو رذیا تباضاهناسنا کر دتا ر عضو جاها ذا مبآزا بال تماععض
 ضورالابعحضا لاقبرد مشسانعم قباب هرب یو هلی رس ك نرم ( :اضالا) ام قصلاذا اعض ضزالا
 نالوا .هرزوا لک لوا كلذکرونید هنوت اخ مامت یساضعاو ةينبولندب یرمول هدننزو رفعج(جمصل)مض عع

 ردنشم هرزوا لو ندناوسنتافص هدرهمماعقاو ردشاپ | صیصخت هل ذنومیرهوسقوهکر دحر اشر روشد هب هود
 بودهالیم مفرط ووآوآ ردنضح ج وضو رولک جاوضا ییج روند هشارب جاتعروب كن هرد هدننزو حوح (حوضلا

 جّوضَقلا) مسن اذا یداولا جاضلاغی ردهنسانعم قلالوبو لاماذااجوض ثلا حاض لاقت هنسانعم قعاض
 لاعفلا (ضایطنالا) هحاوضارک اذا یداولا حوضت لا ردهتسانعم قلوارشکی راج اغرو كن هردهدننزو لعق

 هيك ءلرزداض (تناجوضلاو) (ناجوضلا) مسنا ادا:یداولا جاضنا لاش رد هنتانعم قلالوت خذو هدننزو
 سورو ناوبج هک هل ه هه (جاهصالا) يدنلوارک د هد مههداص :هکز دهنسانعم هلاحوضو ناجوص

 تن



 ی چ راب رغو رايد هج ان ههنز ابا بتسانالچ ردیبعم كنج هروک هپینانو چن هروک هلو ردفرامتم هدر |

 ردی|ییفتر رامشا یدنک اغا د هروک بناب کره مر ډر لشاب ا قالطا برعلا ةچانبص هلی قعیبط تق رو یرعش |,

 هدایت زو هجانص هج ابصلا:نديرلمسا ةبرق یکی هدنفرط لام كرمصم *برهاقهلیحتف ءلداص (هجرهص) دونبد ||
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 هثبش بالوان ربصو :یف.هدننزو رجا تا | ردهنسابنعم ی قلرغاص هتف خەن صلا ۱9

 | دوو آر دیصب جم سپ ردلکد ننعصم زصا هلا چت یاضوبو هنسانخم مما روند هرغاصو یکشاط ال روند
 | رهوس جوملا اص ناذا نالخ اصن لاب ید نیلم ماب قلرغاص ةهضاوب هډ زو لاق (یاصت
 || هلن (صا | ) روپی هثبش نالوا شخیو فاو صلاخ اقلط مو روند هنموک اه [دطیوصلاو) هدنزو
 ۱ هنندووق نبا هدنزومطز هلیعتف كد دم مالو یمن كداص(ممص )رو .د هرهقیا صلاخو ج رایجلا مات
 هیفصن هدافطوب هدسنزو هلو( هچلبصلا) دبی زدم لیپ هیفو هنسبنعم هج بف راد ید لحوبهکرویلبد
 هد نزو رنج ( یهلصلا) دبل تیلجرزپ دزو اینجا ز انیلص)نونید هنس هکیبس شموک صلاخ شملوا
 دید رعموب و سایه ږد جج یجب رونیج هلل دق هنا چه )ولید هپ مقا دیدشو نوابو رونبد هیاسیق یا
 ياهيو دوخ اب ردیدآ عضومرپ (ناچ وص )ر وجات هدنن نورهوح (خوص)ردنعم ندمیمور هړوک هنا ,كچزاش
 | وكب كنونؤ ىت دا (خحصل )روند مش نالوا دیدشو نخس هدننزو سا( )ند ةلبا هل

 هدانا تبون یرازتچه ارزو ردتنآ یکیاهدنزرط قبط كجوکریزود ندجترپ کر ډب راک دتپازیبعپ لی ز هیکرت
 مگالاحرولوا الت هکر ونیدهزاسب یرلکدید كنج هدیکرو هدنیسراف چص تالذکنل رر دناسس بولاج هنيربیر

 | یر نضر (نصل ) ساسناا یا یاوه ججنص یا یزداام لوفتهنمو هلینبسابنم یزاوآ راردیاهاک ندسان
 | کوه ا(ذجونصالآ) ندیراجافا سون لوق لبه یریشو رونید هراهطاوقو هرقانجب عونصم نږجافا یرلکدپد
 | دا (فچانصلا) رونازوا .بولوش یک لت لنیساولجناکهکروستید هنلتربجخ نلیکچ نکیآ رولي روغوپ هدننزو
 | كبد لز بحاصهحانص هداروبرونلوا قالطاهیمجآ نالوا باتهمردق هن رخآ ندنلوا هلیدیدشت كنونویعف
 | هچ و هنجانصو هثیطبیا هج انضءآرق لیا لام راپ دلیا هیبنت هلبزیرغ شلوار دپ رد رابع ندنسانعم
 تالوچ ءلرعاش مان سبقن ینعاروشبد هیهدنزانب داصتنا نالچ نچ دوخا هرتهم نالچ لپ ز هرزوا روکذ م

 ۱ ییهتسزن هدضزو دوعف (حونصلا] لد معلا دنع نب فسوب ندنین دح (جانصلا نبا) ر دييقلب نعاب ینپ دلوا

 | متمالک زا لا بال جم اج ونص سال نالف ص لا رر هنس ام تلیا جارو در هتیشننولصا
 | دننانعملاجدرب هددنزو لیعفت يج )اه هب رضا ذا اصچلاب چن لاق ردهنسانعمقجروا هلکنکدو هلبحا یا
 | کنار ل تچ صو نبیدآ رھن هدندب رکی زاید هبارضمرابد هدننزو هک مص طعرصاا اجت هرعنص لاق
 | كرلداص هج اهنصلاو) (جاپنصلا) یدنلو ا نابت هدننم ه دام روند چد هچنس هک هټر ډبر عه روید هنشاط یکچ
 | دچ اهلظو جاهنصدیع لاش هلوا یسنج لوف ناهم او هاپآ نی هلوا قد رع هدفللوق هک وند هلوق لوش هلبرسک
 | داص (ناجوصلا )ردوابع نم ندندالو| شرت هج اهنص هکردهقثاطرب هدیرغم هجامنصو بد وبلا یف قی رع یا
 | هنیو روید هاویحو ناسا نالوا سپ اب یکه تخت بویلوا بطه یرلکک هخروکواهدهقرا هلن وکس لواوو یف
 | جاوم سان ناموصو "یی اامر نالوا درسو یروق یرللا دمی فعسلا ةر که باپیا ةن اجوص هل لاعب
 یدیلوا رک ذ اکردیف داردو هدننزو یهلص (یعیصلا) نیباسلا یا یاوه ناجوص یا لاسقبرونلوا لامعتسا
 جوته ٹا لاقب هننو نویو ارو دم رکو یم كرر وند هش نالوا قصو زود هدننزو نوفیط چ وپبصلا)
 ناس یا جام مرو لاقیرونیدهناوحو ناسنانالوالارموقیراپ وتویرالبق هایم ؛لداص (جاهصلا) سلم یا
 | یزلکد اد جن رهص نونو چرې هلیعف هلدانم هدیکرتهدننزو ظبالع.(جراهصلاو) هدیسننزو لیدق(عیهصا]
 | رپص شخااوص .هانبرکینانسارخ .لیس فیل لوعفم خا (جرهصل)رونید دنس هني زخوص نالوا هدنیمزریز

 الداض میل .دیچلا داضلا لت نصف ةي ىا ةجايض لی لاقي روند دردجك باتهمهگردیف دارمو
 ندونشی انعم قللاجمزپ نانه لیس هیزنج دوخاب ندیغلنوغروپ قطددنک ی دنکم دارب هلنوکس كنانو یف
 بلک یاهو مه (عج اصضالا) تر تؤ لالک م ضرالا لنعهبفن قلا اذالّوالا تابلانم اج نالف چ لاقب
 اوغرجاذاف اوبلو اوحاص اذا موفلا جا لاقب نوسلوا رتثکه لرکو دح او كركر د هنسانعم كلا دارو وب رغ
 كالا دایرف بویمهلیا لبتوربص هلغلوا بولغم هلي ادا ض(میمعا ارك ن ساک اه اوجضف اولغو
 نالف وضو نالف ما لاو اوتهطفاویلغواوعرح اذا یناشلا بابل نم ا ج4 موقلا ی لاقب رد هنسانعم
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 س نا دلیا لامهتسا هد هست رج حات اقلطم هدعب یدیارونید هن رنک یزلقدنآ لک الا دعب كنتوزوالصالاْق جاش

 فر ر ونضف یلعااو هنت( یس ییا اار دصوصختهبفن ماقم هروکه ناب لره زمور در مصاف ق هتسانعم ی نقلطكفلوم

 ردنعاچبر ند هعاضق مرج نن(یعکونب)فعب زس یا یت یع» ةقان لا روت در هب هر هقان الاتو تسع هدننزو یکشب

 طلغ یرهوح كلذگر دالا هک امت مینو دهم یاضهرارف نریم هوو دشابآ مر هلن اوښ ځم شون ی هننهو یهو
 كشوکو يوكو ږلماخهایغکید هدننزو هجر حد( هج شل )ردشابآ مسرو دزدتعاجو ندناس هلا

 شرورپ لزوکی س هیاذ هرغصلفطو ةتطابخ ءاساوزرفلا نیب دعاباذا بوئلاج رش لاق رذهنسانعم كیکیدیبزخ
 كليا مالک طلخو هتناتضخ نسحاادا ی وصلا ةهنضاحمللا تجرم“ لاتش رد هنسانعم كتبا تباع تاک

 a ند هج رمش اد هچ ر مس نالواهنسا نه هناضح نسح (حیرمسلا) ) هنطلخ اذا مالک رش لا راد اهتشیاتعاما

 هدنزو روبز (جورشلاو) هدنزودفنف (عبرلا)ر دشلوا تفلع "یدعسا ادل ان نرم بسم ن درد | لک وب

 طاح هلباقدض هدتننز و حارعش هلی تسک تانیش (ازمسلا) روید هس الت و لحتو هب ول شو ط هقف وب وبا

 نالوا طقاسو هدونهبب و لطاب هلیغف كنيش (عیرر اب ) ق دصلاپ طلخم یا جارعش بذکلاقی رونی نالی انالوآ
 ردضم ردصم حشو هنسانعم لج روند هب هود كکرا هانرتهف (عیتنلا) وب درفم خجارعس هنسانعم لیطابارونید هزاهتسن

 AE Dae و) هدننزو لاعفنا (جانتنالا)ضیقتاذا مباراا بابلا نخ اتش هدلج جش لاقبهنسانعم مشروب ئز درولو

 لیعفت(ینسلا) ضبفتادا عین هدلج ملا لاقت ردن هننتانقم ئاوا شراب شروب یرد هدزانون هدتنزو لعفت
 ناسا قشرو یسیردهدشن زو فنک(عیتنلا )هتضبق یا اهن ریش لوقتند هتسانفم قمردشرول هدننزو

 نالوا قشرویسب رد كنتراطوب غب هضبقنم یااسنلا جش شرف لاعب رولوا فصو هد هپ یرد رونداویحو
 رولوا هدنتشنه راولش هلغلوا رب یرموب یزمود-هدنرانا یراطوب فو | قشر وب یولطو اربن ندن ده هم کا

 ندنیندحم هل رسک كنش حش ردلع كلجرر هدننزو عظعم مس نولوا نات وجو :تسس یراقابا یر

 ردن هه و دیه هر ب منوشلا ظاب ر هددادغب "یهشلا دع نب هللادسع نب رک واو ر دبر دج یلزاطع ه۶ ندالخ

 هنادهش دوناوا ربحت یخ رونکو ردنکه دیکر هکر دی ابنق زرید ید عاذهاش هک هلبقف كنبش (عادهشال
 نېم وهیدمس نانوطرب هدنوکترذ راردنارعت ههنعهنفروو شدشحو وارپساو كنه ایر مم ین راف "هزادهاشو

 ندچراخوالک ا هنس هلازاو الها از رفجقروق هدرخیراکدید عزفلا دج نوکتم مد هدعمو عفانهنیرتلع لصراو
 رارزود تح ندنآردنابن یزلکدد هرهاش ةهدیکرت هکر دی عمیبراف(هزنهاش جزهاش )زد دیم اعضو مرزوآ طب

 تردهجم لا ذ (تذاش)ردعفاد ی هنمزمو هقتتع تاي ترش زب یخ ویطمو عفان دیهکحوا برجالک ایم و یار

 إش ]ردعفانهنیع خورف I ارد جئ زاکدبذیشاطناق هدیکرت رک ادب : رعمهر داش جداشوشاردفو عن هعف

 داصلا لة نلف روش ثى دخ تاور نادنراب انج سوواط هکر دیعسا ن 7 درب هدننزولیم هلی رک نهش

 هلدانص (ضلآ]ردیب رعهیسراف ذجوج ینعیدنرعموبو رونید هب وغالقوا هلع زی لداص (ع وصل السا
 بابل اج ل جرا جم لاقت رد هنسانعه كمتر دناسس ولد تاح هلقمروا هروم درجی رومد هد دشن كجو یتحف

 هکروند هزوض ندناروهظندرارومدنالب روا هب زیر النت (عیهمآآ )ات ونصف دید عادیدح ب ٍرضادال والا

 حرکردا زعش هلازا رونلوا عن همزرخ هکرونید هبءروتقر داوا جات هلیطالخا (جورراصلا)رونلوا رعت یدزاح
 هداروب نوتند يندسلکر ردنا لابعتسا یراّواسورایاج ةکرونید هب یلپآ حوراص لصاراردا طلح هلححنرزو

 هبیناسارخو هب ین آج وراص هلکل ار سفت هلجو راصییطمل ساک ف لومو دی نعموراس رد شما وا قالظاةد ههر ون
 ریو وضورار د یخ د نیسبجاک او ردر هشه وب یخدیم دام ع سصت هه نر دشایاراعشا ښیدنلواقالطا
 زونلواربعت قلعا هکر د هنسانعم كمروس یل هیربهدننزو لیعفت (ع.یصنلا )روناو| قالطا هد هن راکدتب ارت لول
 ناو وعم ناکنهرحش هلق كداص (ناعم ناجتهرمص) ج وراضلا ةبهالط اذا ا رص ضوطا جّرص لاقب

 قجترضو رو دم هکرونید هي هنشن ناروط تولیکید هلیسهیش لوعفم مسا (عنعصلا) ندبدآ ھبخانر ندکسح | ون

 بوصتلا هو ناکلا اذ حصا اذهام لابشب یک لیمو یس هناوطسا عماج هوا لقیضدو زود یرب نهو
 ناوعا و رارونللوق راش واخو لازا دب رخ هنسانعم نه رونید هناکوح هلبصتف كمالو هلداص(ناوصلا) كلمدملا
 د هطیکرتردس رعمیبیزاف ناکوحو ورکح یرالاد هلکناردج اغا یرک یوا هکروتواقالطا هنفتسفککاآ

 اىلص ةضفلا لص لاسقب رد ةنسا ضم كفرا شموک ه دزو مل (ملصلا)رولکد اوص یعجج رونلواربعت
 اصعلاب یلص لا ردهنسانعم قمرواو . هکلداذا رک ذلا ےلض لاقي ردهنسانعم قواو اهباذااذا لّوالا بایلانف
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 تابثنالّوایراجتم هلرا یون زن کندی" ب رغ نزایاش هلبضصخ كز: و :(2افاشلاررد درسسعم هد لاال ی :رلکدید یماولح

 قوتقیوفیا نیجرمئترمالا اذه اوعصا لاسقب ردهنسانعمهقرفو كلب نوم هو نت جرتلاا
 خر ور ولکح و رشو الير نک ك نبش رولکج ارش لیجج رونی دمنسپ دنقآوصنالو |ی ران زود تد قلش اط راتو |
 ]| ؛یمبهنسنووم هک شاذال 3الابابلانماج لتگرمالا نةج رش اقن زد هند انعم تک رش قلواقناووادسک واز

 ةف اذا*هشلا ج رش القيارة انعم كمردکرو هج زماذا ءالاب باّرمشلا جرش ل اج ردهننانم یقاقزخلا |
 هبوروگ رب یربنراپلوف كنسهوقسهسکو ةر نواه اچو بنک لذا لچ اوج مش لاقت لر ەتس انفك يوس نالبو

 ندهنسانعم دننامو لثم زسو اهدشو اهجارتْسانین خادا ةة طربا ح رش لاقیزڊ هنس اط كلئاذحأ

 كەز ەننانك نير ىرى رکو عن یادج اوج زشابه لاش رد ەنسانعي خولو وكى هلن-یااذه جز شا ذه لاش ۱
 ضا وصخ دنس لق سبح ونو زدیدآ یداورب هدنم جرتشو صعب ىلا هضعب دضناذا نیلا سست لاقت ندهتسانعم |

 قلب سوار وك هنیزيرب نرانلوق ك نفسه وقبم ةربوطو هلک ی جد وب هلک وزمه جارا شالا ندیدآ وضرب |
 RE دنر 2 دشو" بارار وا ا BES تیک بديا ۱

 آفیس شاپ فا یر دین تهی تن لان وین (عرشل) ةت :لمایخ هطاخاتا
 زددرفو رد ؟یرعبا ثدحم ا خبارشنیدعس دن داسا هدننزوایاک"( جارت جارا دلما ەچ وای ەپ هزار أ

 :فاوع هج ارش دز ر دند اعنا ید وپ هدننزو هناحم. (دحنارمش نا ریش )ردشماتلوا دراو دراو یویشندنوت همسان شب | ۱
 وب لا بیهض نزاو ودیدآع ضو مرد هند ترق هدننزو ولادت وه جرم زري یادحممانییارعالا

 ّ E کردخرطظ رب زونلوا ا نادنرللادامرخب هدننزو هلو ( دیگ وشلاردن وسنم هروک,ذغ عضومز دندحم

 روئیدنس همرابرب ك كجافا شلرابهنغلنو زوا جی رشو رونیدهیا نانلوا ذاا ندنفرمش هح شور رمساط تاو زس

 ەدەترابىەقشوقراسوقۈاطەد زارو از رزوذ ندهناقنک وو وسد نشف ق نخل رگ وا وک هم هر شوروتبدناجیرمشدنسةراب یکی

 توست هجن شه نبتنارولب زی دشباب اکآیکلی كفوا دكر وند هتسفراضرکسلوش شلاراض هقواورونلوا قالطا
 نت روی ون ورد مش انیدننزو هرجا دن دح یر فلا دمج ن لعردکمد
 یشمون یغارط دوخاب لاسهوق لعوب رار راوص ۍرل هود ندنآتول وقوصد هرکصن دقدنابراب رد + هنا توزاق

 نعصن نحل قشناادا "سلاح رشنا لاف رد و هتتسسانعم یاران -یکیاهدننزو لا (جارشلالاز زردی هدر هد زب

 نافلتحنانولیا ناصر هل لاقت زود هکر یکیا نالوا فلاح دنب نیز هل هنب هنو حق ك نبش (ناجرشلا

 نناطخ اهن یا ناچاره دریل هذنهل لاق وند هثبراقوبج کما نالوا فلاح هنر یر كتب را اخرا شاو |
 لاقي ۈنمۈچ اپنا ىا اراش لاو ههماشیا هنجراش یاقب رز هنینانف ڭم درکی هد زب یز ةن ییا عطح راشملا ۱ ۱

 :زدهنانغع قاف فوشت ریکهرخآ یش هنن هدننزولعفت (جشنلاژ سلاف تاب واتم فاتافتراشم تایتفا |
 وندناوبح نالوا وب ندنرگید ی رب كن هیاخ هدننزو رجا (ج رشالا)لخ دنا جلب ملا ج رشت لاقي |

 وزعم هلن مسکن( تر طلا ) ئر خبالا نم یظعا هینیصخ یدجایا علنی یا جی شا هب اد لابا

 لوفلع اودزوخ ات ندر دوخا ندنرایظطشون و ر دتل هد هلا ههم نښو ردلکدزناجن یف ك نش ردن و وا |

 نو رماتیای تولوا یه! يلضلا حو رب لصالاق هک دیار عف كنزش هرز وا ییدلوا موتنرم هعطاق ناهز ردن رم
 هضیص اغوا لوق لغ ینینهرهاذ مک یاو نابذلبایالطا هروب مبل هلتتسانموب ةلغلوا لنمشم یلکش یکیا
 طیور دوتا قاط هاب لخ درج یر هک نیش هدنبّرعمردوب یصصاو ردهیمجعا هلتهجویردشلیاعارتخا
 انار زاربد هلکرسن هکر ون نم یو راد زنی رغم یدنه دوخت وبو دنیهسا فورم یو زادرب هلی رسک نیش

 قوه نیت تاتوکل وش هیتنزو طالع (ع اششلارر دفن هنر هضاح نموصر و هنضافممجو ردیکوت وک
 ولت ل ضامن ةر چو ان شوق اونو لو نوا هکر هد |
 8 هد زنش تیاذّرطن کد خر زد رغم خ رابشبب وو ردقع هلوا قطو یتسنتاخوک ى قوق

۱ 

 ندئ نم ز دیدآ هیرقرب هدناتسکرت هنر( عام هلن تازایاش ءابطالانیبو بالخلا تابتو رددآ

 نوتالا تبابلا نمایه یشلا مش لاقردهنساتعم قتردشنراف هدنزو جد مشار دندازوا 9 | تخم "ننفضول

 بول شلاق هان تمکیادلوس كرد ینکیدو لععتسا اهم لاق ردمسانسم کمد واو هطلخاذا
 کرد حراش" ایشیا امش تفذام لوقت ردا هتان هتسن هدنن و تاش( خامل 3 هام ةطابخت ةظاخناذا

 ی



 هویت

 رخ هدب وعلا ةرب رج هدننزو ضعک (عجس )هفتم ابو رض یا يیهاسا یشچ لاتب وند هل ورو هفلتخم عاولا

 اتقلطمو روید هراوبد نالوا رداع یاد یک یراوپد هاب هدسنزو باک (عایسلا) ندیدآ هدلب زا ہادقتلادا
 دوخا ندنشاط هنفارطا غاب وغابو قلامرخ رو ند هش نانلق هطاحا هلبسودنکیس هروح كن هنیئره

 زا ید تالذک.ادفراعتم هدراوبدنالیکحندیلاح«راناتسبو غ اج ایسهد را راند مزی کر اونذ نالیکحندنیلاح انکی
 س

 هدسنلزو بلاسا (ممیهاسالا ) عتصم يا عیهسحوهلاقب و لطابو یخ لکی قطنب ناکہ اذا ےھ مل جر لاقب
۱ 

۱ 

 4 ےس

۱ 
 هنتوا تورا هک ا وکر ونلوا لاس عتسا هتشانعم قللآل وی هلبا هاتم مطقو ردطلغ یر نخست عش باریک تهداروپ

 ردشلیا قش ی ارش هلجزم هک ا بوک زوئلوا لامع تسا هنسانعمقشماقنوص هیارشوا سهعطقاذا ةزاغملا جش لاف رشک

 || مدعم ودص وصخ دنر یمه هیج وب و دلار هنبیج ینا شل نیب یا جنا لچز لاقب روید بیشک شاراب
 كجشا نکنم بودناتوکس ندا هجن رک فلاوم ردح نصم ینیدلوا غ وضم د ندع از بان هدام وب هدیدالا

 | دونید هیسک ن ادنی و مصفو خب وهاوازیوسبوبمروطیناسلاعطق هدنصوصخ لطاب وقح ره هکر وند بک

 | هدننزولعفت (مجیسنلا) رکج وی د نود مروی بوزکیم هلوقمكوکز ردیا قالطا هد هراوپدناجنالیکح هست |
 ]| هدناتسب طمع هداروب ایسا هروساذا یس رر اط | چسلاقب ردهنسانعم كنکجانسراذامارناد غابوا |

 3 ناچ« )ردنفلوا ترراشا هنغیدلوا یانو یواو هلغلوا موسرم,هلبناونع مرکلاو للا لع جوس هدساسا نکس |
 || دد هلیرسکد وجا یف كنېس س نب لماک ن هبنمنبغوو رد هسک زر ندهشج ون هکر د سکو دف نبا هلیرمسک كس |
 || دا نيشلا ل صف رایدیا خويشلا جش هدنس كلل وا نع هديسبكيا ردیردارب كمامه رد هلن وخا |

 | تا بالا نماج اش ضالا هجأش لاقب ردهنسانعم كليا كانو نو زح لينوكس كر مهو یقف ك نبش جا
 | باوبارونیدهوبقا فاطم ل وق یلع یکی س و باق یارس روند هيو باف كمکوییسانب هنغف (جشلا) هنا اذا |
 || كمروح ورک ی نوپافقجآ رد هنسانعن كلبا درو ربکه لب سک ك نوره ( جاشالا) هلراه رد هش ید فهما |

 ]| بابلا نهاضشس آر تلاعب رد هنسانعم قمراب شاب هدننزو ج ( محسا) هناکم یا نعیم دراذایشلا وجشالاقب یک |
 ۱ ههتقش اذا لا هنیفسلا تم لاقن رونلواامعتسا هنس انعم قمرا ی زکد نکردیکی کو هرمسک اذا الاول والا

 | یسههمچ هلبقف ك نشو كرمه ( جمال )رونید هن خبرا شاپ هل غف ك نش ( علا )ءا لاب جز ماذا بارلا مش لاقت

 هنسانعم قمل ر ای یتابكمدآرب ےش سپ ردقل وا فّرضتم نادعب ار باب یساضتعمیخد كنسھلک او یدنلز ارامش
 | مه عقو لاقب رد هنسا نعم قه راپیاراشاب نبی ی زہر د ردصم ند هلعافمهیسک نبش (ج انها زوولوا
 |( عسل ) یک ق عقعرونید هش وق یرلکدید نغصةض هدننزو یزجج ( یک” اضحب مهضعب حیا جاش
 [جمالا) هيلع ص اذا مالا یلع ی لاقیردهنسانعم مصل كليا منرع هليا ق داص تع رع هشيارب هدننزو لیعفت
 ]| كفلاو ىف ك بجو نبش (ىب وجل ا) ردیمسا كتعاجر عاوز دندناحصا (یرصعلا عب الا)ردن دامسا مانتقف
 |(جاصشلاو) هدننزو قبعن با ل یاج یه از ر دا نش ناوه هک نوکر وند هب یکن الوانوزو تب اغبهیرمضق
 یش پارغلاو خار لاقب ,ردهنسانعم كم و هخرق و قمرک ر طاق هناقف (نا یل او) هلیعض ك نش
 طظلغو قوغوب ی زاوآ لغم و لشاب يم هغرق يشو اتوصاذاینثلاو ثلا فلا بابل نم انا اجا شو
 | زدی هینک ل ز رطاف هدننزودا دش( جاع تابش ) هت وص ظاغو نسا اذا بارغلا عش لاقب ردهنسانعه قوا
 ردندباسا جاش ور ونبد هنکشا نابب هدننزو ناک (جاصنلاو) هدنزو رم عقل[ ) ردع وم زشت ]| هلا درم هدرانوب ور دیار بعت ل امص تان هرانآ هک هثن رد قالطالا لر داکد فو صم هنری اون تان
 تلط كوا ند هغرق (جاصسسالا) ندنطب یکیا ٥ دنس هلیبق دزا (خاعش ونس )ردنا جا تعشلا نب ةيلط

 هنسغوا لنهغرقلّوا ندت شام غص وصخ رب موش رلکد لبا لاف هلت وص ك هغرقولب رغ رد هنن اشنعم قفل وا
 هغوق هلنبتعف (جیشلا) نیش نییعنسب یا لوعفلل ءابنلاب تإ تشم ناب رغلا لاقب هنعو رولوارظتنم
 یجب رد درفموبهروک ها كحراش ردیعجج كنءورع هکهسانیزعرونی هنر زق ئهل وقم ج رخو لاوچو
 ةبيعلاحرنشدقعساسالایفاذکو رولوا به هنیرابعا سنج ىع هبترابعیرعلا جرتشلا كقلوم سب رولک ارمشا
 هرم روتید:هنسد رتظوا نامصوهنساانعم یداولاحعنمرونید هرب یکیدنلتعسو ب ولچا كب هرد ج رشواهارعیا
 رولوا ادیب نیدنعاقجا كن هبیاس بک وک د رخ هکر دقلضاب نالو انایاغهدنلکش لب هدکلف هننسانعم املا ||

gre و 

 سس سم

ram 

 | هددج ایدحربش ہک هت ردن راشاهنابلواغ وصم یک ناونعوب نکآردشلبا لت لیناونص رها نیسب هدف

 ۱ ردهبانعم قوا لوس ندنرخآیسیرب كني اخر اوطو رونی دهغیرابنالواهدا شه رانو روند هنجرف روع یر شو

 ش



 ۱ هاب نیزقاک) واز زن ها العا شار دعت وخز تین زرع هبا نا هلبضخ كنم ( هام

 و ۱ اغوا هایم دک ملو انما وا راختح ییمعط هنو ولنط كيفن کرو هدوبب لوش هدنیزو طالع(عیهامس زر ذدعطومر

 | ردنا رفت هلی اخ نبل یہا فاوننکازعط ذخنآ لو وات نسل یا :نسبل قآ هات ےس نیل لات هوا رولک هک
 | كونو كنس (جیلآژ همان بذک یونی لب سسک كن (حاچ مصل ارزولو | دروب دارم ندب هداروسب |
 اوج هب هنسن الو راو ند ند خاچى تنطوُ هدشنزو باک( ج انسل )ردموبم فورعم هکر دیس بانع اص ۱
 خارتسلا نادرا وهو جانسلا نم يارب للا دنال اف روند هدودهدتسراخراونلوا ممعت سدا ل هکر وند دنن را نوت

 ]| یهتسنز هلن نووکسكنونو یه لنز (مجسلآ] ودلوتنمند هی یانفسون یک ج ارنسزونید هعارچو طیاحا ی |
 ]| لّوالا بابلا نم اممم لاقم ارد منم ام كليا هدولآ اکآ هلتمزدشالبن ات قماونصهکنر رخ نالوا یاغمتنول |

 ]| دهبصقو هدنتلاباورم دایک ك بس( جت )روند هعارج یدو هدننزورتا (حسلاز هول نول هل اذا ۱
 | ددنداروا نویمتساارع ندعو رکب یی نیبجظفاحو دن اہ یلصوبا ظفاحو د نان دید |
 ]| ارد هبصقرپ هدتس هکلوا ناسارخ هدشژزو نا (ناضس)رذ رله را هدنناضق نایهاپ هدناربا الع كنم( 1

 | اکاهح جوک ونوا عضو نوج كل نو زومرادقم هنس هنکو ارت اروند هنشاط کچه یغف كس نا زا وتس |

 | نالوا هنسانعع قمر اطرد هس ختو هدیسرافاک ۸ ۳ هوا .مولعنربهعفا ندن 1 ۱ غل نیس کل وود یخ د هي |

 1 قوا مهر دنانلوا عضو هتهفک كنوزارت هرزوازوک ن مهو سو دنرترعم هکنسذوخاندذوخ امن دېت هلک ن
 ايف هچسو روئاول قلا هنشاط لېد نالواةدعبام قرو زاخو رونلوا قالطا الطا هتعومچ كنسەلوقم ناتمطبو |
 1 ی كنس نسل رد ل قراارم-ن,صفج ندنبن دح هلن شک لنبس ( هکتسراو دیمسا: لر پتر هدنراندزتضم ۱

 : ۱ لقوبج هدننزو تم (جنسلاز یکرجو هر رولک جنس عجب هنس ان هطقز روید هغ حلالا بکر مند هراقو یک :

 | كف هلکن 1 کدر جر بمقدم لا ذو عض تنیس( دابنسلا ر ط طحت یا ع خدر لا ی رونید هشاق للتو

 أ ةربنوز هلغب هدر دی رعم یراق دابنس :جنابتسوشا زول ترو الج راش دو زونلخزجذتسواو رقبا یمای
 | سرب جا هروک هاب كحااچمم ردیدآ شرا هدننزو جام (یاسلازره" هدنز هر رجب نچ ندعم هکر دیک ید
 هروک هنلین یزپشخزوودتاجاسیجومج اس یدرفمرولوا ب ولحن دنا هرخآ د الباز دنات دنه یدنج کر دهظع

 ]] ار دیش همون راطبو یکناژنوران رد ناهس یعجج رولوا بول ندناتسدنهر هکر یکتا خان
 رونلوا باج نودنهندفو رغم رس وپ r هنتو رای دیدزدالک, + دنا خر دسونمآ یعلهابیس نکلو دخلا

 ٠ پیو دیا قرف ۳ ماسعیحا ان نالعسط باد دف دنا لاو دنزورفمج زود رعردنهدولو

 یاری و لنو الح عدابضو هی ههو یوم ودرصشر هش هخباغا لانطر بی رع ندینانوب سنا ۱ شوتا کردید ۱
 | دولا زودو قو هايس يعزآ یشتجو ولو یک ج ضاسیبهدنخون یدنهرولوا هزات درهو هباشم اهنغارپ ب ونص
 نوت یم هجمار قولا ریثکو فو لئام ةهاتسلو ىز مرق هش هتجناغاانح رولوآ هان اتسدنه جاسو ز دریم وہ و
 لیطتسوردقلفوف یر غرونو! نط جیغ الوارو هشموبد یا ار هدر دوم زرد توک اس دنهلهاردح غار
 نیر چرب قضی ندنسونیآیصالخ] اود نیم ودر دید درادنه راضعنو | ینر انجینه هدنادرم درهم صعبو رولوا

 هلکلنو روب لاش مزا الاچ هکر وئیذ هی در نالبنهزومآوهشابتناسلیطو روند هناسابط هات لوق ىلع لش جاسو
 | تی کدو هنر زوم لیلا ودر مچ نکن دف هی رب ندا اب جروملو قلا یدک ناسلیط
 ۱ | هتتیهآ هتسهآ لنت :هاناصق (ناجوسلا او) لب كنس (عاوسلاو) هاو جوم (ج مولا وذ ناتلتط

 یلسطعاوا یا ی تاجر واریز نافتاذاانابزیلواج الب .واجاوس واج وس ج وتس لح را حاس لاقي ردهتسانعكع رو

 ۱ | ر دراضوم یکی دنت زو بازغ( جاوشو) هدتزوروخ (وس) هاج بهذاداالاجونب جای لافیروچهبسانعدقلاج ۱
 یدیا یببراف وه شه سرف من هوذب هکردبندارب هرکی نیفاتم عو دنن هللا هم مدشژو لا ارغ( چاوت اوبا

 هډ تزوج چل ارّودم ذا یا جونم ءاہک لاق نوش هک نانلوا مخسن یسرکد د دهدنزو طعم (جوشلا]
 لابمرد د هتشانعم كم هدش لب و اا شل لا بابلا ماه بيطلا س لاق نددشس انعم ك مزا نبط

 ضورالا رانه لاقی,رد:هتنسانعم ی اوص بوربص زور فلک دید ش لب وات عزا نھ

 لبنقیص (ميسل )او رابسادا ملل مولا جت لاير دل معتسم دینی اعم ككا هک نوت واننېنرشقاذا

 نوید هلا نسا دیدش هدننزو روهج (جوهسلاو]ةدننزو زوبص مب وهلسآاو) هدننزو خوپبط (عبوهیسلاو) هدننزو
 ی یخ e ۰ را همت تتا ناکم لاقیزوشیدم الو ارغوا لبه وچ رخ( علا

 م چ حرم

1 



 )۳ سمی بس سوم س ۰

 هل كن هددشع مالو كنبس(نامشل )روند هزاغو هدینزو ناییص هک تان هد دشمن مالوتلنبس ناسا | | یکل چ ەنسانعم ءاطعزو شید هب یکرباومسواهنعضراذا میرزا باتل نما هقانلال صفا پس ارد هان

 .رایازیربل یتزاغوب هک ایوکردنیانعم تاحجا هرزوا هغلابمو طارقا ی ورشم هدننزولاعتفا (جالټسالاو) هدننزو | لعفت (سلا )ردارغوا لا یب هود نابلتوا هکر دنوار هد تنرزوررق هلم نبش ( عن اوا هد زو ناجا |
 | رد س یدرفمارهاظ روند هنب راج تاران توزوا كب بف كنس لس علف ىا هن نیل اهل | لابقب رد هنسانعم قوپ هل هتشا یی هتنننرب مملو نایت هب الم هناک هب یش ا اذا هلت از ت ارشلا لست اقر |

 | بالودو هدرزوبق ردپیلکدنارعت ی دیکر هک دهنسماضعم هیچ اس هدیننزو هلو( )یکم السوس |
 | هدیکز هکر دیس كعكه دنن نو فضنس هاب وک كججو تتءددشد مالو یسک ك نس (یلست رولوا هدف |
 هدننزو لعذف ( سل او هدننزو لجزرفس ل اور هدننزورما چا زرد هس ۍدرفخ زد لک دبد زسا | دیک لو شرب لوک هنر هکر هر فادصا حونز هاو درمص( سل ردفورخم رد لک دید لاک |
 الج ولو حاس ماعطلاتش زو شید هما حط نالوارولب دوب ن نسكعىچنامھ ەل غلا اقىل ا ل شوخ
 هاو نوزوا هډننزو رقع (یملسل ادد هدلرب هدنن زو سو رق (جوخلس )سعال عد عابدی استپ تب قا ۱

 كنیم( هج امال رولر د هت نو زو نهی فلج یل وز( ا ا دواک راج یبا نرخ هدر ییا او
 رونید هک یشیدو هغارصق نالوا نوزوا ی هدننزو رفع هاله ئاخت ممتاز ر دک هدلبرب هتنستکوا || ناسا هیتر رک ( ناجا" لجن امچمس ی" لایق رد هجان قلق نوکر ید هاتو | لیعفت (ی سلا )زود هدونب نالوا عظلا شببخو ةر ولتموسد کپ میوسو ہد نرو مح شو کارو ماھ | | ر اتد نخ شش نوا اف ورک یوا ی و ی ا
 [ذب اعحسل اونی دهی نوزو ار یر دصاخ هنر درب وە داغونو رۆ دهغارصقنالوا ملا طظیلفو رضا زفر

 ]| نالوا رادنیک هاب کنن( ج وصل ال نونید هکشایشیدو هعارضق نالوا نوزوا یرالب یخ داوب هل رمتنکلتتس ۱
 نزوساواهسرولوهنرونیذفغلتوزو اقلظف هد زوج حد ة۰ هنسابنعمضیغبلیوط روند همدا نوا |
 | نعي كلبا عبارت یب ارجو هرج هد هزکجواماباه(ذج مس او) هدننزو جنس( عب نسل )لو یا حبه لا
 راعشو بابسج هو جوا هس هکر دین عمرم فس اوهاظذب رم ندیمراف یتسلک جرم هکر د چتر دیس کو نانلوا جارخو هینرج باج ل وق ىلع رونی هک افیفس یبارخو سیر وچ هلن شام دف وان ها طق غیا

 هلعون وا تاّرم تالئ هدلوصا ضعت و رایذلپ |لامعتسا هدر وب میانه ودنا تد زعتو ذخرا ہ وگو دا وت اتم |
 جوا هدینآ هکر کم لو اینم ةدنش هلوقم ضرا :حارخ ر دص وصخ ڈا زج و: نکا ر داند او طس اؤ العا هکر د ناق |

 | ددنیا هرو کورنی رخ( تج واز رانا ناو انما او نش وار وقار ادرج ین بولوا هقبطجو ات داعهک اب وکر درہم الخان وقر اد هیج عی لیا تیک ارس حر مس دنا( ورا هدا متت
 يعج ار دصوصخ هکمرب وجارخ هغو اف رغتم نذ هموقر دام هروک نتا ك جر اش هطعا یا )بر مت لوقت |
 روند هناویحو نانا كاجو فینخ هدننزو لغ ( حل اونی هدوس نالوا شوحخ ولتیوند هدننزو رفع |

 ا ی هم 2

 سس و

 ور ی سد

 هجزخد (ةمسلا )ردیمسا لزدیلتصب رب ندنژهیلعصد اراصنهدننزو رامس((یالعس)وتمانللایا باسلاو سا !ناقسلوقت رونمدمدوس نالوا مط ښوخ یدو هدننزو طبالع (عیاجسلا کلا کره مزون دغا نالوا روده بولواتوزواو رونی هوا كزاوتفیلعاو ردن دنساجزمزاوط هکر ون هو خون و دولدهدوسهشوخژ

 هيف بذک اذا همالک مس لات رد هنسانعم نما نالن هزوس هدننزو خیر حد( همتا ) هل وط هرو دم یا ریلمسعو یکذلا لس لجر لاب قب یک لمس رونید هش نالوا رو دم تولوا نوژوا یون هدا زو جردن [مسلا )الس اعرخب هتعرج یا قلحق هتم" لوت رد هنسانعم تا هلوپس جز هچزآ ورشم هدتنزو
 هدقلوا یدعتم هدنو فلما ف دادشادا لچرا م“ لاف زذ عدنا الغا نیم دو نوا دیش ها ليلا همس لای ردهنسانعم كکو مکج ناو ع رشا انا لحرلا یس قلات ندفتس اعطا با ت رقت هر انا ین مس نقدنساخم كمر دنوکواپجراذاهازدلا خیس لرد نان قاق جاد ی هنسارو

 رونی هنآ نالوا اضعال اتم هدننزو رح مس( يعهسلا) لح منووامسلاپ طلخ یاری سیهسو رهن نیل ناق | دونیدهدوس «رثوخولتدوسد لوق ىلع شلنافوص هدننزو لیبجز همسر هدنزو رفمج هم
 تجسم
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 صح هم



“e "© 
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 تحت

 ۱ جس و دد زائد چ ین ن ناس نب مخو چسب ځاصو ج نم نب فس وؤ راپ دلا ح وزن هرکس هرکسن داف یزابانج
 ۱ جوجل ی نعم نادواجو ماد و ر یار ام لو یمن تب یر شیلا )ددیدآ یضومزی

 لافیودفنس سم كل |لامهاو E ۲99: ۳59 نی رنا ODA فرم ۱
 ۳۳۹ ءانعیسف رپ نخی هعوتضم غ نر ندنچ اونا تعنصهدنن زوده( را لاا دادی درس هح دم ||

 قزلوارفولعم بدلوا ننكر دکم دول ږوډچ واهکردیب رام اتر ةي هرو هنناببلجیواشرونید هتراماچهبب شقنم
 | شعاب کرد بو یررقیراکید گو ج دک تار دیآ یالطا دت ES ودیدا قو رب« یادی ةر ۱

 سویی

 هلماعاذا االف م محعس لاقبزدهنسانعم كلبا ضل وهج ارد صتم ۰ندهزوب رم دام ةدنىزۋ هجر حد( علا | ۱

 ره ( جا دیقسالا) ایوبه ةد شی اج راهنهينس دام اب روند لی هلینوکس تاغ |[

۹ 1 

 ج سس سس ساس ےس م ب تی سم ت ی

 هر اننزد :تطهشتشار وطق یتمدلاورد لیلا + مر ی لع لی ۳۳ EE ءاجسا

 ۱ [:ننرمرج ) هجرس) جیطو نام هتجوجرسو دنمجوسنم مکس تعیطو

| 

 | قاتلوا بعت لیزوهدنن زو چرب راد چ ر ساک !هدیسراف کبد جت نفخ اچ زولوا لبو جشن :نادیوشروقوندبالق
 ۱ یسهلوفم ساو عن حليم او ین ادا هنع یه سس لاعب رن لاقحر دین اعم تلبا عااتتفاواپاهدنن زو هج رج هاش رسل اار 4ی لاج

 مک تباغب : دزو جرح دم( سیل )ادیدش هلتفاذا لپا مه یسل اب اچ کش یونس
 | كندآر , هدننزو هقط رق هلی كن (تیعسآ | ) ادیدشالتف یل وقف یا سم [ للاب زونید هنا سکوت

 | كاب .هدرخآراپد هجدا لوا هکر هلیلوق كليا اطعاوادا ةتسو که د هروب نم *دلب هللا لام هدب هدلب یدنک

 1 لوا چە, ا ریت هل وب هډ رجتالطصا مزب لغو ردن رظنمآیتمرخ ندوی رونی هکمربو

 ۱ وا ناز هدمو استاهم اسلا فی زجتیصاقهلبا هاب فلّوسکی دلاق ن دی جیتافهتفسوبو رد هل و ۱

 | قیدصو كي مشدوخ اب یامهدهوب رم**دلبیش ان ندهظفاشتیرضح دوخ ابن دق طر لم هسکندیک هیارخ | هدلب
 | زدرمسنم لکه و لام یربغای ها هللوق تل ادا قیدصاب یکی رشاب یسیدنکهدوروک, بم هدلپ هینکربنالوا
 هجوونو هدرول نملمهدعب نوسلو اهعاض؛نونسلوا هی ده رونید هب منش ول ییدنوک اخر یدهتفب هدیسرافلصا

 ودحو شم هدننیبهدنوروهدنبآالاحب .ردخو ارشعیاکح اهن هدهیهشف کر یاد هجا هلن رب قهرزوا

 ۰ (ریعسلا )یی رطلا رطل نم دینتسف هما هیفویف یطعل ادب ام نخاللودحال الامیطعبنا یهویتفسلاب

 و ایت دىت ىك اول بامبو یاب کود سمت

 رو نم یو زادو رولوا لپ صاح نکو لس هسنلوا هغلابم هدنقارخا كنالوا لوم ندنوشزوق زولوا لضاح ندندامر
 شمش بؤرکه ننفیام n نی زدم الیو قرن( هلدستعم ترا ارج ىع! افطلم

 تبسج هقئنزو سلعهلنون سلا روپ د هس نو زوآ هدننزو سای( معسل | )رد لیزرم یرات وطر شا روقو
 ناثہالارغک اط هرابغ هداوپ دیک بنات یک كلکک هکر دیتا شوقر و روند هنشوقهود كکرانالوا كاجو

 قوح یرلشید هل لو ا وقرم هلترابع نانسالاریثک هدناویلاةایجو يدنلواهجرت هرو هلغلوا موسرمهلبناونع

 دونلواربعت كمر و هدند یننرظ هک نرو تعاسزد یتساهنبشیب هدشزودجرحذ (تیعسل ا )رولوا كعد شوقر

 نفعتم هک دیقورط لزج عونرب هلبخف كزافو ئږیمک كن مه (عجهسالا ) هدقنلعا زا یغس هل جس لاق 1
 ردنکلوا فاالتخ |هدّتفشحر قۇر عە. هکر دزاتلغف هلا نکنوس هدنادرفم عیج جعساوبش شان ددان هناعارخوحورق

 | نداتهداب 2دا ییکو دک وک رد اتن و رنآهلخاماپرد جاوما«هقدلوثنالغردناویج رب هد کد ریاضعب

 جایکسآا)ردبیتنم لک كنافو كە مههدلوصانک أو ندقناطمهنفیص وت فوم قصوتهدهیطثادرفمو راب دد

 هدیکرتزار دا بیت هلیمجو كلبا حل هکر سا ردکمدشآول کرس هکر دیرعم اف اک هلی لچک تام

 یسینصاق تناردبن زعم یسراف هنیکسو ردیدآفورعم یاودربهلب مک تنش (میب )رد راک دیدشآ یک أ
 ناتو قغوب داف (نابس و دیس رسد وات

iسو ۹ نایلءاضتلاو نایلیس لک الا راب  EA:هاب هلکلن لک تاب یرلکدید  
 كمتر لسالکا نك تقلظتسااذالّوالاو زا مس سنا ا ل را راش

 مرد ةهنساتعمف =



 ت
 یداهشنا کات رهوج هلکلبا رتضت هاب راتراتپج سعفل اورعغل | ع ول ط نیب یذلاروناکهونوا سعالو دیفهاطالوا
 یوله دوغا یس رد كنهن رب لوکس كن هلم*یاحو یخ كنبس (عیسل | )ر دلت نمل وا ل وم هفاضم فذج
 یهویهم اوری یش هراز لابو رغ دادگاه بناب نم اہ هجا عبد دنیا یی لاسی ویو
 عسا لاق راد هنس نجم قمار طهجب هننهآ یخ اص شاب سو یادی وص بور یص سی رد كنز وب هل غمو هنسراک |
 متر تسع ون ص وصح ةت ادو عسب یا تسب رمل اق رد هنسانهم كم روب ریو نیل هج رسا دامهر:قورف
 دیدشلن وډ یرتباذا سرفلا ویس لافیردتج هلوا نیست کیم كن هک رولوا نود ن دکر کس كپ هک ن دوتسانعم
 ےس یاب رولوا واط رد هنیتسانف قعووبطبورض ق وبفو ی ندنک ندنس هلک ر تنم ةدننزو لاع نا جایا
 لعفت ( سلا )رد دنس قعوص كلام قوص قوخ ردن وا رشکت هدننزو لیعفت (ييعسنلا )مین ان فل
 یتیرد نش هدوک لغ المر طا ول برص هدنن زو یظعم (ییسلا) ریست رشق ےس لاعب ردعوا طم نہا: « هو
 شم "راجن لاقب زدنا لفصو مزلن !هلغیزبصابوپافنربقرب یه راج یزکارونیذ هاویخو نانا شازول
 یتغار طاق الامر طو روس هب یرلناطاغاد کر وی بەو ذ قش هدش زود دش (جیاعسا) خادم ضضض یا

 نانو نکن هایرمسک كرايم (جانسصساو] يععلا; هفضن ضرالا خس ناكا ذا یاضسرپهب لاپ هل واورد
 و د تانا نو دیر قابا دسمو خس راج لاب روند هزا یخ نال وا رد رکتش هلکمت کس یزلکدید غ

 یی نالوا ردیا نبع ب وا لی هنمالگره انخسهو روند هنلآی سلوقم رو سگی رافدنوب اغا دلار کسلوذ
 جات مم نما لاقب ندف ذیفضد له اش هلب فک تامالک ی رک كنيم ربا ¡ عارفا يع هڈندرآ یر یر هک نولبدهروع

 جا حسم هدننزو راوبض ( ج وعلا ) ردع توقا ءددنزو ناوم ج وس اهعرسن یا نامالا ےس قول یا
 ل هکر ولد هضرا اخ لوش ابف غ كز هڅی اخو عف كنبس (جواضسل ا) روند هبیرافیصیمب ید ول یک
 رددزتهدننروضمجن و و ژانفج هوا ناناببنانلوا رییغت لوح هک لوا وص كج ەاەو یرانانو مالغا جهل ول

 ابیدس *یشلاب هیدس لای نهتسانهم للان اجلب هدنمضهنسن رب هیسکربهلینوکس كللاد و یف كنبس (عب دال
 هةمو لعفت (ج دیدن ) هتسا نعم تما ذکر وند هب یینالب هډ زو ذا دش (جا دسلا) هب هنطاذا لّوالا بابلا نم
 بونانقهرزوا زو هدننز و لاعفلا(عبادسنالا) قلختوب ذکتیانالفج دست لافب ردهنمانعمكلبا ادینالیادصق
 نالوا شدنی هکردب زعم هدام هيغل اذ (عبذاسلا )هجو لع کتا اذا لج را جد تنا لاق ردهنسانع*تاعشود
 هننسانعب قلج نسحو ٹل وهم عظفل هحبادسهلچب زا زذ اشا پا ذخآ دیرعظافلاندنوب هکر دحز اش نولید هاش
 لاهها یلاذندز ایهتسا ټ کو هلسهنیب لم قبل والذ هجاس ندهید زس وقنمدآ نالوا قلا نسخ رارذبالامعسا

 ارسلا یدهم ن دجا ندج روصنم وبآ ندنثدحمرذیدآ هل يفر ند دارک | هدشنزو دنرع(مم )لیدی

 ارحومومقماک او لب دنه روند هغارخ رانا یلبتف هک دفورفهدنزو باک (جارسلا )ردند هلببقلوایرازدو
 جارس هکر ونلوا قالطافشن کو حاصل یا جارمسل ًافطالاقب هلنبتعطرد ج رس یجب هروک هثناب كحراشیک
 ودندسانمالعا جارو رد ځو ظوه هنسانعهءایض «داموبهروک هل انب كح راش سعّنلا یاجرسلا ملط ل اقر د راه

 لّوالا بابلا نما رم اهرعشهأرلا تج رس لاقي ردهنسانعم كم روا جاص هلینوگسكنارو یف كنبس (عجسسلا
 .خجربموهبذک اذا لج زا جنش لاقت زولوا هفنمقلوا زاحمانععوب ندساسا رد هنسانعم كلبوسنالبو ثرفضاۋا

 د وجاب یم هنځیدلو| فور غد یوکس ن دنر فت ب و دیا کد یظفل ج رس فاومهنسانعمبدآ نیز روثیذ هنیرګ انآ
 چاص یخدوب هدننزو لبعفت (عنمسنلا) هلج زی هج رس سرفلا ىلع دش لاقي رد شل وا طقاسندراهضسن

 ہک وئاوآلامعتسا هنس انعم كلبا ك کوکو پوخ یهنسنرو ت رفضا نااهرعش هار لا تج رسل اق زد هانا ك مروا ||

 یسهرهخ كهدآر هلنیتعف (جرشلا)هنسخو هجه) اذااج مسن هخ رس لام ندنرابع دکلی ںادنات یک ج ارس
 رد هنسانعم كمان وس فذکو ههو نسخ اذا عبرا بابلا نماجرمسلجر لا ج زمس ل اهب زذ ةن ساغم قوا رادپاتو لزوک
 ب ادلایا اهنرعسالوفت رذهنسامنعم كمل رك ایه ادن رسک ەز مه (جارسالا) بنک اذا لجرلا جبین لاق
 روناوارببعت جا رس یم دهد عت اسل کروند هیس کن اب رکاهدننزودا دش (جباتسلا) جرسلااپبلع ثد دشاذ جاری

 هدشنزووپز ( رس )روٹ دهنتفرح لج ارس هلپرنسکنبس (فجارممآآ) هنا تمم با ذکر وناوا قالطاهب یالیو
 اع شه انسرمواجتاف و هتک بد حج راشردب یقبضماک | هی رس فویسیدیارایمق هکر ذیمادا دخ فورحم |

 دیقفو لاع کم رسی رعندج ۱سال! ویاوشرسن/ساقلا ن دم دیغس واو رار دیا فرصت هنوکو ن ینعارضع
 ح سو قدنلوا رکد یراانععهلبنوکس كنارو قف كنبس (جرمم) ردندا نویس ادلاخنب منیهویدیاقارظ
 مس تجسم سو

er marae rare ane 

eas 

۷۱ 
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 هدننزو هلو( ههبسل او هدننزو هعرج ( ةجسلا) نینلا لسضف هنرادایانال ىح هطهزالزا لوقت ||

 هدناهم| ضعب هکر ذ حراش هتسانعف هربش روتر دهنکلموکت رغ نالوازتساق و زسکیو ر وند هچلکهاتسو هيانآهاپس ||

 كیکا هایس هدست و لعفت سا )رونلواریعت كنشخ هکرونید هرز هجا نالب روا هتلآ ی راقتاوقو هئب رزین |

۳ 1 

 جاور هما لاق ردیکحیرلکدشلتب ون بوراوآهرا هدا ز ندنوا ت روعر هدناتسدنه هلو شمراو هد هرا ق وچ
 جاو زالا )ردندرداون ن کلر ولوا یعجج كحوز یک جاو زا هدننزو هبنع هجو زس جاو زالایا هجو ا ةرثکی ا

 هلوفهنمو ردیعج كن رق هکر ونلوالامعتسا هتسانعم ءانرقو یدنلوارکد هک نن ردیعج كجوز هلبغف كن هزمه
 ردراویاونا رونلواربعت هبوب هراقهکر دزوط فورعم (جازلا) ماتر یا ےمجاوزاو اولطنزلااورشحا یلاعت,
 هنا ءانب هل دمو مسک كناز (ج زا )ردیقل یلظنطاروصنم نیدجا ندنیندحم جازور درعه یسراف كارونو
 هسدنه نفرولوا لوقاش هدنجوا هکر دیبا قلعم هتلآ ی رلکدتیاربعت هینوک زرامهرونلواربت نیا یی رج هکروشد
 هدیسرافیظفل كيز هکرید جزم دیرععیسراف كيزو و ز ردبا كلارداوتزو هلکنآی نایمےکو تسار هوننکح
 هکر وند دنیااشیرب ورونلوا حرطانب تروصمسر هدنآهکر وند هنسهف کو :هننن تراه وانت یرترد هیانعم یکیا
 یراشقنرا راکشفنداتسا هکر ونبد هرلکلسالوش یربرولکهانع-یل هلیسراف مج یسهلک جم زو ونو ابعت ییا ی رج
 ثالث یناعمرونلواربعت جز هکب کاو کر سإع باک ی رلکدتیا جیارکتسا كمون ل ها سد راز دیا حرط هنلکن ۲
 یسپوقتوربتوتروب زم اعزد هنسانعمزو کر دی رعمهز زکر ایدی دراضعب و زدنکم قفلواذخ اندر نه كاهروکذ م
 ردصم ج وزو یدنلوا نایالصفمیسانعم هدننزو ج وغ( جو ا )ر دلم تح ق علو اذ ختا ځد ندنوب هلغلوا لس

 هچ وازملا) شّرحاذا اجو ز جو زپ یهنیب حاز لاعب هنسانعم قمنرفشق هثیزب یرب بودناداسفایمان ةنایمرولوا
 جو اره واز لاق ردهنساشعم قلوا تفحو قلوا شا هث رب یرب هکر ده نتاع جاوادزا هدننزو هلعافم
 كنسهفئاط نج « دننزو رفعجب هلا هج یاز (حزهزا) یدبا ج وت زا ییصا ردلاعتفا یس هلک ودزاو اجودزایا
 كنلومیهنیلج ومف : رغیا نجل اج زاهز تعم“ لوقت زولکح زاهز یعجج ندهب اکح ندراندلب وو ندیراسس

 یزر راسو یراموغوب كغارزم هدننزو ج رح دن (میهرلا) ردیتیم هش راتعاهفناط یداربا هلناونعاهتلحو
 ردهتسانعم كليا ارادم هدننزوهجرحد (تملهزلا) درط ااذا نزار ل اغ ردهنسانعمقلونوغیو او یرغوط

۱ 

 ثلکسلموکصض يملا ة جبس و روش.د بو كل یکه دیسراف هکر دموشرف هرزوا قلوا یبرعمیش رعبسو هیس

 مس سا

 رونبد هنکلموکب رعزسکی نساقن یسدوب هدنزورمما حبس ) فجسلا شبلاذا لج زا بست لا ردهنتساانعم
 هدیشوب یشیارب هدنز و هجرحد (هجربسلا) ضي رعیا سس ءاسکل اقب رونید دیلکولناهدننزو رظعم ( جسلا)
 كنارو ی كباب (ج وّباس) هانعاذارمالا لع جرس لاق رد هنسانعم قمالقص ندقلخ عی كلباروتسو

 هورف هنوکرب لوم م ندنسیرد یکلت هلنوکس كنا و ف كنيس( دنوجنسلا) ردیدآ عضومرپ هددادغب هلیدیدشت

 ییکلترک رادمولعم روک ی راق دباب ندنسب رد یتالغوا هکماصوصخ رددوخنوم یکلتهایس یکروعماربزردهایس |
 ردفلکت ضحروکذ م بیارعت ندنظفل نوکن امسآهقشب ندنوب یدبالمگ نوبتو باصس هسلوادبقم هلیسب رد |
 یکلپما قجت وقوطاکاردهلوج هکروشیدهشماق كيلد نابساوارببعتهزوساه هلب مک لر همه (عحتسالاو)(جاتسالا
 كنوز( هسا )ردعبشم ندنآ ج اتساو رد رم یسراف بتسجتسا هکر ید جرم رار دیا لاخد اکو کم بوراص |[

 یکلتهدکنر لوا رولوا نام دوخان لوک یپ رد کد للکنر وکه کر درم نوکنامسآوب و ردیمسا ك روكى نە
 دارم رکرولوا كجد یلکنر هچکه کر ولوا مالم كب هسلوا ییرعم هنوکیشر وب رم ظفل ہل خلوا قوژرغمان کروک

 ردکن دحهرزوا تنبل دازمیکز دهنتماتعم قلوا قوص ییطهلضفهدنزو خل ا)ردیدآهدلبرهدیرعم زایخف

 هنیطاذا طاطا( حس لاب زد هتسانعم قماوصراودو هطاغ قراذا لّوالا بابلا نم همغو لچ را ج لاق |

 ید هک هنر دیدآ منصر هلیبقف كنپس(نصس ]روند هب هلام هتخن قص اوصرا وید ردنا سا هپ رک يم( عسل
 هلوا یروطوه قفوب ك هلځتوق قوج وصرونبدهدوس لوش هدننزو باغ کج اعسو هس ردیدآځض یریغرب
 || توقف دذ دنیبانعم هر دم تاباطرولزا هدرا هن اخر کر اکهکر ونید هحوطس شم اوص هلق اب یسوا هلتتض (ےشلا)
 لدتعم ةکروشد هنوک نالوا قوغوص هنو یتا هن هدننزوبغغ( سس )رد ےسا یدرفمارهاظ رد هنسانعم هبیط
 هلمسالو هلصب تنسبل یا مسج ضرا لاقب روتید هرب نالوا عالم هنو كر هو [رقالو رحال یا جج مود ل اقىر ول وا

 ىزهولبلا طاغو مسجلا اث اوهو هنا ةفص ف سابع نا ثیدح هنمورونبد هبباع سم عولطملارف عولطو
 سس سم

 رقالو رجال ل دتعم یانی احم بولوادراو هلبترا ام دن )اینه درخآٹ یدخ هکر دحر اشنا لوقف
 س

 الرا ۱
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 لعب هلتهجو رونلواقالطا جوز هنب رره كنالوا :داضم دوخاب لام هرخآ هدفاضوایس هلوقم لکشو نول
 وشاو رد تاجوز ىج كنهجوزو جاوزا جج كجوزردهټ در تخل هجوز هلباهو راد جوز هنر ره ندهلعب و
 كلذکر درسفم هلا نارقانالوا یدتفم هدنرالاعفا هردط جاوزا هدنسهع رک مجاو زاوا ولظ نذلا اورشحا

 | نیجوزانقلخ یش لکنمو ردرسفم هلبنارقاو هابشا هدنسهع رک مهنماجاوزا هبانعتمام ىلا كينیع ندقالو
 یضتقمییعونصم بولوا بکرم ندیروصو دمو ندضرعو رهوج ءایشا هلجلاب یناونع نیجوز ةدنسهمن رک

 هدم رکن آر قوردنعضیهبثت هنغیدلوادرف حد عناصو جاتحم هعناصرب هتبلاو بوی وا هنسنرب یراع ندییکرت
 یسهعرک نيع روح مهانج وزو ردزهقرفو فانصا هدلحت ضعبو ههباشنم عاونا دارم ندجاوزا هدلح ضعب
 هکانم نالوا فراعتم هداننس یدورو ءاالب هدهسیا ی دعتم هنیل وعفم وزن ردقنرهردهنسانعم نهم هان :رفو

 ییعبلکش حوز هکردول یسدصالخ كيرغمو كحابصمو ردن هنس هتکن ملت هنغددلوا خراخ ندنروط ۱

 یابتصا هلو ارت نوع EEE هتشنالوا ربظذو هبش هنفصور ندفاصوا دوخا عبط هش رار

 تفح هک هد هتسیکیآر هو یکرمو ولحو را چنو ليلو یتاو رکذو سباب و بطر هلوا ضیقندوخاب یک ناولاو

 هکت فج یکیاو ردیکیآ هکت فجر هل ناجوزنیپ یکی کید شید ناجوز رو لوا قالطا جوز روناواریعت
 قالطا یرابنا نیا قحردلوقنم یراراکنا كنقالطا جوز هنيا كنو و ندب رهزاو رونلوا هدازازدترد
 ناجوزو ماجنم ناجوز قجتا بویعد فافخ حوزو ماج جوز الثمراب رع ارزردشلیا هطخت یراوبرم

 هنسشددودرف هنکگرا هکلب بویعد جوز هنیرب كشوق تفجرب كلذکینرلکدلباملکت هلبناونع فاضخنم
 كلرخارن نادنسنج قالطا جوز هدحاو هکردشعد یناتسعنو ردشلا لقن هدجاخحا ضرعم ینرلکدید هدرف

 ردتفحوردشا هنیرب یرب یکیاو هک رد ناجوز امهوردیشا كناو هکر رد هجو زوهالثمر دطورشم هل دوحو
 | | نارق دوف هیلاع تغلو و رونلوا قالطا هنر ره ندنروتعو را حوزو ردو یدارم هدکملّوم هکد شن ردکعد

 تیکس نا زدیتغازاج لها جوز و دج لها هجوز هرزواییاورمتاحوباوردشمالوادراو یناونعهجوز هدمن رک
 ردلیعفت هک ج وو ردنوجما سا بتلا فوخو نوجا حاضیا یلامعتسا هاا كناهقفو رد سکعلا ىلع ہر اوا ین
 ءارمابو ةأرماان الف تجوز لوقت ردیاهب دعنهلوعفم یکیا ردلعفت هک و زن كلذ کرولوایدعتم هنیلوعفم هس

 ردپ دعتمهلبسهلکن م هک یرالوق هنماهتج وز كن (عقفو ردیتغل هءونشد زایس هیدعن هلب بو اب حوزتو اهجوارتف
 ینیدنلوا قالطا هنیربره كشایکیاو یهتاردشلواطسب و حرش یلاج ا تموم ندلیصفت ون ردلکد هجوم
 کرد حزاش جوز امهلاسو ناجوز امهلام رون دید ناحوز کهن رونلوا قالطا جوز ندر هتسیکیآیک

 لاقب یک عفشروناو ارییعآ تفکر وند هنلب ام درفجب وزو یهشناردبیک یرلکدید هاوسامهو نایسامه 4لراب رعوب
 تفج رردبا مسندنییالوب هکروضید هنسوت رواهفح ج و زو ردیم)نردنعفچ نعد تو وا عفش یا درفوا جوز
 ساسالایف لاق رونلوا ق الطا هننول لر هتسنوللثما بدو رد هلببسح یکیدنلشیا ندا كبر یکیا دوخاب یسلوا
 هدننزو لیعفت (ج و لا )نول لکنم یا جو ز لکنم ابهیفقلخو اناولاوانانصایا اجاو زا تاسنلاهلاقلخ

 "نه مهانرف یا نیعروحم مهانج و زو یلعنهوقو ما هتسکنا یا ۃًارماب هنجو ز لاضو ةأرماهحج وز لوقت
 هلبس هطبشاو ءاب هدهموقرمتبآ نکیآیدعتم هسفنبهنیلوعفم هدهیلاع تفلجو زو جو زا هرز وا یت آهجو عب
 ردهدنکس مهانفتصلاو هان رقیهانج و ز هلغلواییبم هنفیدلوانصتم نسانعم قاصلاو نرف جیوزت یسلتاهیدعت

 یتیدلوادراو هدنناونعاروخ مهانجوز هروک هتنابكيغارو ردناباراعشا ینلاعحا لج ید هتیبس ییابیواضی
 لعفت (جو لا ) رد بم هنسهنکت یفیدلوا هدنس هرتو هکانم نالوا فزاعتم هدر الاحروح جو عقاو هدننج
 ةأرما تج ورتلوقت ردلمعتس هدنسانعم قلآ هلحاکن ین وناځر هلغلوا هنساتعم قلوا شاو لملتهچهدتنزو
 ررولوا یتدعٹم هلباءاب هب نان لوعفمو هسفنب هرزواروکذم هجو یراهغیص جوتزت رکو جیوزت رک أرمابو
 تجو ز لوق اسهب و كفلّوم ردیتغل هءونشدزا هرزوا موسرم هجو هکر د هلیلق تخل یر هیدعت هلباءاب لوق ىلع
 هبننسنربجوزتو رذکع د ءابلاب یا مای و هلغلوا عج ار هی هرات نومریمضو ردرطان هداهنسیکیآ كنبرللا تجوتزتو
 جوملا هک هلی سكك يم ( جاو زل ا )هطلاخیامونلا هجوزت لا قب رونلوا ,لامعتسا هنسانعم قنّسراق بوشب رک
 هجراخ ما هکرونلواقالطاهنوناخقوج یراج و زو جو لاةمثکیا جاوزم اما لاقت رونید هنوناخ نالوا

 زسرخن ندنرب یرب هکر دلو ردقج هلوا هنوعلم ناراو ةنسیاربغ بوئاشونرب « دنوکجب وا یکت روغ یریکدید

 و يعرب
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 انزودع حابصا موناهب قالن * ی مال سم لخت كلزعاش 7 نیما هدننزو و لی زم
 .تاداع قلوابقلم هلیبس یسهموظنم ءارعش ضعبعقاور دلو | ثعاهنقلت تی جت ةنتال اف تبهر کا ازا

 قمردلوط لینوکس كيمو یخ تكاز ( جزا )ر دقوم صوص لصف نو هدرهرم باک 4 هر درع |[
 كىروشۈدةني تل یز بودا داسقا نښی قىانوراھ "الماذآ لوالا الازم از ب قلا خیز لاشندهنیسابعم

 | لخدادا مهنلع جی لاقب ردهنس نعم كنريک اج ابنک نبض روند هیر و سزا د موق اوب ج لاعب رد هتسانغم

 موجب بیر عبارلا بابلا نه از لجرزا.جز لاقی رد هنس انهم قاط هاتف راز نذاالب

 *موت جز لجر لاقیرولنید ھم لانشخو نیغراط قار لوا لعافرمسا ندج اهمزا ( عمرم او)
 ۱ im هّن هنسمانعم باطل ا بنذ لصا رونیډ هېپ روق شوف هدننزو یکمز :AR كيمو كناز (یحرا)

 ۱ ندراکشپ یبسننرمارنز لزید نارد اریوداکآ هدرا دنس ین سوق شرب غونر هد ښنرو لم د( چنا )یدهبابنعجوب

 | بدل مسروپد دو چ ناردابهدهدسسراه یمن ۵و یرهوچدبا بنا اک | بوشنی تفچربو هچلوا چا
 تک یشوق تاسکسو وکدنوا هدیکرت:هشوقوب رډکمد ر رار نوا ناز دار هډو زدارب یکیا تازدارود
 آن توک بوبام یرلتجلوجو-یرلپ زوق كج وکر دهیش هو یکینآ كلي وک قوص لئام هیوراص یول
 | کر ذ چنزا تشزدیا فالهتخا یراتجوچ:ندقاتب بولک هک یک دونلوایع ناق قشوا کا هدرا د مب
 یکی اطب هراقرولوا ضاببو هدنشهنچ نجر وکر ید ںیروناک هد مهدی جز کردناو یجدشوقنینجزب

 ۱ | عود لج کردیف دارو هدتنزو أد هابوکس كنم رهو یف از جازا زدیادیص قلاب تولاطفیوص
 | دونی :ةنبراقنم نشوف هو دتکرا هلی نسک ك جوك ناز هجا زهلکیادج آر یا هجا ینا لاب نتینساج

 | صضان قیبایا چرم الکل اب دوبنید هراچ قوچولنوارطو باتو رظنشوخ هدننزو منم هباه ( هما[
 | كنان (جوتززاوژ هلی كلونو ,كيم ( مجرم و) رددزت اب هلی نک تازو لینوکس اتو كناز(عنراز مک
 ۱ | یسلوا تروم تجویز هنن : ی هکلواو کز هدیساف ردیدرفم تیز ر هغ اطز ندر هزاق هلع |
 ۱ هلسنداد ز لوق ییع یتمهصوص كب هلنبتعتف ( راز رب بن اوت اط هد دیعص,یاروامیرا هکلولو ندا |

 | لجرنا ت لاقت رد هنسا نعم قلاق ندبآمشو ماعط هرذوا ماره بولوا ضبقنم یراق رغب هلکمکچ لزوم |
 ۱ | عطلا راک عیطتسی الو شما نم هتيراضمو» قاعما ضبقت نا وهوا !دیبشب شطق إذا عبازلا تاسسلا نم انز ||
 | هبرقر هدرولاسنن هلی كاز( )لیلفیا جزءا لقب رونی هفلتنزآ هدننزو مظعم (€ لاو برشلاو ۱

 ۱ | حیا نشرك اش نیدجپاندج بدنی دج دید هدلن زب هلن ةکلوا ناحجبزذا هدئنزو نانی (ناز)رابیدآ | 1

 | باک جازا انا )ر پن دازو وین یل زبع نیسو ممافلاوباو نايا نفسوب مساقلاوتاو یلعنیدیعس ماما | |

 | اسوا ندنیت حجم هدننزو ریز( نکا اجانز چنار لاب ندهتس انعم كلبا تاخ اکمو ضوع هدننزو

 مع اول ؛هلبلق هفلا یی ةا اتن ناو لب كمالو ېز بیک تان( نیلبمت راز رد كوو ند |
 نانلوا عضو تاودرخ هنچا هلب سینک كفاك فتو ردیدآ فرظزب هبیش هفرظ یرلکدید فلکه دننزو هليو |
 ۲ اتن هک لس ي نزن «دلسراف ثادرفمندبنعم ینا هلس نیبز نوا زفطفلو نفر یهو قخ داغدو هری وط | ۱

 یساوقف ټا رسو وی هنيا هکردزبسنم لبا فرظ تفچرب شل زود ندج ان ۾ دنزرط هم لرد ی هلن |

 | ةتهج و رلروپتللوقماناوعاب ینآ ردنا جن ند لبو ندربصج هکردرراو نعون رو ا رذلکوب هزاوط بوبق |
 نره هل زو رووا قالطا و هک ی هبل ذوا هل ee لپ وا الج | |

1 

 ا :STI و me ها اود مدت و ودا هک |

 | كىنو یتف كاز ةت زا ا) ند هلو هللا چتو هل رانو هروک نان مای دبد ید هلفنزو |
 نینرره كش نالوا تفچرکرد هنسانعم سا هلتوکش هلواوو یه باز ( جوزا | ۱) لدهتساتخم هنهادو تفآ همت کسا ۱

 هتیوناخار نوا ین نم رضنو روئلوا قالطا نبوت اش تلراو هنیرا كوت اخ خب هی هلبلحو لعب هلتمج ودر دنرابع |

 ابهو دنجوزو هحنوز یهو امجو زوه لاغب ردیاب و یاد یس هلکل با هک انا نونلوا قالطا ید جوز
 جدیه بدانناورکذ چ هدناناویگ نالوا شا ظنا جوز هروکهتن ابن هدّاصضب فلفل ومزدشا کا قعبناجوز

 ا:كشا مپ هنی رق یکیازه هدایشایاسو هدنان اوین كلذ ن دکعد :ودلشا كآن هکر یدادحاوزوهنوناوا ||

 ترک مس ی سا هل تفجر ون مدکرت هک یک و فخ الثزوناوا الا جون |

 ا
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 قمرفیحو هذرطاذا هر لاقب رد هتسانعم كلا درطو هناکمنم هعلفادا هچز لاشرد هنسانعم قمر وخ ندر

 ردهنشسانعف قمری وق ندنزپ یب هنتینرب یتدوبلب رسک كن همه ( جاعزالا) حاصاذالجزلا ع عز ل اق ندهنسانعم
 ةعضومنع هلازا هدحانصم ملتقاف هناکمنعهعلقیا ےعزاف هگزا لاقبردعواطم نرنآ هدتنزو لاعفنا (جاعزالا
 ینراقدلوا بهاذ هنکیدلنید صتعثف هجا هدنعواطم هکلب بویلک یو اطمراضعب بولوا ریسفم هل بترابغ
 هلفعندنرب نیهنسنرب جاعزا هروک اک( سب ردشلبالقت یتراقذلوا لئاق هننکبهلکیعواطم ندنظتفل نیارافولیلخیو
 از لح را عز لاقبردنرابع ندقلوارارقیب هکرد هلسانعم بارطضاو قلق لنت ( یک زا ) ولو هنمسنحم قمری

 هلباهدحت وم یاب (جعزا) لول ارارقو مارآ هدرب هکر دنوتاخلوش هلب رسک كم (جاعرل از قلهاذاعیاا بانلا نم
 نالوا شکآذو توخ اقلطمو روند هدولب فیفخو هقفوبلوق لع هدولبقآهدننزورن (هعززاو) هدننزو رفع
 هې: نیغ (جعرا )رد هنسانعم قلا ءوسقلب وخ دن هدننزو هجرحد ( دعا )ردیمسا نوتیزمزو روند هش

 كن هویمیراکدیدیسازک ن اتسب رعینعب قبن هکرونید هنشع یلبج نوتب ز ینعب متع «دننزو زفعجب هللا هدحتوم یابو
 رولوا ولط قز جئ کی مج نیجراد یمطو رولوا هانی هدعب ضان هذعب لشیادتبا زولوا هدنلکشیرآ هدوخ

 كناز (ب لار دب وصا یس هام نکلی دناوازکد افنآ هکر دیفدارموهدننزو هم عز (می لد رار روتلو اذاضقا یر م تنآو
 عع عب الا بابلا نماز هعدق بز لاقب یکی اززد هتسانعم قغاط ب وراق قانا زدزئاج هلبنوکس كمالو هلبتف تامالو
 هلتعرسو تفخ هدنزرطراباق كلککب ویمص+ كب غانا هابخف ك ناز( او) لینوکس ك مالو غغ كناز لا )قاز
 خي واق هل جالرم خذو ضرالا ىلع ةفخاذا افلا بابا نم اجزواز زب نالفرم لاق رد هتشانعم كمك بيري
 شا روق ندرانو تادش هدننزو جراخ (ارا] جال زم اب ةغلغا اذآ طنز بابل الز لا ندهنسانعم لب بوبایق
 شلغا تیاغبو رونلوا قالطاهیسک نالوا را هات دشیونصو رولوا صالخ تولاق هک ًوکرنلوا یالطا همدآ
 هدنزوزوبس(جول را)سوقلا نعٍتبناکاذا غاز رپس لاقى روش هقونالوارقیح ب وراق ن دنا ناھ لغو ار اوو
 هلغلوا تبثع هلبترابع یضع غ ضرالا هجو ىلع زب یا جاز مسوهدساننا نکلرونلوا قالظا قوا نانلوارک ن ذوب

 ضرالا هجو یلع زر د حراش ردقج هلوا قوا نالوارک بوشواص بویمراو هناشن تو دیک ران اق هنوز
 یر لا ردهنسانعف عاق قابا هلغلوا قیاطرت هدننزو لعفت ( رب لا) ردشلما نابي هلبترابع یمن و
 زدیا جازت ناد مرح عوج هک اب وکرونلو لامعتسا ةنسانعم كم هزواهخلانمو تآدش یو شو میز وع ذم دق
 | .ردیک ب واق ندلا هک ا وک ونلوا قالطا هب هنسنز آ هدننزو مظعم (عیرلا] ةبزشق ا اذا نما جرت لا

 ]| بولوا قصلمو قیم ندهرکص هتعاجوموقرب هکرونلوا [قالطا هیشک ل وشو لتلق ئال زف ءاطعو یش: لاعب
 كئبشرهو رونلوا قالطا هبیشک نالوا صقان بویلوا لماکدنتهج قلخو قلجو هیلوا ندمرمز لوا لضالاق
 فاصو ردننملوا ځلزت ندناسنا "هرمز هک اب وکرونلوا قالطا هک نو لی ورونلوا قالطا هثنالوا نودو قافيا |

 |(جالراو) هدننزو حاتفم (حالزملا) صلاخر غیا مح لاش رونلوا قالطا هتبحو هغلثشود نایلوا ضلاحو |
 ۱ قلا قالغعو نایلوا جات هر بولیحآ هلا لا حالرخ نکلزوتید هایلک هکر د هنتساتعف یقالفم هدتنزو تاک

 لوق هلبترابع قلغیالو بابلاب قلغي جالزملا لاق هلزع رط اغلا هدساسا ردصوصخم هدیلک نالوارولابحا هلن |

 ءاهسر یا جام ما لافیونلواقالطاهوت اخ نالوا قیر آو سا نب رغص جالزمو مفا رد نا ےل ة روم
 هاویحو ناسناالاچو كلاچنو یدناوارکذ که نرونبد هقوا نالواردیکبویاق تاج ندیم دشنزو نوبص ( جو
 || ینقان دوخ اب یمرفكندنک مان نانكلا شجن هبادبعجولزو حیرمسیا حولزسرفو لر: لاقي رونلو!قالطا |
 قالزالا میس یا جولز حدق لاقیرونلوا قالطا هقوا ندیک توباق كياح ندلا هلغلوا نلماتیاغتوزدیعما |
 دلت وط هدیعب یا خولز ةبمع لاش رونلوا قالطا هشق و زاردو ر رودجولزوردسكیارازکش وب فلوم دیلانم |
 جال رگابدقلعا اذا بابلا زا لاق رد هتسانسم تلیا دن هلبا جال یب واق یخدوب هلی رسک نفره (جالزالاژ

 هک اب وکر د هنسانعم كلا عیاشو شاف سانلا نیب بو رق زو سر ندنزخآهنکربهدننزو لیعفت (جل لا
 یرادقتبافکن امهوسانلا نبهان شفا یاهرسو هجر خا اذا تخل زت مالک زل اق ر دنتنمز دنا هتان هنابهندنزغآ |

 ةغلبلاب عفا دییاهشیع زبنالفلام رونلوا لاسعتسا رد هسانعم قم ردنشواص یهو ضخ كمن هلبا یش |
 ىز ةسقا لاقبروناوا قالسطا ةي هقان كباجو تسج هدتنزو هلو ةع او) هداسنزو ئزجب( فتا
 هفتا دا ناز هز لاقت ردلپعتسم ةن انن كليا مادقتو قبس هلناتف (ناسلنزا) ةد رس یا ةجلزو |

 ردید رفق جز ارهاظ هتنسانعف سامر وخز وناوا قالتنطا هزانتیق نیا نالوا جت رص دلنبتض الإ
aa.بت هسم ۰ توس تبسم حس هوس هه هر سس سس  
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 ءوشلاذخیا لاق ردهینعموب ځد جاز هک هتنردهنیسانعم عوج و هلج هدفتنزو رفعچ (عیآراز شرحاذا

 رهاوجارکو هل ئ شوو شقن كركر ونیدهبشیار او تفیز هربسک ابو كناز ( جر زر ) هلک ذخبیا دحنآزو هجا
 جرپ لار هل وا ترج «دنآهکرونید هباسعس هقفوبلوشو هنسانعم بهذ روتبد هنوتلا ج رب زو نوسل وا هلیس هل وقم
 كتابو كناز (جدږنلا) نرمی اج رب زم ج ږز لاقب ردل وعفم منا ندهج رز ردکعدولتنیز كپ هدبننزو جرحدم
 هلپقتق كز هدد شم نونو كنابو كناز (جب ز) رد ولقم هروکه ناب كحراش رونیدهرهوج یر لکدی د دج ریز هلیقف
 كناز( ج ا ردنوجما هغل ابم ءا هه دن لوق هب وار كفل وم ر دیم سا یسب وار كنه مره نب ے ھا نباندارعشهدننزو فس

 كسابسا دیش ابكکیکنالموطندنج وا كکسرب دهدکد لکوب لوف هکر ونید هنجوا كس ږید هلیدی دشت كیجو یمط
 جاجز یعخرونلوا نکرهرب هکر ونید هبهیرحرومدنالو |هدنفرطیغاشا كغارزه جزوردذوخ امن د نات یانعم هروک ه نایب

 رک یساکر ولوا عجندنسهلک جزاو ردیدآ عضومرب جزو هدننزو هلیف رولکه جزو یکی الجو لج هلپ رسک نازرولک
 یرومدیغاشا تخاررمهیسکر هلی كناز ( جزا لدولکر جاجزو هججز كاذکی عج كنو روند هنرن قوا جزو
 یشوق هودو هامراذا *یشلاب عج ز لاقب ردهنسانعمقماو جنراهنعطاد ان الف بز لاقب رد هنن اتهم كيترود هلپا
 هدحوایغابشا كخار رم هل ریسک نزم( جاج زالا) ادعاذا ملظلا جز لاق ردهنسابنعم كمت کس تولب

 ردتخل هلندا تاکرحو هدننز او بارغ ( جاجزا) اج زل تلعج یا چرا تج زال و ھت رد هنس انعم كمروك هب رح ر ومد

 ریبعت عجب هشبش هکر وتید هبسک نیلشیا هج ص هدننزو دا دش( جاج )روید هنیکیآ هدیش راف نونیدهبهج رص
 ثرح ییانب مساقلاوبا نیعب رالا بحاصررونید دیسک ناص هچ رص هلتسن یابو هلفیمحت (ییباجینزازرونلوا
 سابعلا ندم نر نسح ىلع واو ىزبطلادج ان نج راادبعو ثّدحما فنصلا یوغللا هللادبع نفس وب و
 مان لج هک اجزا یوضتلا قصسا نب نجرادبع مساقلاوباو ردرا دجم نویجاجززا دج نب دج انب لضفو
 هکر دب وسنم هج احت زا میهاربا قصسا وبا نالوا یذاتساوینعش ردهلیدیدشت کیجو ی یتف كاز زبي وم باک

 هنبتع جز ا)رواو هدیه ق ارز مکر وتب دهر نوکه صق هلی خذ كنازو یر بیک ك ی (چ زن ا)ر درو شم ماما ندن وبون
 ندنآ هلنبتعف (جزالا])وطیف ق داذا عب ارا بابلا نماز هبجاح جز لاير د ەنسانچم قلو انو زو او هجا یش اقكناسنا
 لجرلامر واجب زهدنشومردندنسح یارجارونلوارعتولبتاق فکر وندهبینکو لشاق نوزو| قر هلو| هچناردف صو
 ةنشوق هود نالوا یکلب ضایبهرزوا یرازوکل وق لع ولع ډا ارس چزاو لوط ف نيبچا ا قیقدیاءاجتزرماو جزا
 هکردهنس انعمقع اب نوزو او هجا بو دلزو د هلا سینج یراق هدننزو لی عف ج زنلا)هلبحص كنازرولک بز ی ج روند

 رد هلتهج كمروکنوزواءدکه لجن ی ی وطن هلو طو هققداذآ بج اچ ل اقب ردب راک راتشب قول وب و كناوسن
 تشخو هراهبرحب شخلنر مو هنسانعمهلتقمریج رونلو قالطا هراکشا نویزو لولذ مثلآ مکلشیا لنت (ےج نا
 کرا لمعلا جاج زردی د عضومرب هدلحمنناعصهلیعض كل ( ةوال ج زار دید رغم جزا رهاظرونید هنر هلوقمقآرزمو
 هلغلوا زیسفنبا بان قلطم هدیکیکریدحراش ردشلواهبیشن هجامر جاجز زوئلوا قالطا هن راشیدیزآ ك نهود
 خاجدالا ردا عضومزب هدناج بللذک هلب سک ك نازو حف كن هرمه ( جاجن را .دابجا)ردلکد ل ةصيصخ
 اجاجند نا نجاسلسا چ دزا لقب زد هنسانعم قفاخ بولکردق هنیراقریوق لر زوک ی رلحوا <راشاق هدننزو لاعتفا
 جیشردنود هوا كوبا ك هک وند هب هغوق لوبش نالوا ندید هلیصف لی (جوجزلا) نیملا یبانخ ىلا اذا
 یا نشا :تلغارع هدننزو جرد( جزنا) زا رکید هدعب بو ردشواق هنیرپ يرب ینراقادود یکیا دنا

 ارات آق وچ هډتخل ضعب حیزو هجز نعم لّوالا بابلا نماجرز هجرز لاب رد هنسسانعم كمترود هلیس هبرج
 لؤق لع هنس هفمآ مزوا هدننزو سوب رق هلیغف كنارو كناز (نوچرزا )ر ونپد هنتاوصاو هبلجو هنسوتاروک ||

 روځ یناصو یروطشکر هدر روق هع واییادخ عقاو هدرابق ضعب و یکر جج رونید هپ هدابو روند هنیراقوبج 9
 هکهتنردنولعفینزوهکلب ردشلعآ نظلولعفیتزو ردشلبارکذهدناپ نون نېم ەنھو فا وبیرهوجرونیدهنیوص || 0 تگ

 ددلوعفم سا ندج ر زت جز زم هدنتیب ٭ ج رز اک م ویلا تلظف اهن # جزربلنا مالرا بلا فرعت له *وبشا هلرجار
 یاقمهلغلوا هدیاز نون س رد شل وا قاس یو هلغملو | فرصت لعف ند دنکر د هنسانعم شوخ رس نعد ناوشن

 هدیسراف نوکرزو ردفمصن یب یم ظافلاوب هلغلوا برعم یسراف نوکرز نوج رز هکر ید حراشردیاب مجوبشا
 ةرز) دیعمایسیبصق كنتلاا ناسم هدناپا هدننزو دنس ( جی رز) ردکعد یراص هکر دکعد ولکنر نوتلا
 یف كناز عید يخد قونر زر دیدآ هدلبربهدنبمارو كلرهش مان دنجزواهدناتسکر هلن وکس کارو حف كن |

 نرو شان تا تابا اجز جزا ردهنسانعمكلبارارقتویرطضمیبهسکربهلبن وکسكنيعو
 ته

 ندنرب :
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 یل رغ شا یراکدتبا صقنو ردندلبیقوب یخد هبف نحنامو یکی راک دتبا لودع هل مص یب انو هلبسهدایزواو
 تالاحتسا هلوقموب هدب رع ناسلرډ درمصتخ ندلالخ هک ی کل تلح عقاو ہدنعارصم٭ لا توعصنیحاشولا
 هاب ود هراق لوش هلع كن هتګ یاب ( حدنرملا)ردند هبجاو قماکاوا داننسا هعیاش فرع ندرما لّواردقوج كب

 ردبّرعم دوب ردیعا كلاب وب هراق نانلوا رعت جاز دوخایرون اب وب هنس یس هلوقم فخ هلکن آ هکروشنید
 هلنوکس كنیعو یف كنار عزا روند هنب رز هود لوب نرتوک ینرلکوب ناکرزاب هلیحف كلادو كنار (ناجدب راز

 رارقب و هرطضمیندآرو رک ادا عیار ا بابلا نماجکر هلام ےعر لاق ردهنسانعمقلوا ناو رفیلانمولام كن هسکرب
 .ععر لاش ردهنسانعم ققاج یپردیب كشعمو هقلقااذ| تلاثا بابلانم اجتر ان الف ععر لاقیرد هنسانعم كلبا

 هلعح یاانالق هنا هللا ګر لاش زد هنسانعم قلف راسب و تورث بح اصی دار یلاسع ق حو هناعل عبانناذا قبلا 1

 هقلقااذا هگرا لاقب رد هنسانعم كلارارقبب و برطضم یب هسکرب دوب هلی رنک كن هزه (جاعرالآلاربسوم
 كسرتد هدننزو لاعتفا ( ج اهترالا) ارسومر اصیا عراف یلاعت هللا هر لاقب رد هنسانعقلوا یحاصراسی و هافرو
 ردهنسانع-قلوطهیاوصهردونک دا ل ال ا مترا لقب ردهنسانعقلاغوجلامودعنرا اذآ لج را نر ا لاقیود هتسانعم
 هدنلکشیزوما مدآ هرکصن دکد لکۍ رلقادّو كنحاغاامرخ هدننزوروصهباف(حوفرا) التماادا یداولا ترا لاقت

 قم نسج شوق هل نوک س كيمو یضف لار ( جرا ) ردبتغا یس هلیبق دزا ویو روند هنبد ق ادب هج وانا هذنر |[
 بالا نم اجر اطلا ج ر لاش ردیلاح راش وفیراکش روناوا رببعت قم رقچ و قمهتخاص هکر د ەن تشانعم
 یراکش هلکنآ ب ودیا عضو هرجا ما دینآ رادابص هکرونیدهشوق ل وش هدننزوجراخ( جارآ) هقرذ قلا اذا لّوالا
 ییوزاب هد زو لیعفت ( جم زلا) رونلوا ببعت قالر و هرطصوم هدبکرترارید خد حاولمراردبا دیصشوق
 اه لاق یک ك مروس قم ر وقاربط نکیآشاب یکر م زونه رد هنس اسنعمكلباداسف ها هنسنر هرکصدقد زا
 الیلقو هلیرمسک ن ون ( جارا روتید هتبراموخوب كغارزم هدتنزو باحس (جامرآ) هدسفا اذا اجرت تکا
 هنیزوج ناتسدنهو هلباه رد هجنارید رفم یک ًامرخیرلک دید ضوضعت ردیمسا ام رخ سلم! عونرب رولوا حوتفم
 ردند اروا اجت را تل دبعنت لیععسا نب دج ندمالعا ردیدآ هدلب رب هدیرغم هدننزو نابع (نان تر )روند
 هکرونلوا رتبعت كمکهک ردهنساسعمكعروب بولوا جار ەدقلخ نايم ىس هل وقم عاتمو هوا هلبف ك ناز (حاورآ
 ندتسه هلکمسا قشراق بویلوا زارقرهدنهمحر راکزوروقفناذااجاورجورب ءوشلا مارلاقن ردیلباقمدانک
 لیعفت ( جم وزلا) یت نبا نمیردنالف تطلتخ اذا مر اتجار لا ردهنسانعمقلوا مولعمان یکی هنلک ت وسا
 ناسنال وش هدتنزونآک ( جاو لار هتعفنیا اج ورت هتجور ل وقت ردهنس انعم كم رو جاور هبهنسن رب ةدشت زو

 لینوکس كناهو یف كنار ( هرز هل واروش الوطبونب زک ی فارطا كض وح ین ندقل رس وص هکر وئید هناوبحو
 ء امالب باع رود هد ولب نس وصو هسانعم رابغ روند هزوت رد فلح فرح ارزردزئاح هاف کناه و

 فیعض هلی رسک نار ( جز از رونلواقالطا هبهنتفوشو بغش و روشو هللاه ردهجهر یدزفم هنسانعم
 ردەنسانعم حجر هلبعض كنار جو :زاژ ر ونلوا قالطا همدآ ندکز انو مرتو زونلواقالطاهاویحو ناستاهیتلا ||

 ردهنسانعم قمر وق زوت هلل رنک كنه ژمه (جاهرالا) معان اذکو فیعضیا خن وڪرو مجگر لحجر لاش

 لجزا میهرا لاقب رونلوا لابعتسا هنسنانعمیار وخ قوج یتسهلاخهسک زر و زابغلا رانا اذا ل جرار ال اسقب ||
 ردهنسانعم كکود روم"قوح تولن وردم وسرم هدنناونع ژکاداقر هلو ایئالت هدیتحسن ضصعب هتن رو رنک اذا

 رولواندنس« دام یم یمههلکلبا دییفتهلفیفخت حراشیتسهک تمهوشا رطلاب تنهاذا ءایسلاتعهزا لا
 جاهرالا نم نسعگ به رم ءون لاقب و روآوا راعتسم ندنآ هلغل و اهنسا نعم نبل لح مهرکر دراج هد للادادش ق و
 له اد دارم هکر دهنسانعاعرولع ونرهدشنزو کو هر( ةجوهرآ) رذشنلوا حر شهدنسم داعزوتورطل ار شکی ا
 یدیرول هخرونتآ ی یعب بسا تفرراوهر سرفلاح وهر هدیدالا دم دقدیرتشحز هکر د چب زمردتسکزوبهغروب

 هلکلب ارب رخت وید رد رعءیسراف راوهرو مسفت هليا جالمه نس هلک ج وهرهد هرهچبدن رد ناو بودی توس هلیناونع
 رولو اف رص تم ندا هج -وه رند رار د ج دناوه رەق رەد كركر وتد بهت لف ورو هغر رو هد يسراف ر اوهر

 ردکعد قد رطلا باک هکر دی رع یس راف ةمانهار( ما تها را) روید هب هتسن عساؤاقلطم هد زو رفمدب ( مجهز

 باکلومو جازا كيلعلوقت ر ونلبب رانایلؤایرذ قد رطهلکنآ هکر دیرکدتبا بیعت قزاقو هلص وب لر لب رصد رج
 ىع كناز (جأرا ةبجلا ئازلا ل مذ اهیغو یسارلا ةف عف هب نودنه و رحل ادب را هنكلسب
 ثلاثلا با سل نماجأز مس حاز لانش ردهنسانعم قع رقشف هشربیربهلاداسفا یسات هنایم هلنوکس لنهبهو

 تن یه هی سوت

 تم هوس
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 ةي هینب رغصم ( عتیور لا ) تابنلاةرشكى ا ةجترم ضرا لاق رولوا فصو هضرا نالوا ثابتلا زکر دلوعفعزسا

 ]| لیسو هسجبو هبنفیصن رغ هکر وسنلوا قالطا همش نالوا عونمومارخ هلبرسمک ناو. چرا. ندیدآ عنضومر
 1 َفالخوهو قلغو جنرلام لاشرونلوا قالطا قلط هل الجو ردلمهتسم هراتتنعمول دنا زک هتس هلو فو تستم

 اسهاذفنمال یا جر ةكس لا رولوا فصو هغافوصنیسدید معج ىس هتواو بلا لیبتسالعونم مازن ینعب قلط
 زولوا مزالوردیدعتم هکر دهنسانعم قرص بو دنا كي رخ هیوا یرب ییهتسنوبهلیدیدنشت لچجو یف كنار ( خر
 | ّنتهاو لّرضف هو هکر حیا جرف لوالا بالا نم اجتر لا جر لاقب هنسانعمزازمهاو كرت قصز
 ۱ رهالا نع هجر لات ودهننساضعم قموقیلاو هدیادش ةکرح تک حا ى اار ضورالا تج تر اذا لامن هلوقفسو

 ٠٠ إإإ هوا یرپ هلت هش هدننزو هلزلژ (فحرح زا )هانباذا بالا جر ل اب ند هنجسا نعم قمان قبأق ةه اخو هتع هسدخاذا
 | یادمتون هادا سا نکل ترطضا اذا ءیشلا جرچر لاقپ ندهنسانعم كليا بارطصاو شنکرح بوپانیوا
 جاجترالا ) ییعااذا لجرا خیرجر لاق ردهنسانعم قلوا هدنامورف تولیروپ هجر جرو دموسرع هرزوا قوا
 . ]| دددتسانعم قععلاحو كلنا بیارطضاو تکرح هلت دش هوا یرب هدرانون هدننزو لزازت (جوع لاو ) هدننزو لاعتفا
 |[ بکر نه تیدخ قو ةباهنلا قو حراسشلا لاق هج اوما تجاهو برظضا اذا جرجرتو امنانترارضکلا را لاقب
 | هززوا عطالناب رد نعي هلةيدالف ةياورلإ ضعب فو هجاوما تبررطضایا ذع لا هم ثر دقف را اذا رهلا

 | ساو د هلکلیا اقا هک اله یتفن سپ رولوا شالا ردهیمد یدنکهسک ندیاتع رع بوعب هغیاقو هبیک نکیآ
 | هد هاش تاسهش اروشد هتسهیق وص نالق هدند ضوخ هلل رتسک زار ( ةج رحزلا) نونابآ هطظحالم یدشک "

 | نالوا هدهاکنج هخرحرو ردقلوا همی وب یخد «داعیاضتقمو ردرتسفم هلیسهیقف وص نالوار دکتم قرهنعلاح
 | هدنناونعهجارجرو هدناهم یاس هلیبسح یراقدنقلاچ یک ای ردوونلوا یقالطاهرکسع قوحنعب هیهرشکت عاج || .

 هدویب رونلواقالبطا هیسگن الوا هرهبب ندک ارداو لقعو هنسانغمقازب رونلوا قالطا هکر ول هجرجرو زدن
 بانس( جاجرا)ردیدآ تاب هدشنزو لفلف (جرجر) هللقعالیا ذعب نره لانقب بم هنر طشاو تککرع
 .یدرفمنوجما یراقدلش بونلاض هوا یر ندنرافمضروناو قالطا هرایکو هرانویقنوب ذو لوغو قنرآهدننزو
 افعض قا جاجر لباو جاجر سان لاغن رونید هرهودو هواناتسنا نالوا ناوتانو فیعض تلل دک اشو هلی ارد هت اجر,
 انار" ءاجت را یدیا تسثا هسید یشاولاو هنیرب لبالاو فوم هکر بد خراش لورم یا ذحباجیر عن لاننقو
 مانسلاذیظع ی)ءاجترذقان لاق رونیدهب هقان نیهرتد لربت رب بولوا وب یکر وا ندکآزومشولبد دنت كيو یف
 | بانک ا دملا فاسضم هکر ده یخدلوا ودعقاو اهتجفرفو هیناونعبنأت هدمنعسن صعبا هخه نرمو
 | هدیدآ هبرقرب هدنساضف نی رع هاه (هجارجر) ردیعسا ءاودر هلبعف كنار (جارحزآ) زولوا-شلبا تین
 || نسراف هکر ددا دلبر رد لیس هش كجو ف كنار هکناجتر لوق لع هلبعف كنءد هشم یارو ازمه ناجا
 | ثكغارمصق البسک تان همه( جا منرال )ر دیدآ ی داور هد شارت دخ هدندنزو ناک ن اجرو رذمابتنم هگلوا

 | تارق اذااج اهتز ا سرفلا تج را لای رد هنس انعم قاشبهبارط ضا بوبرتد یراقچناب بوشلفب كپقامزێنسرەوط
 [ناجدزاا] زدیم واادراو ءاسخالب ةلغموا ندسنم هلن ضا تفصو خرما هلضا عج ره هذ اهالص او ||

 | ىكى شورو نیص دوخاب رابیتخ اؤر ەروكە راسو كم رون اقلطم هروک هفلوم هکر دهنتسساتنعه ناخد هتاف ||
 جدر اجرو جزف مع لوالا بالا نماناجدر جدر لاسقپ ردهنتس اتتعم كميروب كر ديلکمیا هج لسه
 || كننولوق تآدوخاب كنبزوق مدقم ندرلیآ لک | هنسنربزونه «هندالوبقع هکر وشد هیفتسن رادرم لو هلنیتتف
 [مدنرالا)ر رد نع هب هلضف ناتج ابتنا ندقج وح هک ه عنود فج الو | یس هلضف دارمرحن ندنربد می ندشنراق

 که نسا ننعم دوسادلج رونبد هزوکش هان وب هروموههایس رددزناب ل هلیزننک ك هرمهو هلبعف كلادوءارو ك هزه ||
 | زدنا تیا رعت نیفراق هدرابد ضعب وءدنر ید هدیکرت راد رم یتنزاف هدنروب ودونلوا داتا هننن هب نادا

 | نلورسن اتاك وشالرعاش من هوو هکهلبعتف كنه( جا درالا) ردتیسوتوکو یراک تنبرغاننص لوا نکا |
 هع النعم جیدنرا جیادرا هدارو هکویذ جزم دکع دجدنراناسلوارگن ردمفاو هدتنعارضم *جادرالا ||
 | جرا یذارم شبیدلبا لودع هنظفل جادرا ندنظفل جدنرا نوجا هیفاقو نژورعاش هکلنردلکدعدرولک |[

 || ءاتعنا نوا هیفاق هب وسو رعش نزوتماقا اتنطعب دوا یدیرب ندد الابعتسا هلج كيزرع ارز دکعد

 | وبشا 3اتس اردنا لو ع هرجنآ یانباضعب و رآردبا صقن نخی نضبقو هدایز نعب طب نرافورخ ددع كلاعفاو |
 | نامل دوقرف :هتشنزو رونی ندسامکدقزف هدشی#دوقرفلاو دلتا یشدق ابغا دوت ةدمانن ةلبلو ۱

 ست a ست سس سن هستش

۰ 

 واو ۹



 ب
 سیب سس سوسیس سس سس

 نالوا یهالب و نجه دننزو هیهارکلفیفضت( هیج ابا )تلبنااذااهدل و ىلع ةَأ لا ترت لاق ب رد هنس انعم كلا
 زہقشق ابویربایدوجولوش هلیغیغغ كابو ف كنار یاب ) ردعسا یک یحانشو هیعاپ روپو روندهن وتاخ
 ینا او متهطلا ہدنضخبو نالا تهقلا هد هن حسن ضع هل و هدننی هيدا لبا یرق یل ر هک وند هيب ظبلغ و
 بولوا شا زانو ظن لغو ابق كلذ کە بیشک امزید و ظیلغو ی ریا ا لطم هروکه یهبناث حسن هلغلوا موسرم هدنناونع
 یناجاو حسنا ضعب فو قالا فلا جاب لإ فل وم لصا سلاو رونبد هییشکنالوا نی زكتماقا هیدابلاو ةي رقلا نیب
 هلفماسلو | هقئاذ ناد نج هدم رابعوب نکس" یدنلوا هجرتدن وکل وا هلکلیا ےسر هلبترا بع ةپذابلاوةب ر فلا نوب یذلا
 کا رد راو رابغر یکه طا فسو فرصت «داروبارهاظیدل وا لصاح ردص ءاقش نکبونلواءارقتسا هرو رنضلاب
 نالوا بلاغ هنلعفی اوف هلسغا وا م وس رم هلبترابع هلعف نم کا برفی جاب ر لج ر دخان اص وصخ هدرادذخأم

 سپ ردیوضع هیهروکذ م هجاپراره ا ظروب رم ظفلو ردماطن یب و س وشم ماقموب هصالخرولوا شلوا هنسکۍ جال |
 رولوا صخش مخوو هطب ار نو لی نوم نیغمالو|ندنسهروت كفرط کیا هلغاوا یو هنو یرهش هنهروک هل وم |
 هک رد هنسانعم قمل غی وپاق هلینوکس كن دبقوفیاتو یخ كنار ( جن لا ) ردیدآ تابن عونرب هلپرمک ك نوزه ( تارا
 هقلغااذا لالا بالا نم اجت ر بابل او لا ردنرابعن دک تبا دن بوباق هلیسل وهم دیلکو لا دنمو وکر ویس |
 هکر د هت انعم قلب وس یسک دیا ملکن و فتو نعع بابل جرا لاقیرد هنس انعم چر ذوب هل رمسک رم( جات زلال
 هيلع قلغتسااذا ل وهلا ءا ب ىلع ىي ةر إلا مضبملکتلا ىلع رالاشیرد زام وب و رونلوا ربحت قلو ارح أ
 هدحابصم نکن دشم با افتک | هلیطض نامه بويل با دقت یم لنهرمه فلوم هج رک همام| لع دق رف مالكا ۱

 هککراو ردشملو| ع مصت هززواروکذ م هجو هلغلوا حو رشم هلبناونع فذخم لوعفلا ینبعوهو هدناتسهم او |
 هنسنانعم ءاملا لع اهجر تقلغا لزید ةقابنلا تجترآ هسلبا دن دقع هرزوایسبنع كککراینجز هقان اچ |

 هسج اجدلاتچترا كلذ کرواوا شعابق یسیدنک هقان هک اوکه لخوا دیسنمیزرغآ ك جز هداتفدتوطینماریز
 هطزوعرکاوکهلغل وطهلبا رل هطروم هک هنشانعم یدلوطلب هطږوغ یراق ك غو اظ یی انضباطی التم رازید
 يلام عتسا هنس انعس كلی ا هطاحاورتس بویروب یربره بوش اط یو ض هلکل ما شورخو سوچ ابردو رولو | شع لس ینا
 یش لک غف هوام کو جاهاذارعلاچ را لاقی رنا قالغاو دس نوت یررقخ غچ و ق ج هراو هک نوک وتلوا
 ردشلیا دسهلمط اب یرارب صاختو جرج ک وکر ونلوا ل ایعتسا هنسانعم قوا ل ماشو ماع هل ره الغو طق يلو
 قل وا لدا شو طب هر ره بوغا لد ص تم ی نما وقم رولو راق و ب دان تقبطاا ذا هل تقرا لاق
 | نسبت مقلوا لمانشو ماعهزبیهاخرو بصختو قبطاو مایا ذا لإ جڑا لابی رونل و لابجتسا هتننسانعم
 لاقب زونلوا یلاهعتسا هنس انعدم وا هبکناویحیشید و ضرالا ع اذا بصط اجرا لاقیرو ذل وا لامصتسا

 رد هنسانع» ناشی هک < روپ قجوج هنا (ناجن را )رد دخت نامه هلیلایش خر ق العا وب و تلح اذا نانالا تقوا |
 قلوا یصح نکیل وسزوس ےلکتم خدوب هلنبتقف ( جراا )جردا ذا ل والا بالا نم انار یبصلا خیر لات |
 میظع باب روند هب واق كو جرو مالکلآ هيلع قلغتسااذا عيارلا بالا نما بجر ملكنا جر لاقی رد حلقان |

E peتاتو  a aا ح  

 سس سس ےس تب س س م س ا

 أ

 رصح نکرای وسزوس هدرلنوب هد تنزو لاعفتسا (جانتسالاو)هدننزو لاعتفا (جاتترالا )روتید د جاتر ةتسانغم |
 جانرلا) مالکلا هيلع قلغتسا اذا لوعلاءانب ىلع اه الك هیلع جرتساو ملکتل | لع ترا لاقبندهنسانعم قلا
 هوا یسوناق چوک هیوا هکر ونید هب وبا وی ولابقلوشو هنسانعم میظع باب وی هب واف كوبپهدنتزو باک |
 لعج) شید اهنمو هدهزاهن نکآردینسا ك همرکم کم جانرو ںوناواز بعت وبا لی زوقو یباق روا هنلشیا ندنآ |

 هززوا هينابب تفانطا هلغلوا موسزم هلترابعاسهلا لخبهنم ال باتلاباهنع ىك امل ىا# ةبعكلا جاتاق لام
 یرانا وتع هبتس هاش وهیلعهبتعوهاشدابهاکرد 77 ةتنردرعشم ییظعل لاکناونعو وزد نما وا 4 اک فک هلان

 قوفلخااذا # نعاتتلالاق ةبعكلا اا ده هلعجاذاذبعکلآ ج اتر ىف هلام ل عجم دساسا كلذكروناو اداريا نوجا يب |[
Çجاتر لام نالف لج هدج یصقو :هلترابع ةبعکلاب تفلخ یا # بيضا جاترارطش ىلاي »تج ا ةيلع ف |  

 یل وا ےہہک ل خدم قالطا جاتر ەدە ەم هلغلو |موینرم هلياونع بالا سفن دارملا سالو اده هرذنیا دعکلا ۱

 خانرةقان لاقیهنمو رونلوا قالطا هثبشنالوانانقطو هک قصمصودنوف جاترو سلغا قلوازاحم هلسهقالع ||
 رووا قالطا هاب نج هراط هیت كيم ( عارم ا )ر دمکحو زاتطقصعمیرانا نواب نمیذتوت یو یاالصل |
 هل اوخلک كناریدهجانزر ید رشد هنسانعم رویت روند هژاسبق هلق كنار( جات زا )هدستنزو جی ردید رم رها

 ندخجاتزاهکه دتښزو همرکم ( در )هلعمج هرزوا لثاعخ ل اغفارب زرد طلغ یسهسن نر نساهم دنور کد خر اغ |
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 لاق ندا تراشاهشدجوشا هلکنوب و فلومنوئلوا دارا قرهلواهجو ارمو زمو عابت | نطق هجا هحباو لوقلبع ۱

 مه نایب هینس هدام جد هک لفن تبتا لا ذجادالودساحنم ٹکر ام ل حرم لاق ها ثیدحقو ةياهنلاق ۱

 ۱ ژردیکهدنزهسک ك رلکو یب هکر وسنید هز ەۋ رخت ردا و زاغ ناچ شو و نشا ادو اید چد لجر اعا ۱۴

 نادنس هدام چود هدار وب ردندنشانغم خد هکر دشلیاداربا خد هدنسه دام جبد ین اون بم !ومرد هل :رانتعا تعابج

 ۱ ۱ تاج هجادوردبلاغ لامجا قل وا ئاب ذوخ ام ندا دو ردشٌملوا ,لاللسعا بلقل ادعنپولوا دن ادلصالاف
 زدم هلوا یس هلوقم ریحان تویلوا یوا كب هکر وسو هس ریخصو مش كبش نالوا یضتفم نعل رد هنسانعمهر غص

 بک هززوا تا ون | هلج ۳ روند هسانل قانلار عت یالثسوا هدلضزو بارخ جاودلاو هدنزو نامت( حبا ودلا)

 : ۱ RS یت لات ردس ابل ندیا زنش دیمآز جا عیچب ولیکه رزوا سابل هل یکه ج ارقهروکه ننام: كنیماس
 | زرعت سالا زدعخ هل وا تالتسوا هکر دیلی نویز هماحهددالا همادقم یر پخ زو هلک هدسج یطغ

 ۱ ةا اسوا یاس هیذجارفهجاود لصاط اور دب زعم ندیسراف هوکې ناب حز اش زن دنا یس ساب کیت انا

 لقب زده نس اعم كعروب هچنزآ هخیزآ هتاف( تاجدلاو) "هلو کنه یاب و یتخف تللاد( دلار و دلما

 یضخكلاذ( جانلر هجا لاذلا لست_صف ردراشل وا مس |یبکناضمرران ویو رونلواقالطا هنهورکهکر کحو
 هنا هم كا ةچزآ هجزا لوق لع رد هتان كمل" و هدفلاومر هل چ ونص هل یوکسب کنهرمهو

 | :دضالیلقالیلقهب رتشوا !دیدشهع رجاذ عبارلاو ثلانلا بابلا نماجأذ حذو ءانسلا جأذ لاقیرولوا "نبض هلغلوا
 | ضیح E f هلکءرف دضلصارد هر که یلوق ر زب زمی التخا ارز زر دع الم رغ + :دعنددا بضایتوبلعل و وي
 |جأذ لاین ردهتسانعم قفرو هجذاذاروفضعلا جاد لاب رد هنتسانعمنل رعوب جأدو ند هتسانعم ی طو

 | هند یرمرف لب هدتنزو روبص ( ج ۇذلا) رجناذاد رولا خب ذ لا دهنمادنعءقمرازقو هقرخ انا ءاتقسلا
 | قايت :زولاعفنا( جدال «یناقیا.جو ذ رج لاشرول وا دیک انی رک( انس هلک راج ایک اق زونید
 | هراذا ملا جد اسب ردهنسانعم كا هد دزو يح ( يذلار تقرت اذا ةب رقلا تخ اذن لاق رد هبنسانعم

 مسا HIE EEE و جاپ یاذلا) رفسنه مدقاذا نالف حد لاقیردهنسانعم لک هفطو ندیتیوغرابدوندرفسو

 ۱ قمرفجییغوبقكبش یی قو لینوکس تنهام یا و یقف كلاذ (محذلآر ود شکن الک ندرفس ردلعاف
 | رخ ند رب یاد روطم درب دینشو هزت ق یا هجم اذا ثلاقلا:بابلا نماعح ذ هد لاقن یک یک رد هنسانعم
 هدو لج میخ م )ر خآ نا عود نجات القا تغک د لاق ردهنساتعم فب وک بوره روم هرب

 . هلیبقنالوا یولدسعش هلغنروع وطمدننان کنی رلهدلاو یر زدازب مان خطو قالام بولوایعسا هرب هدنک لالا

 1 | هی ماما ین صا كم ردقنر رد شابا تن هدنلنص ید تا :منجوشا ینوبیرهوجیدنلوا یعتت با عخذم

 تح دال روم زاد ددنسانممللبا تناقاوشکیین ۳۹ Bs مای مال رار دلا دبا هنری ابا

 ا جنم :هنم لیقفاسملعب توم دب ذیل تماقا ادا اهدلو یلع دارم تا لاق هو هر اّشلالاق تا یاناکلاب
 | تلاقلبایبلا نم ام هذ لاقت رد دن ماتحمل قق توا هلت هش هليو کس كنبعو ف كلاذ (مغذلا) ةلببف مسا
 | وص لينوكس ك مالو عف كلا( خلا )اعد اج اذا ةیراج یغذ لاشد هنسانعم كلبا عاچوادیدش هعفداذا
 1 كا هدننازو ج -وم )جو لار هنع جانا والا فانلا نماد ءاسما ید لائن ردهنسابتنعم كىچ امد ۇئ مدو

2 
 ۱ يەي یا فتم ر نچ ارو ضا ننتج ور ھل بد ةو حز اف وے ھتفا و راک وادنم هدنندپ رضب لها |
 | دجابرا ید رولوا زهاسبط ینیدلوا یا هه عونر لا ل جاهم وتت نبوت هک تیپ سنا سل دارا ارک |

 ا ماعهاو رضا وم دارد وماببق»دزوا یالواتبویمزاو زاب هزکضندنجوز نونو سر عزل |

 | سپ وداهنسانعم تا دون هلو کس کتابو یتعخللاذ لاذ [ جدلا هبزشاذا جون جذب ءالاجاذ لاق رددنسانعم
 همدا نمقل وام دمه: دن گدا داب دزو جالغ (جاینلا] هبرشاذا اچ ذذ ءاملاجاذ لاقب رولوا یئ ابویواو
 2 كنار( جرا دلیل زا لاف ڪشف همذانانااحاتد داد لاتقا ندردصمندناب هلعافم وب و رد هنساتعم

 ردجراشروئسد هب اا میدان الا فخ كيپ رک دز نهوح (ج 2 وراو) هلینوکس لنهدحتومیانو

 ۱ اوهاظنتلپای دصن هنلعف فل وج نکشل رد زد ضم وب و رد هتشانعمقلوانادانودنلبو نهذ دنکه لید كنار

 تاتو :یک کاک ہدلعتزو جزا( ا را دعوصم نددعبارتات داوجخ ال ددنسماخ بابها راتتعا هنس "دام تدالب

 هال ارضقهلرمتنک ك زه( جاب را )ناب ر غم یا چاو ننایلصلاسقب رونی هنابن شغل نوا بولوتیتوارطو
 | ردل و دییلخت شم هلبا نیک ون راصق ¿ ین و ءاعباذا لا رالامن ردە تساعم لای ادندال وا رودو



 هراس ی اعم هلغلوا عوضوم هتساتعم زسواوطنا هرزوب رم دامهکرید جراشهنساتنعم ةربفض روتبدهحاص اا

 (جادنلا) رو دم یا چ دنم لصن نلابقب رونید هي هنسن رّودم هلس هين لعاف مسا ( جدنلا) هر ظن یا هګدؤه لا
 هدننزو جراخ ( جادلاژ اونوامناذا ةیلغ اوج ادت لاق رد هنسا عم قمشلمد راب هدصو مخبر هدننزولعافت

 رونلوا قالطاهغراص نالی راصهشاب هلب رسک ی( ةجامدملا) ظم یا چاد لیل لاستبزد هنسانعم رظموک ارق
 یمضكلاد( ةع دلا) ردندنسافتعماوطن اردفوسرم هرزوا قل وا زاحم یعومچ كران وب هدسافا د تشان تنعم هما

 ة٣ دوه لاقب ردشفلوا فیعضت نوا ظیلغت روند هي یشکل نت مزالمهنس هناخو یجوقب وا هلیصتف ك: هددشمن معو
 مکحو ئوق لوی لعنالواعقاوا رس هدننزو باک( جامدلاو) هدننزو بارغ( جاسآ) هل مال ما ون یا هبقربخال
 كن هزم( جامدالا) ردزاح دوب مکوا نخ یا جامدو جامد حص لاقبرولوا فصو هیهطاصمو حمص نآلوا

 (جامد) ردحو رشم بیرقنع هکرد هسنساضعم مم دنو رونلوا قالطا هنقواراق هدننزو مرکم (جدما) یک رخ |

 جالسلاو)هدننزو هجرحد ( هجم دلا) هنس اش#م دضعمرونید هغاطپ وقوهدنوزابهدننزو روبنز (جولمدلاو) هلیصتف |
 ردهنسانع:كلباراومهو تسار هرزواقیال هجویتفرطره بودل زودیشیا یکیدلشیاهدندی مناص هدننزو خیارحد

 هلتخف كل د ( یاد [) هتعنصیوساذ اجالمدو ةي د ئاد لاقن یکی م هب وست کز الب یغی دا كنتو بق |
 هرجا ی رب یرب قردلوآ سلماو زودتیاغب هدنننزو ج رخ دم ( دم ا) ردیدرفم جولهد روند هار كب ولتنالص |

۰ 7 ۱ ۱ 1 E عدم هر وطو هپ هلکو هشاطقاراوب زود هنس اتعم سلما حردمرونید هب هتسن قازا وډ هدنلکش هرکش لرود توطرد 

 هنکیدلیا یهو خزوتفم نیم كنس هلک ردملا قربیضت ها لون زود قجتریض كنجج زم حاعصردینبم کوب قالطا |
 یسرف كني راصنا وج جا نب ورع نبذاعم هدننزو رفصع ( دلا ) ند هنسانعم وطم لخوا موم م همدا مرد ی

 روند هتحاج رابغ ؤهو لقاع کر دهنسانعمءالقعهننعض ( جدلا ) مکحا اذا لالا بابلاماجاند مال مد لاقب
 یعلیب کردین عم یسرافیاناد (جینادلا) ءالقع یا چد مه لاقبز دلت ی لوا فرص تم ندبتآح اناد هروک لک

 یدنلوارکذ هکر دیفدارمو هدننزو ب راد ( ج ادلا)ز دیبفل یرصیلازورتفن هها دبع ندی هو رد هتناتعم اغ |
 رار دیا هیس هلکتآ هکر دیمسا كنمسف نویف یشیدیحب كه جن هدننزو دسجنا ععهدا) جراد یا جاد فازت لاتتشب
 هلق لزهددشم یارو كب هدح وم یاب وكلا( جزهدلا) لر غاج وید هدا هدا هدنزاقدرغاج نوحاقعاصوا

 هککیهلبا دح وفم هبسواف یاب هر ور ود دعنا هذه دیسزاف رذکعد تال بنوا یعی تاشپ نرمشعهکر ندی زعم ىسراف رب

 هدنترب# معما نوقم زس سهنبا# ج ربهدلا ىلا هيفاوخ نییا#و شا یکی لب وس هبنفضو عصكسا نو با طفل و زوتدب
 راساذا لجر لا خب رهدلاقب رد هنسانء عب رنسزبس مک بوپ لوپ هلتعرمسهدننزو فجر حد (دجرهدلا) نتعقاو
 ون رت قرانآقیصقبصیرام دآ لوق لع كع ر و قشراف بويع نوبهب هزودرب هدننزو هجرحد( عمه دلا )اهو رس
 ئکد روب هلبغاقو هنسکه درو اس ولشاب و عر سا وهو طخ بزاقوا اطلت یشما ذاررجبلا عمه د لاق نده اقر کل عو وپ
 ندندنعیدنکه رزوازمخر هسکر و دیفیف هن اکی شماذا غسل مهد لاقب رد هنسالعم كم روب رغ او ها تا ا
 ولمسو هدنن زو رفعج (ویحهدلا) هدنع نم نمی هيف دازاذا رل آهه د لاقت ند هتتسانعم كليا دار زو مزو شزار ۱
 خاهدلا) ږوتید هپ هنسننالو | یطظعیسوبایو یو روق اقلطمو هتنسانعم لهس عساو روند هش نالواولتلوهپسو ||

 هلتعمسقرانآهدرخ هدرخ ینراع دو رونی دهب هودولنک روا یکی او روند هش نالوا هلن ا مظع ین وب هدننزوظب الع ||

| 

 رد هنسانعم كلنا ٹمدخ هبسکر هدننزو ج وم( ج ودلازردراو یاوناو یکی و کت كدحجر ز هدنندعم نوتلازدرهجر ||
 هجاح (تجادلا) مدخاذا احود لخزاا جاد لاقن

e aa CaS ی ی ۳ VEO mara دعا a 
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 ۱ ردهنسانعمهر ظنولثمو هن دخ یا نالف دوه لاسقب روند هتسود قیصولت سسکكلاد( جدلا)ردعرفثع تا

 ۱ نیا هفت ردذوخ ام ندانعمو رولوا فص رم مالک سکی را هسلب|عفریب کرج ندنتسیک هقیرطیرلک دبا قالا | | حاعداو ید كحا رش ضعب بوق هفلاذ اهدا لاق ږد هنسا عمق زاصبو رود هرچا بور ین هد |

 | كمالو یمضكلادو ىمط كمالو كلا د نعي هد هروكه نتغل یکیاهدننزو بدنج ( مله دلار رد دآ حض ومر هدننزو بارغ |

 ین تیک لاو راکموما دخ زونید هنزلعد ات كلرگتسع هدنبزو

 سس س ۱ ب

 | نوكسكمەو تغ كلاد ( جدلا )هیف ر کحساو ی شلا ف لخ داذا جر داو ج داو ئشلا دنا لاق رد هنسانسم تعشلرب |
۱ 

 و سم

 || ردهنسانعم كنسلبا راوتساو مکحتو دنوقیصوصرب دوخاب یتشبارب هلیففضتننونو یرسک تللاد ( حاتدلا) نفیس |

۱ 
 سم -جعجم

  هدنزو میحهد(صهدل ا) یدنلوا رک ذ هکر دیفدارمو هدننزو جاهد هیون (ماهدلارروتههناویحوناسنا نین روپ
 | نهد جه دوشاردیمسا رهوج عقرب یکد رمز راتع] تا عتفوهدننزو رقع (مجهدل[)دفدارم هدنان محل و |
 ا ردنا نوک ند هرخکاهدنداعح اسو هدنراندفم شدوکو رقابردخراعتم هلکغد یکنرف هنهد دکر ردنبرحم یسراغ ||
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 ندلوبرب عدو ردیعما یراسرف كح رش نورعو لیفطلا نب رماع مع دورود هیهقان شکر شووکنوا نایلوا
 یاپو هجج» نیغ (ةجعدلا)ردبمسا كتغا تجرب مع دو رونید هنب زیا كناویحو ناسنا ندیکب ولک ندربرب دوخا
 ٹینا موټ لک اهدروا اذالاملا ع د لاق رد هنسانعم كمروتکه ب وصنوکرهیرهود هدننزو هجنرح د هلبا هدجت وم

 هدرورپ هلسبفن برشو لک اومعنو زانیسفن انا دوزدنرابع ندنم هود لام بارعالا دنعارب رد هل ر ابتعا لب ارم
 نمر میشد و لک یک او سلف یا هست ومخدب مهلت والت همان كلبا
 هدننزو هج رج دهلنو ن( هه دلا)ردعضومرب هدنب رقنا رم هدننزو رفعج ( جد ) روند هناویحو ناسد |ناعشیش ی ندب
 عن رغآ هدنصوصخ مایقو تکرح بولوا مظعو یریایدوجو ندکلزومس هرزوا طارفا یمسق تروع هصاخ
 رد هتنباتعم كعروب قراتآهدرخ هدرخو قیص قیصیزاعدآو تلقئاو تمظعاذ اهر لا تیغ د ل اق ردهنسانعم
 ثّرک اذالبالاتهخد لاقب ردهنسانعم كليا موعه هر وصنوروغوارب راهو دوب راسقتعیشماذا لجر مينعدلاه

 كاد( ذدلاو] هلنیتقف ( دلا)ربداولبقا اذا لجرزا ماد لاقت ردهنسانعم تک بولک وا یرو ءاملا ىلع

 هدنل وا كن هک لب مسک ممه ( جالدالا) ردراعس هکر وند هنتلاحكتکهلوب بوقلاقهدنل وا تند هلرضفو یم
 كاهددشم لادو كن هزم (جالدالا) لیللا لّوا نم وراساذااجالدا وقلا يدا لاعب ردهنسانعم كمك هلوب بوقلاق
 اوراساذا مولا حب دا لاق یکراک داردندنبالاعتفاوو رد هنسانعم کمک هل وب بوقلاق هدنتقورخآ تزهجنک لب رنک
 كن ههک لب كاد هلم دو ك مكه هكن وتب بوقلاقندماشخا هج دهلي ةف كل دو ب د هلن تحف هدساسالیللارخآنم
 لعف ناتان املک بل اوواسذا موقلا مبدا لاقب ندنابلاعفا لعفندل واوهرزو قلوا مساهنب لانعم كغك دنرخآ
 هنهک نوت قالطا دمو هذفنق یحردموسرم هلبترابعلیللارخآیناوراساذآدیدشنلا اوج دا لاق, ندناب لاعتفا
 لیللاب یوذحت ضرالا ناف هادا رکیلع هدیاهنوردنپبمهرزو هجووب یجدهدحابصموردیبم هنکیدی روب بوزک
 بدل ااهنع مسالاوهرخنآ نمرادم ادا دیدشننابط او لیلا ل وا نمراسا ذا فیت اب دا ل اقب لیللارنس یه هدننیدح
 ضوالا ناف هلوقت هبقع هال ثی دا اذهقدارلاهناکو هلکلیللدیدشتلاجالدالا لعجت نم ينمو عل اومضلابطدلاو
 عن رکیلاو تاج احا لع اورا فو »رحسلا ف جالدالاو ریسلا ییعربصا# هنع هلا یضر یلعلاودشناو یوطن
 ثتغالهاهدن وب ید تاهش اعقاو ردشلطا راعشا ۳ دلواهیف فلت هلغلو اروطسم هلینزابعرصسل این حالدالا

 طنسوو لو زکر دهنسانعن مک د هک اقلطمرد هلعصو هلعقف که بدو هد هب وتسرد نا قحر دشا ام رصن یفالتخا
 یهتادولوارمصاق ناب كلم سب ردشلبا نایب کیدلیاطیلغ بل هن ماعا دباب ویو صیصتتویدنونسلوارخآ لرکو
 ءازهودوت هلوارزوتکه ضوح نوا ك_کود بولآ ی هغوق ندنشابییوق هکردهسکلوشهدتنزوجراخ ( باد
 زدردصم ندانعمیکیا وشاهدننزو حولو( جولدلا)روندهیسک ندیالقن هراباق و هدهیوا یرادوس نلیغاض

 كليا لقن هرلباق كۇش هدهخرالآ یرادوس نلیغاصو كموک هضوح نوجماتکودبولآ ییهغوقندنشابیبوق
 لاقنو هبف بغ فیل ضؤلنا لا بلا سر نما یشموولدلاذخا اذا ل والا بابلا نماجول د ل جر لا ید لاقیرد هني ر انعم
 وص هلبا ي وق ردرلناكم نا هل تف ر الا دو داراي ( ةلبدملاو) (عیدلا) ناقحلا ىلا لب الا تنلحاذا نللا لقناذا بد
 یکیدیروب بوزکه هکن تبر ونلوا قالظا هی رکز رد هدننزو نس هک( دم واو( دملا )روند هام ضوح ك کود
 هکر وند هبا نانلواربع للك ی عو هیدبلع كوب لوش هدنن زودسنکم هدم رد هلببقر ند ناک( م دمونب) نوجا

 هدننزو هبتزخ ( ةن ذم ا) رول وا فلاخم هسایقروکذ م یانعم هلغلوا تل تان كنو نک لرونل و القناک ادوسنلیغاض |[

 یکی نا وها هتسانعمیشخ ولا ساکرونلوا قالطا هشباروناجینحو هطبدمو یدنلوارکد مکه ننزدناکمیساندجولد
 نادلا) روتشد هرب یک علو هبهبزیا نانلوا ربتعت نیمز رب زو رو شد ها شوحویخدوب هدننزو رهوج (بودلا)
 هداشن زو بلطم هلیعق كن هددنم لادویعض كيم لب دم رونلوا قالطا هرل هکر کجقوج هدتنزو ناضمر
 لوختد((ج ومدآ 9 ردندلاحر ءاعسا هدننزو ناک ( جالدو) هدننزورمب ز(جلد) ردندنین دحج هکر دیعسا ماد ملا نا
 لخداذا لّوالا بابلانع اجومد وا ید لاقب ندهنسا تعم ك مشل ر مکح هدنآ بوریکهرخآ یش هنسنرب هدننزو

 كلتفکب ودرکم هلتعرنس قران آقیص قبص یرامذآو سانکلآق شحولا جد لاضو یف کاو ءےشلا ف
 واسو رتعب ردلاثتنرا هروک ناب كحراش ضرالاق اهمناوق برافت عراف بترالاتحد لاقت رد هتسانعم
 [جامدالاو) هدننزولاعفنا [ جامدنالا)ردینبم هناوقیصصختهثنوم كبنرا ییا: كل ەفو ردلمعتسم ید هدناناوبح

 ہک لب دند تنشق كععو یرسنک كنارو كن همه( حامردالاو) هدننزو لاعتفا هلن سکس هددشم لادو كهبه

 ]| یک کرک دنآ بوربکهرخما هتسنرب هدرانوب ردش لوا ماقداوبلق هی نونهدننزو ماجن رحا یدیاجا نر دا لصالا ف

 لب =

 ا

 دور رج



 هی = هه
 ربعترْغا ذصاخو نولو كار اقلطمزد هدیسراف تاغل كلذکر دشلبا ناب ودرزبدهزدهدیسرافاک او رولواهاس

 ردقج هلو ازغابهروکه نا برزو اروکذ عهجو كنلّومر دقج هلو ارغاب ی دلوا هکر درمسفمهبازوب قتمارقو ول نانلوا
 هراقاک | هکردینالوا هایسكي یرلکدیدزبدش هدیسرافو رولوا ید هدراجو بئذضهب ردلکدصوصخ هلآ ونو
 رولوازغابنال واوب وق سر هج بولو از وب لکو کی تما رق یاضعا راس ہروکه نناہب ك و تبا_پنرونلوارییعترغاب
 هدننزو نسحم (مجسدلا| ردقج هلوازغاب هنب هکر دنیا ربضت هلناویح نالوا كتر هابس اقلطم عمج بحاصو

 زوبهدننزو لاعفنا (جاسدنالا) ردنا جس یبکتروا هکر دیعسا كجوب كجوکع ونربهدننزوث دح جست دلو
 لیدی دشت كلا دو ىمط كيم (میمدلا) ههجو یبع بکن ذا لجرلا جسدنالاقب ردهنسانعم كمّمود بونابهرزوا

 مسا ندج اس داروکذ م ظفاردموس رم هلیناونع جس دلاکهدهنحسن ضعب ردهنعم لوا ینعب ردیکی سەلک ستم |
 ردلعاف مسا ندا ا هک رده اف جسنمو و ردشملوا ماغداو بلقەلادلاعتفاءاتی دیا جس دتا یصاردلعاف

 ليقف كد (ةهتسدلا) ردشخلوا قالطآ ندانعموب هکجوب نانلوارکد رونید هتسهلوقم شاقوزب شل وا جست
 هکرید جزمرولکغت اسد ییجردنرابع ندهنسن تمدر و هضبقر و خابر هکر د هنس انعم همرحر دب رعم یس راف هتسد
 نارودهدلاکر دیب رعم تسد هلیعقف كلا د (جنس دلا)رولو ا برعم یخ دندن آ هلک دهد هنپ اص كن هنسنرب هتس دهد يسراف

 ردینبهکی بقالطایسد هک وک ج وک یراکدتیا عضو یم هلوق مرکب ووص رونی دعیاقنانلوا لامعنسا لب اندی
 ردیرعم هرابنکر دهنسانعم قراکر دس ر عم هنبتسد يخف كنونو كلاد (عتیتسدلا) رار دیوبساکآ ة صاخب هدیسراف

 كلاد(فععدلاوا هليغف كنيعوكلاد (يعدلا )ررروكەنب رەچكلب برع ناوسن هكر ونید هنغا,لوقوهکز الب ىم

 یکی زوکو هار دن دنویع نساح هکر دهنسانعمقلوارفاوو د دش یها يس قر هلو ا عساو زوکه لینوکس كنیعو یخ
 راصاذابارا بالا نماد نیعلا تعدلامس ردموس سض هرزوا قلو ا مسا ه2 دوردصم چ دەدەرتاس تاهما

 قتحرد نیم هلقلو اهرزوا لاک یداوسویضایب زوکه دو میع دهدلوصا یضعب هکر ید حراشاهتعسعم داوسلادیدش
 ها اد نیعو یعداوهورسفم هلبترابعندشمشج هایسجعد هدیدالاذم دقم نکلردموسرمهلج وبه
 دوسارونید هب یشک نالواهابس كب یسهرمشبهدننزو رجا (عیعدالا) رواوا قصو هم> اصو هنیع هلغلو ال ذم

 هب یشکنالوا من هایس كي هلغلوا فصو ند اروکذ م می درب دا هروکهننابب كحابصمو كنم ریز هتشانعف
 ج دا ازا هثیشنالواهابس ك و ءاعع د نیعو ءا ده ارم لاعب رولوا فصو ید هنیعو روید ءا د هدو مر وند

 | جد هبنیعا مالسلا هيلع هتفص ید هیاهنو رولو ازا یربسفت ها دوس كفلوم سپ بعدا لل لاب راردیا قالطا
 اهض اب: دشق نيعلاداوس هدش عدلا لیقوادیدش ناکهینیعداوس نا دی راه ربغو نیعلا یقداوسلاهدنشدح

 داوس ىلع تیدطا اذه ییاططا لج قو را لحر مهتيا)حیاوخخا تندح هنمو هدهباپن هني نکل زولوا

 دوسا هلغلوا دراو هلترابع دوسا لحر مهسآرخا رخ ىف یوردق هنالدلج لا داوس یبعاشلواتاعالاقو هع دلا
 هنا كح راش رد هنسانعم نونج هل نوکس كنیعویضف تلاد (هاعدلا) دولوازاح نیغلوا لبو انربسفتهلبا

 یجنرکس یرکی كيآهکرونلوا قالطا هنس هجکل وا كقاحلبل رولوا فصو ءا گدو ندد وم ین وب قلوا هنیبانعم
 زریددتلف هلابل رخ آر ارس هب یجنزوقط یمرکی راد خد ءاسهد رد هجک یغیدلشب هداوس تادش ردیس ھچک
 لجر لاقب ردشلوا لئاز یلقعرونهکرونید هنونجهدننزو ج ولف (ج وعدم ا) ردیل<تالجرر هدننزورپ ز ېچعد
 (دیعدلا).عرمبا اذا لج زا مس دلاقب رد هنسانعم كليا تعرسهدننزو هجر حد (فهسعدلا) نونحیاغی وعدم

 ةباهنلاف لاق یعلاو باهذلاب هبلاد درتاذا هيلا لع د ل اق هنسانعم دش دمآو د "درت كلکب ود یکه نوا ی ر هدننزو هجر حد
 هطلوا سب یخ او باهذلابناد درتب نعي ناملتختیا راد ىلا لرللاب نام دیاالفو انالف نا .دزاذنتف تیدحیفو

 ردهنسانعم قلا قوچ ییهنسنو وا اذا لیللا معد لاقب رددنسانمقلواوک ارق هيل عدو رونلواقاللطاهدهمروا
 ردهنسانعم كلامج وص ندفارطاو هج رح دیاهعد لاعب ردهنسانعمقلرا و و اروشکهذخ اذا*یغلا -2 د لاق

Eبو كنراکبر یو هبابثناولاو رونید هلاوحولطیجا هدننزورفمج (مخدلا)  

 ۱ تففح یرعت هأیادوسا كفلوم نیغلواهنتسانعم داوس تادش اقلطم هروک هل والوق هل فلوا نیبع هلتراسع

 ۱ نون حج وعدم تیرةنعرایدلوا یهاذه ردصم كنس هلک ءا راضعت هک هن ودر دصت هدننزو ءالعو هروک

 دونید هناویحو ناسنالک الارشکو روند هیسک ندیاراذکو تشکی رس رسراکب و هدوهب و ردترابع ندشاقو

 موناقلشوخو هرهح بوخو روند هر اخو هغلتواولت وق شلوا ناوارفوزوک هلکمر وتیوقت بونکی وس هنیر یو

 میطم هدکد لروس ندنس هسک اورونید هراجویکب ذر وند هدروقو رونید هغلوک ا رقو روند هناوج هزاتندکزانو



۳۹۸ 

 سس سس

 دوخ ام ندنسلانعم ملک د هنا م قا طع ضم هراذکو تبنک اچ اج قرملوا همام هلک ار ا رقیب و برطضم
 هتسهآ بوروشودهنس هسک قتسیرواب ناویج نطروغوط کیو ضرالا لع جر دی هکر حلق ادا چر ډټسا لای

 دنعلا یلاعت دیعلا یلاغت هل جاردتساو اهنطب نمهتقلا ادعت اهدلو تعيس ا اذا هقانلا تجرد تسا لاعب ردهنسانعم كيتروپهتسهآ

 مهجردتسنسوشا نعي هتخابالو البلف البلف هاب ناوا نامفتسالا.هابسناو دین هلدادج هخطخ دادن لک ها

 | رب و لج یخ ترضخ هكدا دیدضت نس هتیطخ و مرج دنر ی چلا جار دنساعقاوهدنس هی رکن واعنال نیج نم ۱

 هلقمز نوا شزا فغتس او هب وتو رکشبوپیادیدجتی ابحاو تن یی هلوقم تلودو لاتبفاو تعهمادااکآ

 لاهما هلکم (بلب:ذخا دتغبتودیا لالهاو ذخا هلج ردت البلق البلف ن هدنبلو | نضج ادنعو رونلوا هدهاشم |
 ثاذعلایا التلق البلق هّرح هرلا لا جاردتساو هدّیاصب فاو یک لبا اعصاب در هچرد هج ر در درا ع ند کتا ۱

 رکردشابالقت یتفیدلوارضغم هلبت را بع باکلا یط رھپ وطن ندراضعب بغارو ردرلاعودنلیا نانهد واتر اج
 ۱ هلن كر هدب بوتاق هنکوا هلغعف 5 هطندنس هقزا هلن دش هپ ب هب ییهب هکر لب جاردتماو رولو | ترایعندنرللافغا 1

 | ضرالاهج .و ىلع ىح هسفتب جردیهت که تلهجاذا ع الا هتچردتشا لاق ردهنسانعم كمتر و پودب رومی کد روپ
 | جادو یضق كناح (جادلاذناموح) ردید ردیدا شوقرب هدننزو هرمه ملی كلاد (هجرد) ءاوهلالا هعفرت ناربغنم ||
 | تاو هرعهلبا قرع تاذ » هدننزو مظعماج ردم ندم)دیدا ؟خضوم+دیربصب قیر طرددز اب زهدننزوناک[ضعیرددننزونابتر ِ
 ۱ | كاد اد (جردلا) رییس هک تلروهشم ن نی مان دج ن لعب هدښنزو, ناز اد وا) ردعضونر هدنتب ||

 | | لبج (چردلا)ودشاارارکت ینوبفلوم ةبلنا هدنامورفوزچ ایران یبا بشن هک وتیدهبهلکیم هطعروما لوش ۱

 | جلب هوا طستتم هننهقرف یکیادوخابمدآیکیا نوجا حالبصو صد ونلوا قالطا هیچ لوشهدننزو |
 ۱ یک یرادمدقنابدرنکر رونلوا قالطاهنافبظندولهبن :رمو هان اف (تناچزادلا) صال با نیب ار فس یا اخر د نال :

 قوی اهن دنس .هيابنایدرت هلن [یهقردیعج کان هرو تاچردهزوک نسب هدّراصب ِكبلومرولودنلب نصیب یضعب

 | تیهلها ن دش جو ةيبشتاک | ید موج ثاجرد هدکبلف هکهتنردشم وا لا هتم مدلی رمو معقل یم میم
 هکرلیدلیا میزوت هچرب کیانوا یحدیران ورد قالطا هر دن ر رهو مست مق موس شا أزوپجوا یموجترایم
 اذکه زدنراع ندنلا شما هبنانرهو هاتر ان هقیقدرهو هعیفدرمشعلا هجزدرهو. هج رد رز چ رھ

 لها نرم روتوتلطا شرع هدعرش ناسل هک دیطعا كم دم تاح ردیکر د جرم هرسالا يلا 1

 زویچوآ مدناسح عیفرار زرا د لبا حرص یتفیدلوا تب اشا اک |هدتسمم کش هرعلاوذ تاجردل عفروش] نیم

 بو رواص هرزواه اخموسرو را راک نردد شکم رونلوا قاللطا هعاربطەز زوتلوشهینیزوج راج (حدادلا) ردشعلا

 ںایدلا مور حاب رلاهیشغبراصا ذا جراد بارت ل اھا هكب رول كیوتاق هنکواهجرارب هرکصندک دلباةطاچا بول رول ما ۱

 زدهنسانعمقلوا عالموقفر بویشاوب« هرکصندکلنبتیوندکلشکيمن .هننزو هچزجبد (دجعردلآ هیج ردنو هرشو |
 تغزاذ اهقانلا تزد لا رد هنسانجم قلاب بویلزو یندلو هقانوهبوعص دعب نال اذا سر لاو لج رار ڊ لاقي

 طالع( از پلاند تبت ناذاهقانلا تخم ودلامس رذهنسانعم لک. دوی رو هرزوآ !تدوک سز ناار نیب وطب واهذلو

 هچرحد (دجدردلا) هیشمق زنه لا خیا ارب وه لاعب روت د هبیشکمن یی روب ,ییلاصییلاص هلی اداوریکهدننزو |[

۱ 

 لاعب لاب ابی دوم یقاقفاوتاذاف ردنرابع ندنکموس هللوعصو قدصیرکیب ا :رکنچهنتسانعب كلبا لمبا تعفاوم هجر

 ۱ (جازبلا) تجرد قمع هقاسنلا تجمردلاقب يبنلوازک هکر دیفدارمو هدو هج رد هوم [تحمردلا|_اح دردپق
 ۱ هناشاتسکس متزاجا هرب رب هلیس «دشليمو یرنییک, تل هزبه (جاعردالا) یدنلوارکذ خر فوارمو هدنزو جارد

 یک ین دا یلص كنس هلک ربا نذارتب رم داذارهیلع ردالاقذیدا فالخ کر ده نعمتمریک
 هیقارنسم لذا هیف ردا لاقب رد هنب نم یلص قر هوا ناهنپ بو رکن دفارطا هر هنسنروردتدنسهدام ۱

 هک ونید هر هر ؛دجتراو هتنوبندنشاق لوا كتا نا هک دبس رعم یسراف هک هاک هژاورد دف ك نسو تلاد (جباوردلا ۱

 لا (جزردلا) یدنلوارکد دیک :رذیفدارمو هدنزو جارد لتون (مماردلا) ردیکنا هلصفكنس هفت راو لفرط يکيا
 حوتقم لادهدقدنلوا بن ر عتود هلو میک كلاد هکر اد عه یسراف *زدولوردندنعاونا تا ةلڪف كب هج یازو

 یزلفادودویژوپ هکر دنا لوش غذا دی* باب نکلی دب انان یخی ذلو | فص هلکنر هن روک ن م لبخ فلوم لب هلق
 نوشروق قله ایسنالوا هدندسح اس هلو ا دشا ندقلهاینب نالوا هدندسجژ اسقلهاینس لواو تولوا لام ةه ان

 | یا ید هداببندرطن عظقندنرخآ ردنرانع نکلتا بن رقت هجرد,هحرد هنباذعو بضع لات هنلاذاعم

۱ 
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 1 یرهدنتپج ل دیک ی کاوانهڊلو تکراداهقانلاتجدرد لام ردهتسانعم قلقا ةتسب روابيدنکه قان هدنښزو



 یون زی

 | هب یوق هدننزو ناک( جاّردلا) هتم هلندا یا اذکی لا هج رد لاقب رد هن مانعه قم ردراو هات هچیرد هجر ||
 | رونلوآقالطا هروناج نانلو ارت ی رکو نوه دلبا لاقم لفن بو رک س لس سلح هنہانفم ماس ونلوا قالطا |

 | قالطاهنسشیدو هنککرا یکهماجو ماج هاه ردتغل یخد هجارد هدجاندو زید ج ردت قږهلوا بر غمراب قو |

 | رولک جارداو هدننزو ةر ت هج رد عج هلراهر د هجر ذ ۍدرفم هننمانعم ءاسنلا شفح نوتدهب توقیر لک لی | ك

 زاب رجم دند انعم وب یک ب او ببسرولک جاردا ییچج نیاید رطروتید هلو هنبتعقف (جرب) هدنزو سارا

 هبهرسکوردنشلوا عج نش هن راع قن ر طر یژرجر هدوخاقغل اضردیعجم كحردمهرزو روک م پو روک غف أ

 | رد هجراد یدرفم روتلوا قالطا هنرلقانا یب ہلفاوقكراوظ هدسنزو جراوخ(جراودلا)هدرب حجب دینی

 | ندراضعبهدشاسا رواوا ثرابع ندیبقت هه ترم بطرو هلسالتشلا هتسهآهثسهآ ی بلف دوخاب داعصا کالهو |[

۳۹ ّ OE. 
 س اا ا سس سس سس :

 هیهنسنرب یداراب ییشر واعرذ هبتقضیازمالاوا ماعطا | نج رد لوقت ردکلیا خالبا هتیحتسافوتقاطتماهن |

 بی رق هکلککهدهدجر دنا شوق نانلوارببحت جارت هفب رصتهدیکرت هدننزو نامر (جاردلا) ردیدآ ع زمر جادو ||
 | ورد هنولکوسو جارتهخن اند هدیسزاف ر دېم انس هنولکو سر دلکد یرلکدید نولک و س وو رش و قو ك زاناو رنه وخلو

 | زلا غفر یا جورد میر لاقت روئبد هل ندیا ناوذکب وسا هلتعرس تناغبهدننزو رونص (جورسا) ولو |
 ۱ | عضو تاودرخ کاو سدة دنن زو 7 (جردلا)رد هتساتنعم هش رطو كلسمردناکم حسا هدنشزو حر( جسل) ۱

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ عجر لاعب ردععفا ءتف نک رولوا لوا ناو تچ یا هج ازدا لثم عجر تونآو ار اتعا یاضم فذجپ + ود

 | تولوا فلتو زده ید رازد حاب را جازدا ةمذ بهذراب نبع كلذکه نم ءاجیذلا قد رطل اف یایشکی و هچ اندا |
3 

 رایدتیا تیاوز هل مسک كر ھر احب هد وب زرادهججاردا جر هدر عبد یدتکب ونو د نب ندلوپ-یکیدللک ن الف |

 | زودیا لاخدا هنر دو هجر ف ك هقان آکر ود دغا دنوق شل رود پوطرد ندهروا م لوش هلیعض كاد جريل
 | هدنیح لوا هل ةوج ىر وب یکی نی دوب تدالو ن هقان دک ارد رتهرزو ا لاح لوا ق ر هلو اولغب قور وی زوک تر
 ]| هتس م دوکك تس زواب تان هان رخآر هرکصندک خا جارضا ییهرو ام لواو بوزوچ یادت كنور و كىچزوک
 | بودپیا یعانقیذلو:یدنیک یخ یتندصار كنلدلو یدنکندنآ راردیا مانعا ةر هفاتلوا و روس یک وک
 | هلتمحوب هک زنا هدکدلنادا رح ق شاب قسیدنکه بیرواب رخ آر بولوا عیاضیمیزواب كز ەقا لعوب رۇ لپقاباکآ

 | ابد غاقتص هنت رافدلغب هنوز وهما هغاب یراق دلغب كنب زغآ رولوا ةرزوازازدا لّوالا فک زيك چ ندو ش

 | عو هبساتم هب ود اهنا دک لناروتھظ محو درد هدتجښرف لخ اد كن هقات هکر دمرواع لوش هښردښضغبلا هنو
 | قرطااومشذحزدلان نعرہ نکن داف ءاجامو هدننزو در مصر ولک جرد ی جرار دنا لاغیدا هنحسرف کز قات بو ا
 | ن ەقرخ یرافدتوط قر هوا هوشح هلی هبن كضیاح نعي ةقانلاةچ ر دب فطر کلاب ةوشح زمراخ اسب یشن
 | یدنلوارک اغنام اتسم هکر دی ورم هذ هلیناوتع هجر ده دد ننوه ت عروب مظفلوراب دیابت قان ةر د نامل وارکذ
 | دونلوا نظعهو نکآر دتلبا طض هناصتخ ابا هیلولاوبا یتاقو ردقج هلوا ۍ راو توق تاودرخ تاون عع
 | هچزکه کر ید جراش اردنا ملت هلن هدقدلشب هکم رونههکب هکر وتند هه رم نجوچ هدنزوهناج (ةحب اهل
 | هنسهبرعقجوج اتلاف خر اش هکر ید جتمردوق رم هیتر انآ چلا هی یکم کلر دموس رم هلبناوتع لا اهداف
 | هات بونا که نل نا هدنککح راصحت هدنفلس هکر وتد هی هات ددا ردو دشلبا لوهذ ندعبدنلوا ی الا لا

 | اخف( یر ذل او هایم كال د قجردلا) یدملوا ناب ها هام کد عن یدیازارزاو بد راصح باز هزوتشیهان
 | دو لاب دز هدنشنزو هغکسا ج ردالاو) ردژاج هل دیدن كیجدنوبوهدنزو ره یم کلا د( براو
 زومالا یا حر دلا بکر لاق رد قبه هنس هظح الع خواب هتق اطو دهن تماس هحرد هح ود زویلوا یالطا هغ

 | ردیعج كخرادزاریژ ىدا بسنا هسلبادییفت لبا کر نکلی دلی اد بقت هلینزو رکسیوب فازنذهات ]طفل
 | ییهنکز هدنزولاعفتما (جاردعسالا) ردصوصخ هراب رعردپ هناك زاس ع وتر ییش هو دن نیک چ رھلا)
 | ندکلیا یی رقت دوخا حرد ماد رکم یی دلب| بلترت یب تک لوا هکر دهتسانمم کلات ارق هللا دخول
 [ داعضا هیارخ | رد نددحردرب هتسهآ هتسهآ هسک جارذتسا لصا هنعدغناذا االفنردشنا لاق ر داغ ۱

 | راسخ هبتر ییدلیا لب وتو لی ها رکمو کار هماروم سو رذ هشت انهم كسلا بم رعنا فاش شه شر تاک |

 ۱ 1 | فکر ب جاردتناو رولوا ذوخأم ندجرد نالوا هنسالعملالهو تو هکر دلوقنم هنبنانعم تا بلادارمنک اله

NE E OS rE 3ی  aT 
هس اتهخ كلبا سد وقت هجر د هجر د یک ی زا هبا ئابد هیتر

 ق کرو ا هاندااذأ انک لاهحر 1 د| لس هب ود 
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 | مدلك اخ !عابناج ادلاهیاهنلا ن لاقو زا اوناوعالاو نوراکلا جاذلا فلؤملا لاق التاب !وتسیاوجادلا
 قكرام ا ك وسرابلحیت 4 لاقام او زفتسلا ین ن وعس ون وب ی اض رال الع نۈج ديال نيلام باو ءارخالاو

 ءانچو ذجاط عابناهخبا دو هنبکز دقو آلا نص اخلاقه یصفنهیلا تع داش ت کرام هانعف نت الاذخ ادالو ةجاحیم

 - وج د) فيفا روهشل اون وعجا زا ةجتادلاو تل نوا هجا | باطلا لاق ديدشنلاب ماو رف |
 هک د نس انه قول ن الباق یز وب لوک دنت زو بوف (ځج دنلا)ار دید اعض م ر هدناتسب رع هدننزو نوبه |
 ریا غ اطر دندر ون یس هلتبق سبق ةد زو روبض (ب وج د) تیغا ذا نهج دنءام ملا تجد لاق ردمزاتسم یل |
Ê#بلوك كةل ىاخ وق تالاد (جح دل هتسنسانعف هلو ج نونید هنس هود ك قر هليكف كزالاذ (ناجديدلا 

 كليا عاجیومیعساذانلانلا باسبلا ماجد ئشلار عب لاب زد هنسانعم كم زوس بوكجةرزوارب ییهسنر |
 قواو هل رنک لاد (جارخدلاو) هيف للاد (ةج لح دلا) اهعماجاذا ةيرابإ جحد لاقي ردهنساضم
 جرحادتفاخارحد و هخن ڙحلاډ ا لاق د هنت نابع قفلراف هلیعقف لات .(جچ داود فتنه ه |

 الون بوطردن داش قم اول هکر ونید هب هلننقلاوب هلیسهبن لوعقمکبا (جرحدلا) وودخ ق تون ۱
 | ب انا هدنزرط قد صن كنکعب و نازو هل تیضكلاذ (ةتحو رخ دلا) د ردم قا جوخ ذم یت لاس یک |

 | لخبرل جداد لافت رد هنننلانعم تل ږوب لاف (ناج ر دلاو) هلیمضكلاذ_(جوزدل) نند هغلاوب یکیدزتوک |
 | تابوت یی هیدخ هد دامن هروکه شا كيغازو كساسا هکر بد حراشیشماذا والا باشم ا قم انا بردو احوزد |

۱ 1 
۱ 
۱ 
1 

۱ 

 کای دنیا ضیضخم هن فرو تلخ ویشو ناییص نوه ردعوضومهکعروبهتنهآ دتا یک نما د وعط ننس هاب |
 تبغا جو موفرتناج زدو غم وردو یهتناردموسرم هعسروب قسد هذخ اضم اعف او ردت زآسع ندکعروب ر ەتلکما |

 یب رذو لسن الصا هدورنکه کو اوض تن ذا مولا جرد لاقب وذ هلشانعم كنکوت بوک یم قل ؤا ض قن |
 ییغوظل هيلي لۈ دعو فقوتا عطف هؤ نالوا کو لسم هسک صعبلادنغوترد هام تلا !تافو ی زهیلاق |
 لات وبهوهژاسکناوم | کرج ع ناشهلیسنل یبضع والس لخت م اذان الف جد لاف رد هنیلاتغم كمکی وشواص |
 یش فنس هقانهکو وولوا لو هلق نایفط هزه دنس دلو هدارون س ردموسرمقرال وا نص وصخ یاش دیر ره |

 ناموطو ت لودتسلا تزاجاذاهقانلا تجر دك اقم رد هنسانعم كلتا كانسما تویلیا لج حتضو ونه ئو دنا نازذک

 جیداعموب هد هاجس لۇ ضا نکل هازطا ذا! اکا ج رد لاب نذەنتشسانعتائل مرو د نت نه وتو |
 هییست راب دبا ق الخطا جیرد یف هش نالبوود واح رد لینوکس ك نارو نتف ك لاذ هکر دمور هلبناونع ||
 بافعالنضا بوک ەلە لبىقۈم وقر ك و د دنا لف ضازقنا مو هدننز و لاغفنا چالا ) ندرتسلا, ا
 کاوش كد (جودلا) !وض رفا ینا غول ج ردنا لاغب کهن ءافلخ تابع ن دمام ا6 یرافالخاو |
 یتضباذا بالا تاب نماند لج را ج رد ل ابرد ةنسانعم تلخ بوک هنا وب ی رغ وط هسک ید و هلبنوکس |
 | نونسلوا یوتعم*لرکو ىكى زهاب تاب در نوتسلو | یخ كركر د هنطام كلبا دوعص هز ەبترمو هجرد کكسنکی و هلبتسا |
 | تنال سم ههتاو یب رطل د لمالك وخ اب ندبه مو دو بارما ف دعصاذا نالف ج وذ لاق, یکه بلغ بنارم
 زداینمانهبكعقا جاترد اغا دو مالک اوا نیدلا شی ا مز اذا نالف جرد لاش رؤنلوا اتت ھتسا هتسانعمكلبا

 لوا کهب وشمر دەن سانعم قمازغوا بوتتما هلت دش هرزواهنسارلیو جاردلالک ۱یلعماداذآ لجرا جزدلاقب |
 لّوالا املا نماخود یه اب مرا تجرد لام هلبق دیک تب وک «رزو ضرا هجو هدنکو | بنویموتلاقهاوهیهنسن
 | هیتتف دنوب ونوصکی دلو درونند ءژاموطغراق زانو زا هوابناکش اس راط اطخ خذوا دندان رخ هبلع ت زج اذا

 | هک :نونلوا قالطاهدهیمنمت شلرو دزدهنساتعف كمرود ییسهلوقم تونو باک جرد هروکه نام بخار رد اج

 نیس هنلس فن ذی تو هاب ښ مک زز مه (جاز دالا )ند یم ةنخ دلو طو عضو هرعادځاکرخآ نوعا هظفاح

 بولو دغاکو ی لو طنسل تاج انا هقابلا تخودا قافب رد هتشانعم كلبا كاما بویف روغوط زونه تورك
 | ندان لمزود یحوونهدننزو لیعفت ( ج رتا اهقالخا تما ذا ةقانلا> مردآ لاقتزوتلوا لا _عتسا هتسانعم | قل بو راصراسوا ىس دمك قانو ق غر ق از علم اذاولدلآ چودا لاش ر ؤنلوآ ل اتما هتسانعن لیکچ هه ات | هتسهآ دنه قووص یا ذغوق ندیوق جازداو یه تۇلا دجى ةر ذ کعرو دی دتسنز ارز ودزاهدنتشانعم ۱ كحروذ جارداو جد ؛روکه های اوا هاوطاذآ راج طلا ب ودا اقش زد هنشانعم كمرود نیهتسن یتسهلوقم

 ] هخیرددخبردذک ا کرد نم انلس ابا نا وتو بتن هلمر دش تب کرہ و هاوطاذا اش ردت ناتکلآجزدلاس
 و تحت



۳۹۰ 

 قتتموب یراب وترونلوا قالطا هیهقانزانو مک جادو ردیبم هفالتخا ناساوارک ذ هلباهدحومیاب رولک جادو
 نیز هلجامبید یتعب شفلجاسد هدننزو مظعم( ع دلا) ردشعلوا هشت هروکذ م شاخ هلغلوا فبطل یمادناو
 ناسنانالوا جبقو نیکر ج یسهبن و تفلخو یشابو جابیدلاب نرم یا ج دم ناسلیطلاقب روند هیهنسف شفلوا
 هلبدض دوخابردنوچا لازا یسانب كنوبارهاظ قلا و سا جف یا ج همریعب و لجرلاقب روند هناوبحو
 عونر و زدی رلکدید قالبب هدیکرت رولوا لوس یاب هکرونلوا قالطا هعونرپ ندنعا ونا شوقباب جم دمو ږدانمم سم
 جاسیدواو ردهنسانعم درفودحا هدننزو نیکس (مج# دلا) رولوا نیکرح یشاب وزش یراکلب هکر ونیدهنشوقوص
 رادلاقام یاسق ردصوصخت هیفن ماقموب و ردیرلس ز زادم هلرایدو دالب نانا دارفاارپ زردذوخ ام ندنظفل
 هروک هنب رانا كناماقم حا ریشو كساسا ردشلبا توکس ندنظفل هج ابید فلوم هکر ید حرانش .دحایا مجد
 تانهدیصقو باک هدعب روید ناتج ابذ هنسیکبآ رونلوا قالطا هراسخر نالوا شکلدو توخ نیک ابد هچابټد
 قالطاو نو راقدلوا نمو ربح هلبا میاد عیانصردشملوا قالطا هجاسبید هنن رال نالوا هدناقومراسیخر
 لا و ها دخامهو هبتجاسد نوصب نالف لاق راردنا لان عتسا قد هدراسیخ راقلطم هلیس هقالعادقتو
 جد لاقیرد هنسانعم كعروب هجان هجا هلبعف كلاد (ججدل) ةربم تناک اذا ةن هجایید باكلا اذل
 هددح او ردصوصخ هتعاج جحد هرزوا ییاور تیکسنآ هک دحراش ریسلا فبداذا یناستلا بابا نم اچ چد
 یرفضوریس هکر د هنسانعم كلبا قاناکرزاب هسکرب جدو یبتنا اصجد نوح دن موقلاّرم لادقیف فلو لامعتما
 جدا رتسلا یترا اذا لچرلا جد لاقي رذ هبنسانعم كم رویلاص یب هدر ورچت اذا نالف عید لاق رذامزلتسم
 هلبس هدازهلنبتعص (مجدلا)فکو اذا اجد تبلا جد لاقیردهنسانعم قا ند روغی یسطس نزهناخ هدننزو ج

 هروکه کز زونبد هراعاط نالوا هايس یغاربطو یٹاط يجدو ردعسا هکرد منبباضعم تلظ تل قلوک ارق
 || ددهنسانعم تلطتدشقلوک آرقتیاغب دوب لبد دشت كجو ىع كلا د(فخت دلا) :نولوا عجب ندنظفل نوجد
 1 ۱ رونلواداربا ت وجا داوس دیک ات رونیدهثش نال واهایستیا فب هلبعم كلاد (یباچدلاو) هدننزودهده (جیخدلا
 یابو ضف كلاد ( یبیوحدلاو)(ذجادجدلاو) هلبصف كلاد (ج و دلا) كلا ىا ىج اج دو جذعتادد وشالام

 | ی لاقبو ضم یا ی وجد لیل لابو »یا هجا دج دو جزیی دلیل لاقت ددا تمش نمور امان
 | خس ءاخا رونلوا قالطا هيدقان ولع ركه عاب ند رب هل يح ك بخو كلاد (ةاج وجدلا) طم یا هیبشذلا لع جادو
 ج دلاوا هدننزو ثدح (مج دملا ) ضرالا ىلع ةطسبم یا ةاجوج د ةقان لاق ردذوح ام نتج د نالو اهنسانمم
 ب اهنلا ین لاقحالىسلاىف اشیا یج دمو یخ دملج .ر لامن رونلوا قالطا هب یشکن الوا هتسا رآ هلح السهدشنزویظعم

 هناللیقو هلقلل ادیو ر یشع یا ج دیهالهب ىع مان حالسهیلعیا حالسلا ین اجج دخ تولاج جرخ بهو ثیدجفو
 لغفت (ېج دتلا) رونلوا قالسطا هروناج نانلوارببعت ی رک دمو جج دمو غنا ذا املا تحج دنم هب طغت
 قفل وک ار فهدننزو لزازت (جدحدتلا)هخالسقلخداذا هتکشق عج دنلاقب د ةن سنانعم كعح لس هدننزو
 جدجد لاقت رد هنسانعم قمل وک ارقیخدوب هدننزو هل از (هجدعدلا) طا اذالیللا جدجدت لاقب ردهشناتعم
 ةجاجدلا) جد دیفجاح دلا حاصاذا لجر ا خدچد لاقن رذهنب انعمیمرغاح هج اخ دون د جد ج دوا طااذالیل
 ۱ هنسشلدو هنککرا روشدهشوق یناخ یفورعم ردیتعا هدولنالت تاکرح كلاذ عد رولواثلثمو هلف كلاد

 اکی که طب و ةماجر دنوعا تدحو ییاتسبرونلواربعت قواطهنسشبدو سو رخن هنککرا هدیکرترونلواقاللطا
 اضعب ویکب کو باکو قنعو قانع رولک مجد یعجج هروکهنن خر اش ردنوجما قرف یبیسنج مچ هللا د رقم
 كنبشکو رونلوا قالطا هکلسا قیموبزپ هج اجد و رد ذوخ ام ندنسانعم كعر وز هتنهآ «دامو و زواک ی دم احد
 لایعیاهحاحد نالفل لاش ردتر ابعندصانعْا نالوا یسمزال هفیظو یر هقفنو قزاز هکرونلوا قالطا ةثلایع
 یبامجدلانا عانغلاوباو ردبق] لرعاشر ندنتعاجج ثراطایب (جاتجدلاوذ) ردیعما كنهسکربهجاسج دو

 نویج اجدلا نسل دع ن عادلا دبع و نسا ن قلا دبغیدیفحنو نسخو دج ی رللغو او رمصن نب هللا دعس و
 هاب ەچ ەدنس هسک ا كنان هکر ونېد هبیروان يهادوسل وش ندنشاومهدننزوناضمر (نابحچدلا) ردندنسدحم

 ۱ هتسهآ هکر دلعاف مسا ندنظفل چ ج دیدیا جاد ی یصاهدننزو جناح (مجادلا) هلباهردهناجدیتومهلواردیکب وب زوي
 زاد رعهدعب رونلوا قالطا هیسکندیا یعسو مس ج ادهلغَعل وا لامعتسا هدکعزوناتلطم هدعب ردهننسانعم كروب

 رفسو ربسو هنناوعاو مدخل راجتو حاعح و هرایخ ا رکی نعي نوراکم هللامعتسا ه دنا سنعم عج یکی سهلک اخ ینو
 | = وه لاقفاھركناةغه مهل ا ناموقیر هنارع نیا ثیدخ یعنی نم و راب یا قالطا هزاجتنالواهرزوا

 دیره

 سس هجا



۳۹4 
 تع_سسسس

 الو ادهشجريرا:دب محو اپ دو هيچ لب ځځ نوچ رلفدلواع تنم ندناودع ید لیا قا اهب هناک ن ست
 | جو ج خیرا نرو دعا جو ورک نالوا هبننمو وکم یرابینو لصاو ر ذیدرفم جاج وند هړاهسک
 | هبههیشو بش هد وامر هلسانموپ رد هنس انب لمزدښکج هدننزو لیفت( ) فوق دلو هعزانم
 ردنرابع ن دکمردنکچ هوا يربیبلقود ردیلپوش هسخوپ ردیل وبا هکر ناو لابعتسا هبنسانعم كمتود |
 اب یا پ مسا نبقرطره موو مو ی هکر کرد راش هيف کک یا یش یریصف باخت لوقت |
 ملا لیلق هلیسهین لوعفم مسا چکا کچ هفرطرب یر و هفرطر یر کی هک ا وکر رد موبا ہبہ امور |
 ملح ديب هدننزو راف ملا لیلفیا ملت هجو لابفیربع زین ینا هک بوک ولوا یفصو هیهجو نالوا |

 هبضزو فتکا ج ردنپنسبات عات عجن كالا دیعوردیسا لجرر هدننزو لت د [ح)رولوا قالطا |
 | راجن سبق هایم کاج (ے ردیف عاشر ووا هل هروسکم یاخ یرکید کرد دزنا هددروک,منتغل کیا |
 | كون يرطاخ هدننزو لقاقم هل اجمآ) ردیدا ساخ وللف هنوکرب هدو باک ( حالخحا) ردیبمل تن هبیک من |

 ]دن ورم( )بم نیا یلف اخ لوق ردن امم رهکج هو یہ یو کک |
 | منو دن( زدند اعصت روتر نور اه یلقما جاو رد هک رضا عرف ندا ینیعیب |
 | یوم بطاوقو قاچ ندنآ ردا مچ عور رج یبرولک عالج ېچ رورو وردا رج |
 | رد زعم یس ,راو لنلخ :وب و رول اوا ن.دپآ یروموک, یرک | رایج رومد ږولوا هییش هتجاعنا نیفلیا رولت زود |

 | یاد نالوا بیصبو تیسارو رردجساوب و رد هنساتعم كمت رود هلقاررهلوصو هغا ص هلق کی٣ هج ولالا
a slدونم  Eهو  E۱۳ماه ده هم تم  

 .ریبناصرکفو یار شخلوا عزو چ هلبببس یتیاصاو ماکحاو تک ندنس هلچ راکفاو ءارآ هک ابوکر وزا توب و ۱

 | هی( دهیم یراکدلبا ر ذپتروم الت برج هناوصو هام تل مم دوخاپ رد |
 | ا لچزا لافیرونوا بیعت قلوا نممرف هک د هنسانعم قلو رتافو بسس شان ندیعت دوخا ندیضرم
 قلزوبامرخونینآ|ذا ملا خلاق پرد هنس انعم ققوق تاو بعتوا ضرمنم یعیرتفاذا عیار باسبلانم

 هاتو داف ير شیو یوجدوخابیهذموءدیفعوند كنهسکر تالنکدفاذارقل| میش لا فی دهنبسانم
 رد هنپسانعم لی حدقو مذ هلارکدلاب وس یی هببکریو دسفاذا هلخوا هنید ےخ لاقت روتلوا لای عتسا هیقلوا
 | برفرءدنساضق نی زراک مدسراف هلص كاج (ناجیاجن) ردبجما تالجررب مخو مرک ءاسااذا ان الف میخ لابش

 واز اوص اب طقینان تدع روک رونی هیهق ان لوش هدننزو هجرف نمحلطا)ردیدآ عضومرب هدنبقزاریشو
 || قالخ ال ع ل چپ لاش روند هیهنسن شیوا هابتو داف هدننزو مظعما حال علما قو دن ام یا ذیجخ هان لب

 ۱ ږدم دلبر هپنسهکلو|سراف هدننزو (لغق منح) ردیدآ هلقرب هدننزو بارغ هلو (جاتخ) اهدپسافیا

 | امض ومره دزو ری عچ ج زج کما ایل( زبحالافب ردهنسانعمریک كل ام دوریکدننزو هجر ج ی ېچ م یاز
 | یب هبصق ك هیجان مان اوبتما ندنسبج اون رواسب ليم کاخ (ناجوخ) ها هيتحت یاب راد یخد جربج کا
 ]| رند اروا نات اچول ا ۍاونسالاد يغ ندا صو ینارعلاورعوا نالواهیفنل اش هدروب این ربیع
 مج د لارو هسا نعم كلا نيب زتو شقت هلنوکس كنامو ىف كلاد (حم دلا) لیلا لادلا لي بصف

 | کیدی مم قسرافیامیدونوردیعسا فورعم شاخ هدننزورانب د (جادلا) هاذا لوالا بابل نماد
 | لیاراصتخ هدعب بولوا فاب ولد یسبسرافلصا هدنابرعمو رولو كيپا یچراو شرا رونلوا رتا ب یجدهدیکرت

 | هدعب بود الی جات د هلباهد دّشم یاد نلصا ذخالادعب راب رعو ردموسرم هرزوا قل وا جاید هل رعن هدعب ابید

۱ 

 عدم ار کمتری بلق لب الو یاب رک بوک نوتا ساتلا مدع هردم ناو هو مات
 ]| رم هللامعتسا تک دعب بولو | بّرعم هرزوا روک ذم هجو جابید هروکدنابپ كخابصموراردما نایب هعمروب

 ثیغلا جی د ینرهلوآ ندا بابالثمراپ دلیل تس ا هنبباتعم نیت زتو شقنو دانا هغیصندنآبودیا فّربصن

 ]| داکو شیتنرپیرب هی هفوکش نوک انوکییعبتابینا هغلتخم راهزا بودا یب یرب روم رای دیا بجد ,ضرالا
 ردجابد یلصا لوق یعو رد ناز هکر دلاسعبف یزو ضپلدنعیدشفلوا فالتخا هدننزوو هنا ینه یدلیا
 رداد هروکه ات هلب دست یابردمب اد یعج هروکه لوا رد شلو ا لادا هان یرب کانهدج وم يان هلفیعص)

 || طلا جد نولوقبالثم ردزاج داومنالوا فّرصتم ندنس» مجانی دهروک تنابكساتسا تالذکهلباهدجومیا |

 ها نصاب رولک اید یعجب كنظف] جابیدو یتا ضاپ اب تیزاذا اجابت اہ جآدو ملا دی ضیا |
 ۲ سوسیس

9 



 غاز ناف تضاد هه كاا نیم بابک ق برا یزغو فو شف هدشزو لاعفنت لاتا

 هدننزو لیدنف )2: رضخللا) ه وضمن ادا زرمالا اوعضحا لاعب رد هنتسانعتم قمزو هلن منک كب ةه [ حاصل

 1 عحطباریز رده یتدلوا هلفلوا موسرط هدنناونع رنیظح هر هست اب ةتساصم میر ولت هاست ر

 هر وکه نابت خراش ردضرمرب شوتصحم نیسو هود هلتف ك نامو كل (ا) زد هاضمرت هو سکیات

 بابل نم اسقخ ریخبلاعخ لا یو دفن هدامو) وب تکب ندم کولو هزز یراق 2

 | نلدرخنای دنا در رد هیفخیمدررولوا تبانهدنفهومعیر هکر دیهسا تاب لآ عو ار نخ نهم 1|
 رسم وا ا ءآ را فخ نامجو ردنبمهلا |

 | هدئنز دنزو رفا (فلا) ردیدآ طب ر ندنس هل قز ماغى رةق اخ (هحافح) ابعتهفاسیکتشا ادا نال یفخ "لا |

 "1) زونید هم نویز و فیعضو هنانعم بب رش 2 یک یزوصیوقلوا آهو ولتطهنک روت هوض لوش|
 اک (متانناو) .هدخنروذفنق یا لاماذایش ارح لاقب رد هنسانعم كتك ائر غوطةخ ر طراد ضنزو لعفت ۱
 یطابح ا راک E 39 لج ر لاش رود هفدا 1 دنه ولنا هلیهدایز قد وخوهدننزو | |

 || هدننزوهج رح دا جرعطا)هلوازمارب :رشو رخالضا هلغلوهلوحو ول وسو ٹ سس هکروت دهن ک لوش هدو |
 انیا 2 رفخ نصخ لاقت روند هش زانو مرت هدننزو لج رغس ( عرفا )رد ةنسانعم قلو ابق و بوخ ادقغ | |

(FA)نابلانغ یخ ینلاخ لافنرد دنشاتعملمکچیرخوط هبودنکییهتسن رهن وکس كمالو نخ ك ناخ  

 یهنستزب و هر اذادبجاخ ارت رمز دنلخ لاق ردةنسانعم كم تا تراشا قژهداتوا نشاقانازوکو هبذجاذایاثلا |
 | تقفشحخ هدنسانعع عزو بذح هروکذتناس تكساساهعرتااذا شاخ لا ردهنسانعم ىزا وق نوک ندر | ۱

 کم ادا یشلا خ لاقبزدةنسانعم كلي كبرت خو ردع رفتم ندنآهلتالمرر قاع رانو زت بزلوا |

 زا تلخ لاتشو هلغشاذا االف خلاق ردترابع ندک لنا تج هیهلغشم هکر د هنسانعف ی لق ل وشمل هتسترتو |
 ]| لاقرد هنتسانعم كليا عاج و دنعط اذا عراب يخ لاقت ؛ ردهنسانعم ق ماس كرو دو هتلقشیاابندلا روما |
 || لیسک ند دوش نکشوکلتنهقان دوخاب قدلو و رد هلبلساتمقلوا بذح مزالاتخم ییا وب اهعئاخاذا اهملخ |
 || هتنج لاقل اج« تتمطف اه ذلو ةأر ا تلخ هدشاسانقا دلو وا هدلو طفاذاتالف رخ لاش زد هنسانعم |
 "زا رد هتشاس ادم گنا تدا رار روک هتنزود وف (جولخا) ردرعتنم یتیزاحكاذک هلغلواعوسرم هل ابع |

 | كم رکن اضعایندوبهدننزو لاتقا (جالتخالا) ثزاطاذآ لزالاو اا نالا نما ولده تی لای |
 دوخاندکلشلا قوح ی رلکک ید وجو كن هسکر هل نغف DC) تالخ نعم هنرعنطتخا لاقت زدهنسانعم |

 ۱ عبارلابابلا نم ايلخ لجرا جلخ لاقب رد هنس انعم قل زمص بوبرغآیش تانندملرو هلکعروتیدازفا توزوا |
 دسفاذا لا خلاق رد هتسانع»قل وا هابتودساف هنسن رو بعتویشع لوط نموا ل نم ةماظع کشا اذا |

 ]| هلفلوا عزن هلبتش كالهو عد دوخ یطف ندنسیدنکی کت وکه کروند هبهقان ل وشهد نزور وب (جولخخا]
 ۱ هدنوروتسح تاغب هکر وتدهیدقان لوش واهنل "لقف اهدلواهنع متخایا جولخ قان لاق هلواشمکچیدونس |

 ۱ یاشعم اتع رش مرسلا مح تن اکاذا حولخهقالاش هل وار دنا ع عزو بذح یکی روپ کان وک کریو هلغاقا |

 | حولخ باس لا روند هدولب قوحق وصل وق ىلع « هدنکارب جولخو ردلعاف یعع هدننان و لوغَفُمعَع هدلّواا

 | نوا ییدنکب وليك یدازو ت وزو هتشانعم پن وتد هغشرنا هد را( انا غك و اق رعنا |

 تب ج اخ رونلوا رببعت زف روک« هکر وتید هیفغطق شل آ بولیکحندابرد هدنلکش رنو رس و(قالطا | ۱

 ردقاتخلویدارم رونبد هخانجنالواندجاغآ جلخ وعلا نم مرشاذکو هنلاوهو جی اربع لاقبیکلوبتسا |
 1 نانوارعتیلودعملخ و هلئسحقلوا ندساش تذح هنتسانعملیخ نود هساو ردا ی |

 :  رزدیاقالطاه یک ك وکه نوکر ب وسنه ههر مهر هبرث مان لو دعهدنن رگ هلنرتعقنق لو دعو ز وتد هپ ایک عقل هک تک جوک ندیک |

 ]| دونلواقالطا هبنا یخدو هدننزو جزعا (متحالا اردیذآ كغاطر مد هکم اخو هلبمط کاخ -رولکخ ىج للخو | ۱

 || نیهتسن لیقنر كا وكر دهننانعم كعروبهلتجز یر هیلاجوب و لر هک [هلوصم اکو هغاص هاکهدننزو لعفت (عاته
 | هنوایرو ةرسد رمو هن ە رم اشد نام امن کی مبلی او كکفت یا هت هش یولغا خار عو تش |

 || یونص كانو تسح هلبرمسک كم رھ اتال ۱رضوبرطصااذا موش لقب هردهنساتعمكلما تارطَضاوتکرح |
 هکر بوق نده لا زرد ندر در درک د ابن لدنوآردا مزدیدآ تاب محل اوروئاوا الا هلآ | ۱

 LL ق ن ناول | ف كلام قب ثراح ی رانا هنع هللا د قوراف نينمؤم ا رمارلیدیا ندنهورک نالبع نبق ی ناودع

 et ڪڪ و
 سس سیو



"Af, 

 | روتا 1 چور خو لوخد هلغلوپ یټ رط كلوخڊ ره بوبلبآ تالابمو احر ردا قالطا یک ناواتحالاو ۱

 دا ۱

aاصا نویزم ردییقمل كز ھنسک مان راع ند یز هاتف كهچ یازو كناخ (جرخلا) |  

 ۱ لق ەمرلرادوپ رونما سودا هک ردیچما كباب بونج لوف لع لب ع ینرب هدننزو رفعچ (.حدرفحا) هه

 تسریع aD aaa a 7 ا س

 .كنیرل iie بو دیا دهی هایت ماهی هد 3 دم ء یرضوط ههابس نطات ماه هدیلاو : رولک ي رغولج

 |كماهباهدنش و رولوا هدلکشب ییبدنوط قوا هدنفو, ییدنآ قوا زادیارب هلو ریا جم هن هر یر, ینریطاب

 ۱ رانوطیروش, هنیرزوا ییجوا كوبان دس پودا میچ هلضفم هیروا ندتطاب كتهباتس .طسو جوا نندرط

 تردنفّرط مشط اس فرط ا كنچوا تم ل: یر روشنآ یکی رک هرز وا هبایپس یاپپا هډ ًاسکسو
 | تد نجوا كنان هدناسهطو, ند هلت مج وب ی رف ندف رغ رولاق شل ووپ هیایس هلکلک یررغوطر هن ا
 ارک هدزوتا tlne وا زوتآالنمررونلو | عمد داممآ هرانوپ و رد آم بوکوپ تورا يرغوطج
 هرکصندک نیا منم بیک شوک هپ هپابسب فرط نطاب ييابهپا فراج ناب يکرولآ HT ندر هرزوآ هجو نانلؤإ
 رد هرزوا سا دیغوپ یخد هراس داجآ دیا نهبق هرجا یوآ ییاببطسو و رهونب و رص نخ نالوا شاشا جوا
 چارط كوبان هکرولوا نوب هبلامش ددع,نوا هدانع : ردصوصح هنماهماو هنابس كناري, :عپابصا تم دقعو

 کس یهرکی هان انک دیا تارا و دناکش هقلج پورت هنفرط جا تنحوآ کمایا نجوا
 | کیدنه ونهج هنساب طو و یمنی وزبصنخ تااریسب فولادقعو رج مززوا ساق لواردق هو درام
 | ردقهکیب زوتطاذکمرولو کج یک اودا یش کیا هداني و بولوا كب هدازبيي, ددعر و هدانک ؟ شب یدیلح و خاحا هدانک

 | قالطا دوقع قوب ون هتنبا رونلو | ماصتساو هراسعتسا ندندوفع تأبیمو تاربشع هبا رولوا هدایز ندناو

 ۱ نیا هجولا ىلع اهن ن حداو .نیرکاشلا نم نکوامظنحاف ر د فج هوا وب یرلکبتی
 | هرذواضوز FÊ ودون یو كنەنرو كلذکم هرزوا ضرا یضعب و هاخیضعب كن اکربُش دارم کرد دنسانعمقینفخ

 | چورن یورک ماجاب صوصخم لمم یادم ابصوصخ هدمبیقد بکر دیجشعج ہلا دو ےہ
 | ةدجوزخ هدننزودا دش( جالا )ضال! مضیپ ورادلا اکشن مهیا ناوهو جرات اباومسقا لاش
 | قتلا فک ناوجاو دوما فر هتم پو دیا منبر دغلام ندحولو هک یس هلک جلو اک اراب رک ربذلغا هغلاب

 عقلا مرختفوژ در هدو چ وراس (جورا | لاتحااو فرظلا رشک ىا جالو یاحالو جارخ لچر لاقب نوعی دلی
 ۱ ۱ هاچ ریا ار دند سیدی هجر چ ن دج نب رع دن د مابا هدننزو هجر جاپ اور « ناف (هجرجاردیدآ
 ۱ و زردزوا وياج 1 ثعاب ردملشاط هراقو قا هکردندآ لیمو هدنب هربصب ها ةكم هدبننزو ءار
 دلیلج اما ردم د نیلی هدنتلایاروپ اپی هلینوکیسا كنا )2ا .ردیډا e ابهنصا هلو
 جام علو( رطا) دن دارو ییزراطا یا دمت نبل جاب كنس ۾ | باک نالوا

 ۱ ناکا شرخ الو هدزو هافرو تو هکر دستم شیعلا در هلپ بیک د رخ 7
 ۱ لو هدننزو جرج دم (نشوضنآ) ان نیا جت رخ میجوا تلف روئیدهثشنالوا زانو مرو زانو چرخو
 | فوو لای رونیدهناویچو ناسنا نوجس هدنیزوطیلع (خرخاز عید یا فرخ یبعو اع ءاعو ام روند هیهنسن
 ۰ اخلو راد اسد اب فک ی یهنسنترپ و دننزو.هخ جد (ةج رخ نیم یار

 تینا هلو مط غك: نسدچ كیوفرمرد هیسانعمقلقا هجا ملف جرخ لصا ردن دار سن هاساس
 ۱ ها وایبکشلوالنمرو هک ایاوکی پرد هیټدنل اطیوروس کونی 0 ةدننزو پارحم ]اره ) راد

 رعت

 ۱ اد هلبق رب ندر د سوا هک هج ریایعسا ی هل یبق ر ندمارکاراصناو روید هلالیسرا جر رو ردیرلکبشبا
 اددرا متقابل له وډ هلیقانا هلت سن شب رلهدلاو ریپرالغ وا كې لعن هنراحندن یناخانهبقی را لاو ردرآ ردار

 ۱ هدنننوجرچیت هال (رچلا) پھ جنا ةاشلا بچررخ لاپ ردونبانجم قیسغآ هدننزو هج رج ( هچرررط 0
 | دنیا و هدشزو مه هلن( چمک ا) خرما اذا هیشمق بخت لب دهیم مم روب 4ت عرس
 | بح هنتزو نو ریج وبلا و نیس (جوفینطا). رولوا رکجو یوق ورو هبا دوخ اپ هچچالا شم وط
 ارشعارچ ل وق لع روب دون هتارک اغا لار وچو ږونل وا بیعت تیکچا ند دنکدرکچب قوع نعت نطقلا

 یو متر رم ارذرض رب تبات ةه اۋ ناب هان وزف) شعب دبی و ویس ییا |

 فان کی هچوقسیطادنعح اللادفخلاقب هنیبانمم منیفس نکس روئپد هننمو دیک هلباه ةجوفسخلا

 5 ۰ ایا ملایم لب هم من نسب + تدم هی داښ ي
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 | ندراضعب باتو رلوا تو یع» هادنس هب  رکهیالاه ره روننهلا تهذازپز ندا َوالوق نکل دیو ما

 :E نها نرم لک شیلو ۴# نها ها "لک #لثلا هنعو ردشملا لفن یفیعا ترمه |

 ۱ نفت یینانعم هلاسنساو نا یوعتسأز درابهاذ هنغبذلواغلباند هه ̀ كزەرذعتەلىا ءاتیو اید ویرشحزو ۱

 ۱ لاش ردهنساتنعم كمر و جارخ جارخاو یهتناردراشلنا مار صف هدنرسقت لقعوق رم تنا ک ننوعنغیدلوا

 داطصا اذآ لجزا خب رخ ا لانتقب رذفتسا_نعمكلبا دیص یتوقهو ده الاول هراقولقاو هحارخیاذانالف ج رتا |
 هايس یر و ضابیرب كن واز دةنسانعم كلبا ح وزتنوتاخ نالوا ضا برشعههایسینولو ماغنلا نم ربا

 هک اوکروخد هیس الخاکهدننرعر دصوصخت فنصز هکر ولواعقاو سد درب عهای اضبو ولو هنوکل و :دقدلوا

 رول و « هدرانا ینادرکب نانلوارعتنیاطخزونلوا رعت یشحاک | هدرج لطفا ردشلبا سالتخا نامر ندان

 هب هنسنالوا قلتیفیرادقمز و قلژ وخنایرادقمر هکر و هال جوزتاذانالف ج رخالاقب ردلویقم تناقب |
 كلباءارتینرادقمرو لک ایرادقمزت كالت وا یشاومو ع عود ماع هب ره اذانالفوج رخ ال اقن ردهنش انعم قما رضا

 لاعتفا(حارنخ الاو)(جارنعس الا | هلع تكر و عن را صعب تلکا اذا ةيعاًرلا تجرخا لاسقت رد هنتشاتتعم ۱
 ندی وق رددز اتزهدلوقعمو نوش رد هنس اغمق رفح ی رغوط هیودنک ی هنسنرب نوازا هدلنشزو

 رولوا ید نوح بلط تس هطذتسااذا هج زخاو هجزخهسا لانش یک ق مرقج اعم تندن اکو قاربطووض

 نه هکردعو اعم ند روک ذم رفت نالوا هنساساعم قرح هقشب داتسا یدرک اش هدشنزولمفت ( رعنا
 تدالاق هح رح لاش ردهتتنانعم قیفچ هعشد نیکی, و زوفسدو نذآ یداتشنا هلکلبا لاک لیصذت يص هنتر

 هل هتنردلوعفم عمو و رونید هدرک اتش سعچ ةقشت هرز واز وکم هج و هدنشن رو نینع (عیرطا) فون
 هدتسشصو یربیعت هلا غلامه رىا نلف 2 رخ ۈھ لاقن زونلوا قالطا هقوشعمو قشاع ید ینهلک قیشع

 لغاف مس | ندلاتعنفا (ةج رضا ) نذل وفم ت ید نالوآ لوا دتف هدد خب دانسا فو وز یا هک

 شر اذا ج تخ قاتلا لاشن هلوا ناار وپ هدنتفلخت هود تکرا هکووتلوا قالطا دیبقان لوش هابسهنف

 ْم رماعوت هلبس هش هشت ناحرخالا ةر تناک مالسلا هيلع خاص ةقان هقان نا فهدا هنمو لا هقلخلع

 هدنب د كغاطر هک ردیعتا وق فورمز غف كزارو كلهه هح رخ زدفوزعم لحب یکما هدننزاپاد

 هدننزو هلععافما( هج راغ ا) ردیجما قیوم سرف انس ملت عشالا ن هبي رج هدننزو ماسطق (عبارح) و دروفجم
 ییسرب ناددنست نالوا دومعف هدنر ات الثعر دکمشل ول نییدنسنو ویو هکر دةننسانعم علاصالاب همه اہم

 ید هدهانمردکلبآ زارفا هرزوا باتس لوا ین ی :رکید توادبا جازخا نو دشک رام هلباتالخ قم
 ترعمقو باح لعمال وا تاک هه ان ةفئاط ماودلا نخ اضونص > هدن زغ هدلئاوا کید ججرتمرردآهیانغچوب
 عناصا رولوا هنوکح اقرب موقرم تاننحو راردا دنساج هلناتسح قنیتانالوا دوهحع هد نران یراهنشن ننس هلوقم

 تولطمدذع دنا بودا ترض هلی زط و نانع

 ؟زناساهکر دتمخ دوقع"نالوا یکسر ا كغبرا لاو د یرلکدشا رک د هدب و تنک<قلارطر ود زار دنا جارا
 ردشعلوا باب رقطا ةتشالاتسر شضوضخحم نامز درد راشی توکسندنن ایی و دنا لا وئ ر ق وب همز کک |

 هزار نفع دقخ اچو هیات ردتضوصخم هدامنآ دقع یطسنوورنمت و از دخ ندنخب اضا انها کروا نما
 ددع نسب ردصضوصخ هقولآ دقع یطسو ورضتو رشضنخوآ هام دقع مانماو هاش ندنعب اصا اشیا هباو | |

 راهو یعتردیات حق هزبحا یبوآ یز ضخ هجرك تونا طسشل یتخباصا عیچج كنم دب هدنش هدازا دجاو | ۱

 هددع ځوا یم خواؤ کرارزوب ند نانو هب اهدا تلا بوموب یک دیر ھن هدب هدارا نیتاو |
 هدسماخو زدنا عفر ق رضنخ نابهتودناتلزن ابوه ییاتطنسو و رص هدنتس هدازآ عبادو نولو تداشا |

 ردیا عفر ییاتمتتوو مضنخ و عنف یرضنب طقف هدنت داتتو رد عفر وصل و نتو مع ییاتطسو | ۱
 یتتوآ نجواو مع ییاصفم یغاشا یغب قلفسا دقع كلزرمصتخ تولوا عوفارم یطنو و صنبهدعباس و |

 یدیاطسو ةدعساتو ردنا هززوآ زوک ذ عهخو ید قریصت هدنمانو رد هلتمج و قزف: هلناددتاوردیا ده ہرا |

 هقلح بو ردشلنا هنفرط من !كنحوا كماپبا نجوا یتنرط كلاس هدنوا نالوا تارشع لّواو ردا ةیوا |

 هدننکیه ج رف از مبلغ بوزتضف هنعلارآ یظسو هللا هباتبس نی وا كماشپبا هیفزکیو روتا وکو دلکش |
 یکرولآ ةنکیا نضرب بودن متا هنفرط# | كنحوا كىاتپنا یتفرط 1 تانحوا ان هناتس هدزوناو :نزوتسوک

 هنکوک ندرت قیاس ۸ یوا كنهاس ک هر وشر روشآ چراغ 0 هنابس سیا ورم رولوا

 ۱۳ تل
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 | هدیطووخ و رابش ايا !لتقو خطقیرزانو تسذ كا جایز دیعب وتو اض ب ملا ن نیهس هکر دهبسمیهننهقرفو || تسل طم

 | داخو ج رق نسی رونلوا قالطا ج رخ هیاک لواهسلاق قجآ یرارن بویملوادیق ییاوباولوصف كياکربهکرید

 هیسکنالوارقح بورکی رنک یکی ینا دهکز ایی وبق تویلب مارا هدنترقماهدننزو هرنه هزم تناخهجرخ [)رولوا

 قند یم هلک هلو هدناهم اّناس نکلردیمزال كج ورخ لوخدجولولاو ج وا رخ ار نکی ا هجرخ لچر لاق روتید |

۳۹۰ 

 | كافيا نزک نوک ضل نخ هنزبیرب بویلنا بوللفا.لیوقشف كيو كيرکي ییعنصو لع چارو رونلوا لا معتسا
 | هدننزو ل شف( ج ىلا اضعب هضعب فلا ب نعیاناولاواپورض هلعج |ذالمعل اج رخ لاقب رونلوا لامعتسا هننباتعم
 | ددو ید هیعمت هجوراربد جارخ جارخ «دنزو ماطقهرخآ ایسهدح |:هدنآ ر دیدآ ب عرب هدنرانب برع لا فطا
 | هراهجرف ناقج هدندنافلطم هدننزو بارغ (جارح۱), ندبارما هلیجارخا هرخا تودبا ذخا هتسنرب هدنلایسپرت

 كنم «دناقیلعت ضعب رونلوا قالطا جارخاک !ذسلغب نی را بویلو |للطتیس دام راح مرو یی رونبدمرلنابچو
 | فرح وبدزدالوا ندنآ ی س هرابع هدماقم و كحا اه هلکلباریسفت هلبا عج ید رغم هنترابع ح ورقلا جارح ا هدارو

 | شاوارتسفت هلب عج یعجج هلغلوا هجارخ یدرفمو عج: حارخ هدزوآ ییبلوحیصم هدحایصمردنلباقازادنا

 فرش هدنناذو لصا هکر وشید هیسکل وش (:یجراسطا) ردقلوا هیلبوا ید "دام یاضتقمو ردقحهو مطنم
 اب یجورخ ندننارقا لاوحا هنابهلوا شابا ادیب تدایسو ناش هنفنب نکیآ هیامورف حبا نکیغوب تدایسو

 ردیواسم ین انوربک ذت هلغلوا یلعاف نعم لوعفوبو هلنبترولکجرخ یججج:رونلوا قالسطا .هنهقان الواراتب |

 هیهذوا اسوا شابا ج وزخ منسةبتز کن هسکۍ لها ندیدنکرک ارولوا هضدمنکر ولو هاکروک ذنفصوو رد یت
 (هجراخ ما)رونید یجراخهدنبسنر دفورعمنطیربندیررع (ةیجرا اون. هسیا شابا جو رخ هاندا هل مزو لوا
 دن ۲ هلینقرفاو یقیدیا یا ٹنهكنلفم# هجزاخب ما حاکت نم ع رسا ٭ کی دیا ن تاخر ن دن هليبق هلند هیلهاج
 یسفدنکه سیدبطخ نالوا یلهاج حاکنا دا هن سپ دنکب ولکه ښکر نامه یدیا ع رسا تیاغب اکبر دشل یاد وت
 ین هفطنرنا كیک ن کک یردیلغوا یردض كنهروبنم هجراخیکیدلبا تک !یدبارولوا یلسناکا بوبد ےک ید
 لوش هدننزوزوبص/(جورخآ] رد نالبع سبق نب ور ن ناو دع نب کشی نیکی يردپ لوق یلعردلکد مولعم یتیدلوا
 لے ضموهدوس رفنکرید هلکمروس هنکربد قرم دازوا برکه توف یتویامند هلغلوا نوزؤا قوب هکر ونلو|قالطا هنآ
 | بوکو چه دلح هغرالآ هج هقشب ندزاهو در اسامادجورخو رد هیعسن نعاپ ئچو خندنکزبدامن اد هلی رفت وب هلو ار دی

 هکر دندانعمول دی رابعا فوضوم یقین دهنسننالواندنناش قمشچو یجقج هکر دیعجج ك: هجراځ ( جراوخا)
 قو فریب هو یار هنالفا بودیاروهظ یو روذشر هاوو یا یخ ةیام نالوا زوکرم هدنناذكناوچ هزار راب رع
 | ییعججو هنسانعمرومالا مارال چتو تو هتبا ف تیهظزا د هجراوخ تجزخ هدکد لیازادتناو عو رشهرومقفو
 ]نا قالطا ال راوخ ام رقم شاه ت تارى اىخراب ردا ابتعارائ اوال امفاو لاضخ
 | موق ندنعدبو موها لها جرازجخورز زدنا نابتخاو دع جواخ ندنرللامو كلم هک بوک هلیوامان لا لامعتساو عیب
 | نایذه لاقم صوصخ هنبرابدنکهدنتهچبهذراپ دلی جو رخ ندنیلسم تعا یعیندسان کر دفورعم
 | زاد ٍچراخهیسک ندباج و رخ هنپ وزوا ثكح ماما یرلکساقافتاتعاججهنیرزوا هک لوا مولعه ردراویرزرمآ
 | جزاوخهنفاوطو هجزاج هیدغناط لو اووسلوهبنقورجلرکوهدننامزنیعباتلرکو هدنتقوهباحص جورخ لوا رک
 || ابدا ورجل هیززا هو هلا مرکی عام هیهکحتقومکم د همکار ردهقرف یدیرانآورونلوا قالطا

 | نی دجن هکر دیار معد ارة قر فر دعانا صنعت ملل ق ر زالا نعفانرانوب و ردیقرازاهلان ذقرفردشلوا عقاویدع
 | همان هقزفازر دپا جرود یمانهدنتلاهج كعورف هکر ر دیا قالطا هر ذاغهنضعب رات ویو دعا تا هام
 کو دهدر ام ام هقرف ردیع بتا ضابا نت لا دیعهکر د ةیضابا هس داس قرف ردیعابنارفصالا ن دایک ر دهی رفصا
 | ددحو شم هک مان لو للم لیت غفت دز و بحث قرف هن رره ن رنو وردمپا وندر چ کل دبع
 | خو الشم هدضاوغل ار دیک لوا خولغم هزرا یا هج رخال اهب زد هنس انعمقمرقج هرمشطهلب رسک ن هزه (جارخالا)
 || بهاذهداصتاب یزنک اولی دلبآ ضلع ا نوب وعن نط وصخ قرف كهز لبا داب نالوا هیدعت فرح هززوایغیدلوا
 نوچ زارها دلزکر تنم مدر تمر شطر دنر ید یز اغ لطم قول اپر تعیوخو دیزتدبزخ الفمایدلوا
 هک ی طارت جو را لغ هتل لوقا دذ ثجوخ | هلغ لوا بهاذ هنقرفد رم ماما نکلرلیدید نوسمقج رک
 قدنوهتنو لول ړم یخبورخ هعلاب كملکتمرولوا هلبا لع رادو خاب درطهب فدک دمدزقج هرشط یدیزن
 | نورتخ قارماوا هجر اربن هکر دهسا نعم مدرفخ نْیالمو نراقمهچیورخ ےب هدکدیدهبتجرخ ام اردجراخ



 جارح ون یکجا حار دوخ اب نانلوارب زفت EEE یربردعون ییا جارخ و ردضرا ۳ هطاضم دنع تماما لمسی دوخ ا:نانلوارب رقث

 نالوا غلانوص "ان هلا یضر رغ ترضج کهن ندنالوا تعد دیکر د هل ةلعت هننکم عادفتنا ندهروک ذم ضرا

 راس رعف تب 92 نالو |یبنیراف عدل دنع نطلب رو ردشلبا عضو یه هردزب و عانص رن دری شو ه طنخم هیالرت عو درب | ۱

 ردذوخ ام ندنس ام غار نالوا هنب رانعم تیافکو ًاضفدوخاأب ءرچ نالوا هنیسانعمهقن انظردنس رغ از 8 الادنغو |

 هنا تنس یزشلل هبعل الغ یا( ناسمصلاب ب عارفل) سو هغ هللا: لیص هلوقو :ییهتنا ردنلوا یراعتم هدسّور ۱

 نادرخآ هنکرب کود و لسه رب وجة رولوا کنې رشم نعفنمو هلغ نالوا یصاح هل كنار یشم دبع نعي هام
 دارو نم دبی هرگصن دکد لبا لاضیقسا تعطتعو لغ ر ادر هالاا عی لالغتسا آت دمر بودیاتشادنعو |

 تفقاو هببغ لوا یشم یدیالک د هلا اک ادوخا بول افخاو زس ییابیآ هک هنعدق بیعر بحوم ید راهریش
 ندعو رد دادرسا امامت ەجا یکندر واتوز و ورک غب عوخدو در هنعیات هل تم مات یرو زم دبع «هلقدلوا

 تقرت ەن ەر ذوا نیو شف ام یه تی هشام 2 هسلوا سلوا لالفو فلت هدندمیتیدلواهدندب ۱
 زد هنس ءا هی وه نا ناب دان ملک! مماوج یکی یدخب ( عفت م غلا مرغلا) موقرمتیدسنجو یدیانلیا|[

 ردفوزحم فاضمو ردنوحا هل اقم ادوات نما تم جار 8 هلغا فا نیلدتمدنس هلک قسم دقم 1

 | هيلع مزاللا نامضلا ةلباقم ف یزشل بت ضیا لب میل عف دانم هکر د هدنربدق ناعضلا باقم جارا ها
 ر وب نم زک ماظغ استفور دی واج هدا ANE ر لشد مت هدنون و زدهدنیکسا عیب فلت

 مجارلق مار نفر د شما وا: لاج ا: هجر دقوم ادارطنسا همان .حوشیءدنآ ۱ یماکعاو لیصت تولوا

 ل هدنیح یکیدلبا تشو روه ظزونهيرضو ید اوا درک کر هکر دهیم اعم جارخ هدینزو خرچ ارا
 رونلوا قالطا برخ ید درم اسل ردیاب اعم دازباو ل هاوو نلو ا:قاالطا- هذ نمط نام ند هسکو رونلوا قالطا |
 هدیسراف هکر دباق قوری تاب( راه ندید بر خو لخدلا فالخ ارش نخ هل لأش

 نخ ابف نارو یترنسک اخ ںولک هح رح ئچ ولو هلو ند هب هبکه رد اغنمهیاجرخ ید هدیکرو نیجرخ |
 یک ارد هسنسانجملوا هحسال اول هزاق و لقا هڼسنر هلنتعف رشا ندیجت]یهافر هدیخگرابد حرخویکهرهو

 قلوا ردصح نکا ب ودیا ممر هدنتزوص مسا ینوب فلومرولواجبراخذح او نولندقلءزآ هکیوکر دلش دناویج |
 حرخامج لظوا ییکلامینوتد هاجرخ هوم رونی و هزاویخ ناو دما ول هرات ولقا هدننزو را (جرخال) ندیلاغ | ۱

 نایزوح ی ردعیاش یربستحرخا هنآ نالوا هدنوط لوایخد هدر الا ءاجنرخهم اعنلاه وداوسو ضاق هبیا ۱
 ناو هدننزو راومجا | جاج رخالاو هدنښزو وازچا اچ یک اکم روند هشوق ناملوارببحت ین ادلآ

 لوش هدننژو هشفنخ قو رضا جرخلا ناک ذآ ج “ارجو ملفا جوخ ا لاعب ند هنسانیم قلوا هجالا ولهراقولقآ 1

 ییهنسفرب هد بشن زو لیحفت (رتهآا) ناکم نود ناکعینایچنراصادا هج رض را لاغب هلوا شعلوا جيارخما ْ

 هک ابوکروناوا لامعتسا ؛دقلوا قلی یهو قللوب و .یازوخبآ مخ هدنفرظ هنسیزپ كاذکو دشخلوا لاتا دانغا

 نعرا هبعارلا تج رخ لات وونلوا ل ایعتسا .هتتساضم ئل ساب اقباو ةلرت ینادبقمرو لک ا نرادسقمر

 زونلوا لاتا هنس انعم كليا كلرت رب نضهبو وزا قز ضع كنجول نیزپو قم نانلو ايپ تزول ناب بک مالغو

 سرد ول قا تل دعب بوک |قتراقشمو یول درت و اذاضنا هخولررب هدناتسب یاب صوص ج تکی ل افظا |

 | نالوابج او هکر دهفینو جارخ یریو رد هروکه نشو تقاطكضرا هکر دجراخ ضعب نک سو سچو غصن

 || ةر هیرخیو ةدضرا بیر ارخ نکآ رشم وا قالطا |دسک نالوا برلن تع ذ لهاوفضرا چ از

 یرتشم دمعاریژ رلواردافهبلط یی داب رولوا تنم نشم هل اب هل غ نانو لاصصسا هللع+ رزوا روک یدو نوو 7

 یورو تار يارخ هرکه صالخ درب ات رشکج وزخ ززو

 ]| هحطق هعطق نانرافلهزآ هک ا بوک لوا یخ ی ژرب نتعب و تولوا نابن دنر ضعب ااج هکر ونلوایالرطاهضرا

 | ناناوا رک د اضن الج زا ودل وا لاسعتسا ءبلاوخناو لاما صبا اج ه دعب رد 2 سانه قمر هرم

 ]| تااعرم یشاومو ج رح ماع لاقیو بدو بصخ یا ج ر هيف ماه لاسقب نوئلو ا ج نت ی فيز ٹن ملاح ای قل ورا

 || كل ےک قمرفحهعشد توربو ر وتس فوه تفرح ین دز کاش ۍدنک داتیماوادیضعب ٹکر وا هنماضعب تلک اذا
 | دوتوا لامتسا هنسانعم كيا هج اخ یکی دکب وریو تیزالاو نا هناا یک اله یا دنماوخ
 || اصرخ هلعخ هلتعو هيز داذاسن الاق,هچ رم لاقي نولوا ه رکصن دقدلو لاک ناتمام هنضو عرب هرن

 iE ت ا ماا حک لا از من شوله او زمینی بک اب



۷ 

FAR 
 ححح تبن

 مته تناک ناو صقاندلون تاحاذارف تم بلیشا لاین هنو هام لجن تده ر دفتره د نسا لااقل

 | توت ناهذا شیو ښت نک بولوا یزاحب نتآیانجمو قیم اعف وب هرزوا دو سس هجو ټدنظفل ج ادخا هجرک
 هدر كاه:دیدلوا صقانو لیلقیرومغ؛كفبص متوموشاراب ر عور دبر ات داع بار طض ارك هتنرذشلیا مدقتییزاحم
 درذشلما کد لاونج هوتشلا ثح دخ | هدنبع وا !لاتعوب رد زاتسمنذ ژوب زم یانعم هک زد هفیطلا تحدخا

 شوک قلا صف قو نسح (جدخ )رونی هکلتفجا هدرا د موتر هر ابع ةعیضلا ټج دخا هدماساو
 نیاغویط هقلمنا صقان هدننزو حرکم (حدخما) نوئساو اناصقن هلرکو مات ىلج تدم كركر وتيد هب هقان نروغوط
 | ید لر لات ةع زوناوا لامعتیا هنبب اعم یطفان جدو ناوسلوا صقا هلرکو مانیوک كلرکر ونید هنکشوک, هود
 | ندنینذحمندینمانیراذ نطبرب ندنتس هاتف هلاک ترا, نی ادع ندندیماسما جدختو اهصقان یا ديلا
 یراندلابو یرالوق یف لر هددشه مالو تلاد کاخ( ةد ردن دون ١ جدخلا عيفر

 ۱ و ف

 | شاو هدننزو لوجتد4/جورمنا ) نیقاسلاو نیحارذلاهلتم یا دخ هما لاق روند هیوت اخ نالوا نوغلوط

 ]| اجرخو اجو رخ هعضوم نم جرخ لاقرب هتسانعم یمعچ هرشط ندناکمر رد یهر دصم هک هلی كنارو كهم
 ]| نوک هاب هد اضب كنلوسافیطل اجر جربخ لاععیزولوا ناکم سا نینهلک ج رحمو هتف راذا لوالاابلا نم
 ]| درگو هذ لبو راد كرك خدیزقمو نوسلواندنلاح ثلرکو نان رقم نالوا جراخ رک ر د هنس انعامزورب هک جو رخ |
 ]| د هتنانعم قخرفح هرتشط هک ارخ او نوسنلوا یاحهجرانطا باس |ینلزکو هسفن ف رکی دال احو نوسلوا بوت |[
 ]ردهیلعف ثفصوکر ونآو | لایغتسا«دنمقودنوکس و (نونجر کما یلاغتهاوقکر دلنعتسه هدنابعاورهاوجیزک 1[

 ]| هک جارخوجرخو رد عتس, دز اعانصو مولع یڑک ار دای فتک جر ختو نشتابننماجاوزاهبانجرخاف یلاعت هلوقک |[.
 || هکدوند هب هتسننالوا لضاحو جراخندنس هل مالغودصع نانو |لالغتساو ندضراهلخرد هدننزو با سو 2 1

 إد د توا بلاغ هدنبمز رم تر عن هدهبب رض نانلوا ترض هرزوا هبجارخ ضرا هدعبردشعلوا هیعس هلبعسا جراخ
 || هعذلا لها یداو هضرا جارخب یددالاقیف ردشجلو !قاللطا ید هب هیذرج-نانلوا عضو هنسوز تع دلها هلتسانعوب |
 | لغت هلوق ر سفت ییواضیبلا لاق اکر دقحتهلوا یو رخ موب دارمهکن دیهسا كتا موب جو رخو یچنتإ دسآرجارخ |

 هدنح الطصا نوبضوژع غ هدرعش جورخو دعا! لاقدقو هيكل ا موبءاعما نموهو روبقلا نه ىا. جورحلا موب كلذ |
 هدنعارصح # ایهطاقخ سهل رایدلا تف ٭ الثعروناوا قالطا هنفرح فلا نالوا ظوفلم هرکصند هلض |

 ]| کددهنیلفورح جو رخ شفخالادنعورونلوا حورخ لکن آن دنرافرحیو رار زرهْلا ح و رخو ءاه هلصو یمهیفاق
 هنسانعم قمرقخ رولوا:یععژدیصم نیدنباب لاغفا هکرولوا هاک هلبعقف كنارو یمض كم (حرضنا) ردفلاو ءا وواو |

 ساوا زواجم ندیتالث لعفارز رولوا ناکم مساهعهاکو راوا لوعفممسا یهاکو اجرختو اجارجا هجرخا لاسقب
 جارخاو) لینوکس كنارویمف كااخ (جرطآ) انجرح دم اذه لاقباک رد هدرطم قلوا موعضممیم هدنناکم مسا |
 عج كنس هلك جارخو دغلبع نانلوا تا داشان اوما هکر د-هنتنانعم هوانا ر درا هلم ل زاخو هدننزو تاس
 که لا وانا جا رخ فلک دب څ رد مج ا عجب ع راخاارهاظ یکه نمزاونامزا رولک هج ر خاو عر راخاو رولکجارخا
 بودی ربضت هلتمذ لها سور مسرو هلضرا جارخ ین هیرجو ردنمطتمیرود هک لب جازخ ی هواتاو رد نخ الابر سفت

 هلفلوا موسرم هلت زابع یاب یا ةوات الا یهیلعتب مضومضراهوانا ی داهدساسا ر دشمال با نیت هرزوا ع انقا هجو |[
 لضفو میز لضالا ی هلغلواذوخ امر دهشانعم ضیفو لضفو غی ر هک ن دنش هلکه اتا تچ شمن دنت دام تاب یتا هوانا |
 جرخوردشهماوا لا معتسا هد هب رجو جارخ ناناوا ادا هناطاس فرط موسرلا بح هدهب بولوا هننتانعم لام ۱

 هار مسر جرخ هکردصخا ندجارخ جرخ ضعبلادنعو یک لاونو لون ردهانعمر هرزواروک ذمهجو جارخو
 | ةخلصالا ف جارخ لصاللاو زد سکعلا لع ضعبلادنعو ردعا ندضرا سرو ساز مر جارخو ردصوصحم

 ندناطلس فرط هلت مج هغیظو دوخاب هععاقمهدعب ردیعسا كت هند نالوا لصاحو جراخ ندد ع لع ءهلغو ندض زا |[
 || نانلوا عتضو هنسؤر تم ذ لها كلذکه خسر م حسر نالوا ذوخ ام هب یربه بناجهنسرهم بونلوا برمض هرزوا ضزا ||
 ]| ییدلوا حورمشم هد هیناخراتانو یهسور جارخ هم ذلا لها ی داوهضراجارخ یا لابقیفیدنلوا قالطا هبه نج |[

 "رد نویسم كلم قناث زد هاش داب كلم ل وا مسقر دهیجا رخ ضراو هت رع ضراو تککم ضراردم ت جوایضازاهدزوا |[ ۰
 ژاجمدل وا مسق زژاج هلم جاب تاف رص یسهلوقم ثراو تبصوو فقوو هبهو عب دنر خا دنت دلها كلم ثلاث |
RIESخدعت ةارغلا نیب بونلوا خف هونع دوخ اب نالوا اس اعوطیناکسولها تلاذکر درع ضرا هب شع یضاراو ردلکد |[  | 

 هدن (یناکسولها بونلوا خف !دعامندهکم تالذکر دقارع داوسادعام قد هرصب هبجا رخ یضاراو ردضرانانلوا

 ریادب "=



 ۱ لج زا جاح لاقب رولوا ابو یواو هکر دتغلهدنظفل ج وج هلبنوکس كلابو عف كناح (چک )ردوا بقلم هلکنآ
 سدهکر یدحراشرد هی ا وو یدل اوارک دافنآ هک هتنرونیدهنکیهودهنننز وجاس (جاطا) خو جاج عع چ
 هد سنزو هماقا (هجاحالاو) ردهزز وا لنصاا هک هل 5 كوريه (جایحالا) دولواشاوا عفابتم ئ رک هد یلو

 هلن وکس كنابو یم كناخ (جخا) جلا ءا لم شن ددرغص ننک اخنانلوارک ذ هدننزو ۱
 ققسحادالحرا ج لاق ردهنسانعم قل هط صو ه سضاذ الو الا بابل | نما خ ههخ ل امو ر د نشا نعم خوا ۱

 هنینکن غمکبسو قجحاو رو تد هپ هودكکراو هرغبآ نالوا راشآ ن وچ هب یشید هل غلو اول هیامو ولنوق كپیعب | نالوابارضلاریکهلبدم تفسلاو حف كناخ (ءاجا بلا ) اهعماجاذا امجخ لاقي ده انعم كيب باع انجو |
 ۱ هنسا نعم ند رو شبد هپ وکه دننزو هذغنق (ذجنطأ) رو نيد همدآ قحا دوب هدسننزو فک (عنخا) زود |
 هپوکك ج وکس پ ردب عم ندکنخ نالوایرفصم كنظفل بنخ دوخ اند ساف هچیمخ یعی ردب عموو |
 رونیب AE هل ءارو هدحتوم یاب (ج رخ ا) ردم دام ياضتفم قفلوا قالبطا |
 ردهرزواروکذ مەجو نالوا باوصر دطلف یراهعس نیئابب هداروب عا یا مت ربخ مسخچ لامپ هنشانعم مان ھیچ
 | سیفنوشوخ ام ادیو رشمولوک أم ییعب قلوا ل زوکادغ لا 920 ا

1 

1 

 | ءابنشاو كش هدقن رط یکیدلبا ولس هدننزو هجرحد هلن وکس كنابو یتف نزا( ةچیجا) رد هنسا یم قلوا |
 : الفبهذ لاب رد هنس انعم ك روز ةک دیک هج هتسها قرنا قیص قیص ی رای دایک یشود رو كمي نیدپا ۱
 | «راکزو رنسا دیدشو درس هلیس هدانز هدننزو روص (جوعحطا )سوما دیک ةب راقتم دیشم ین یا میت ۱
 | جوج یندوب يخف لیجو كناخ (ةاجوجا) اه وبهف ةبوتللاوا را ةديدشلا عزا يا جوملا بهت لاقي هوا | | رسا قشالوطولب رز ولی روب بویع اه هزو درب یرغوط لوق یلغ هلواردیاعفدابو یش هنس یییدارضوا هکر وی |
 ۱ لاقي ردهنسانعم قمراب و هعفد اذاامخ"یسلا ح لاقب رد هنسانعممفدقْفاق هیواهدننزو ج یا ردهنیب اتعج |

 | اهمهاجاذا امج لاقب ردهنسانعم كليا عاجو یوتنااذاهدعاس یخ لاقب ردهتنانعم قروب و هقشاذبطخا |
 | اب فسن اذااهلجربخ لاقب رد ەنسانعم قمرواص قا ریطو هل یمراذا یخ لاق ردهنسانعم قمرتچ .هللاهساو |

 ۱ لاقب رد هنسانعم لوا ضبقنمولولم و ر وب بم هضراعیس هلوقم فوخو ع هدننزو هزز( ةع بارلا
 ندەنسانعم كما جوج عر نانلوارکذ و قعسا اذانالف ج لاقیردهنسانعم كنل رکو نعبقنا ادالجرارخ |

 ۱ هدنوزدواعدرساهوخاناا ذا لبالااوعک لاقب رد هنسانعس رکو ج كاج یی و هدواجوح پہن یا چ حران لاعب
 | رد هتسانعم كلبا عاججو هسفنیام دی م اذا لجرلا ج لاقب رد هنسانعم كلبا مک ینه شیدناو لوف نالوا اوم ۱
 ۱ لا ي و ۲ E 2 | هب ینکل قمیال قجاهدننزو هرانر (هج اع او هلیدیدشن كيجو یتفكناخ (ذجاجحا) اهعءاجادا ار لا ےک لا |

 | لاق رولوا ابی زانو قلصت هلغلوا هصق یسیرقوب هکرونید هیسک نالوا نو وا كي يراقانا هلخف كیجو لا |
 | نکشوکم دعم ندرلون ما یوکه قان هدننزو باک(جادنخا )لو طلا یف طلا نعپ نیلج را لیوطل ایا یو لجر |
 أ حراشمأب الا مامت ليف اهذلو ثلا ادا یتاثلاو لوالا بابلانم اجادخ هالا تحدخ لاقت ردهیسانعم كمروشود

 أ ءاقلا لمحا ةدم مات لبق هرزوا روک ذم هجو دال کج ادخردموسرم هملب واهدمک رک هننیدیالواكلبا رک. | | يارم اا ادال اڑ نو تام هد قامو فلظتاذره هک لک دسج|صوت ی اب عار اکو ا
 | هکجبادخ او رونید جدخ هدلو لواوجداخ هب هقا لوا نوسلوا غلا صقان رکو هل مات رک دصوصح هدلو |
 | هناصقن جادخاو جادخ هدلاحرهرونیدجا دخم هب هقان نالوا هداتعمو روندجدخهدلو لو او جدخ هي هقان لو ارد ښی | | مرصن ید فلوم هک تن نوسلوا دملا صقان رکو ة دا مات كركر دصوصخ تن دلو همانا صقانرد بزم |
 | هنالص هنمو رونلوا لا بعتسا هنسانعناصعحادخ و یمن ارونو | لامعتساهدناصقناقلطم هراعتسالاب لغو الا
 عن اه رف ۸ ءالص لکو جادخ یپف أرق امف سہل الص لک و شا هلاروبم لاش فلوم ناصقنیاجایخ
 | تاذهلبا فاضم فذح هلغلواردصم هرزواروک ذم هجو یظفل جا دخ و دشا ترا نشا هنیررادح جادخباکبلا
 | کر ونید هب هقان لنش هدننزو جراخ (جداسفنا) دن وا فصو لب ردصم ةغلابم دوخاب بولواهدنلیو ان چای

 | فا وکه قلنا صقان هفته سکه مه (عیادخالا) رونی دهن کشک ود ن دناروهظ مدغم ندر لوا مات لج تنم | هدننزورما (ع دن دیبسن لعافدوخ یر دن هصتخم فاصو ویو هوا شا اقا نکشوک مدقمندزلوا ماه نل ټر
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 لم اراتنصرونید هرهجنرق هدرخ هلیعقف كلاح (عجیاسنطا) تم حط یا انحو جنح تورات جۇل جز لاقب
 | رفصم ( جینح | ردعوحصان یدرفمدوخامد زو ذفنقرد جنح ارهاظ هلغما لوا موسمه ئدرقم هنس انعم
 ۱ هلاسموق تبنمو هک اب لوشجدنخو رددآ لجروب هدننزوذفنق (جدنح) ر دید آوصرهدندروب نیس لبق نغ هش هی

 هتیرانفب موق نالوا ینالوط هنن زو لییارمس ( عج هاسنط) هلو ارد تاعبنا تاسبن ناول | یک بیطبارتهکر وند
 | هلیفف لاح (ج دال ا) هلیع لر احر دهجو داتنحو جد نح یدرفم روش هراقلموق نالوا هضقهصقلوق لع
 لو هبلوجتعییط تسنسو كشوکل وش هدننزو چ بز هلبا هیچ داض( معن |) روند هز هو د نالوا ها ممظع
 | ول ا١ «دنعربخالوخر یا جنح لجر لا قب هلو ازلک تعفنمو رخ ندنلاو بویمارپهشیار الصا هکر ونید هی شک
 | نولوتن ر دنرابغ ندقلوا م انس ندهبنطاب و هب زهاسظ تاغآهکرد هنس انعام تمالس هلسن وکس كواوو تفك ناخ

 | جو ەيلا جاس لاقب ردهنسانعم قلوا حاتم ج وحو رذهیناسع تغلوب هروکه ناب كحراش ذمالسیا كلاجوح
 | یغایصناندیئالث هک اب وکرلیدلنا لج هذو ذشز د چن لعف 4کی تس هلکه جوح امراض عب کرد حراش جاتحا نعم اجوخ
 | روك ذم هجو ةا ندى التراد لبا باک برا نفلک ت غوصندنس هدام جاتحا دن اولا فذح دعب اضع و هلغماسلوا

 | لاجتفا( جایتجبال) ار دزهاظ یی دلو ایشان ندصقاءآرقتسایرامالک راموق نم هلغلواعقاو نیب دلوا غوصهرزوا

 |` تو ل یم +لبغرو قوشەپەتجن رو هلاجا حر اص یا اجابتحا هیلاجاتحالاقب رد هنسانعم ق لوا جاستحهدننزوآ
 | ددد زوالا هک هلك كندر (جاوحالا).جاعنا یا بلا جاسحا لاقي رونلوا لاتعتسا هتنسانعم كلبا
 ۱ انا هتحوحا لومت رولوا یدعتم هنسانعم كلبا جاتحو جاتخا عع هیلاجج وحا لا ردهنسانعم قلوا جات یدو

 | جات كنب کر دمولعم هلیتف كوج ( ةج اتا ]ند هنشانعم هقافو نقف بص كنا( ولا اجا دم هتل اج ئا

 | تاجاح یفیص عجو متاهرولک ج اح یسنج عججرونلواربتولکرک هقیکرتو هتسیابهدیسراف رونید هثبش ییدلوا
 | درفمزیدعت ذوخا رد هدل وم تغل وددوخاب هرزوا ساق ربغرولک جیاوحو هب هنواوو یرمسک تناحرولکحموخو

 | عاود ههقلخادابع هه نا وبشا ارز ردشلب هتطفتخلوق هدلمحراشراپدلیا عجندهوشاس هک ابوک ی عی هرزوا
 | دم حارطف عار نم فیفتخل | لع حار موب لاقي هدنلصف حارهدنباک لبلخ مامو ردشاوادراو «دشندح سانلا

 | یرپ رج هکر ید جم ردشلبا تاتا تخص هليترابع جاو یلعاهوعج مهارتالا دنا ا نم دجاتطااوففخ اك |[
 | هکر دید هلال اطا دی زا ندنج احباهش هدنحرش نکل بوبلیا هوت نرل دید اوح هدنعجب كنظفل تحاحهدءرد
 یلاسمعتسا نکلردعومسم ندب رع ین اونعهجناخورونید جم اوح هدنمججهلغلوا هجاح یصا لیلنخ | دنع كنظفل هجاخ
 هاج هک تن لوح جیاوحراضعب و یدلیارابعادرفماریدقت ییدجناح ها اکننیعومسم ج نیاوردردا
 | جدفت ابقعب هلفغلوا بلق نکل بولوا یباوج یبجج سا بقهروکهکوبینلوا بها ذهنسلو| یهچبرد هتانعم
 ثیدماهنمو ردشلو ادراومدنمالکه العفو مچ جاوحهرزوا هروک ن ثالث لاوفا لصاخارولوا یاوحببونلوا

 ءاجوخ هبفنلاعلوقتهنمور دهنس نم زالو تحاحیجدوهدننزوء آر صص ا ءاجولنا هوجول(ناسح دنه جاو کا اوبلطا
 ردلپعتسمهنس انعتجاحه دس هلکءاجولهدارو هج اس یاریغصت]ذغیصب ءاج ول الو ءا وخ هبف للام لو فتو ءاجولالو
 هنو ردارب ززار یا دا نه سانعم تاشالو هب رمالرارب د ءاجول الو ءاجوحت یردضینایراب یعو نییم دنشه داع هک
 ةلکیا ءاجولالو ءاضوح درابخ هتلکنولوش و رلیدلیا قالطا اک ا ةغلابم هلغلو هلازالا ج اتن اکو دبی ر نالوا ضراع

 جامل ا) ریش وشمرتشنو فل یریسضتهداروب كم ءآدوسالو ءاضیت "ىلع درابخ هتاکنولوقب اک ةنسحالو خنق
 | لبه ردهجاحیدرفمراغای یناولح تردق هنیرزوا هکر دب رلکدید نکینودهدیکرتردیدآ تالنکیتغونرهدننزو چاس
 | جا ا باطاذا لجر لوح لاقیردهنانعم قوا هدنبلط مو ثخ ایی دلو جاستحهدننزو لعفت (عی و
 | تدق رط یکیدلیا لولس یکلاس هدضنزو لیعفت( جیوه ا) هجاسضحام بلطتبیا جوب نالف ج رخ لاقیو

 ىلا یا بارطضا «اموبهبج وعاذا قیر طلا نع هب ج وح لقب لدهنیسانعمقمردیاص هللا لبو تو فرص |
 ردنضتم یشانعم قلق جاتجهرخآ ی رطخوصتوبشا سپ ندیننباک هل ابهروکذ م ناعم هلغلو | عوضومهنساتعم
 هل تچ وج لوقتورولوا كلی ا بلس تج اج ندفیرطیغیدلوا فولسحاتح هلسغلوا نوا لازا یساسدوخاب
 یدنلوارکذ هک هب ردرغصت ندنس هلک ءاجوج لیس هینبرغصم (ءاجتوطا) ءاوهق قیرط تکو یا نالفلیا
 ءا وچ دخ لوفترونلوا لولیاک !هداضتق |نیح هکروتلوا قالسطا هلوب جاغ روت تغلانخ به داج ءان وحو

 هیسابع هافلخ لوا هک دجبقل تاهسک مانذقنم نب مهازا نی دوت اطال ذا وتلماغلا بخان رطیا ضرالا نم
 موقرم هپ راب اا دهع هدناب كلبا او رینج اج یکیانوکی هر دشایا ثعسلو ادا هبات حاقسلا فا دبع نالوا
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 هدرارابد مزو هدیلوطاناردتلآقچ هزافج هناد,ندقوع دارم هکر ونید ةنهنسن قج هیلخالح قوعو یدینسا یسزف |

بولبکو دهف رطیربیزز هبادرارر وج بور و هن رغا كن ییهضول هنادو دخنزخ هزرطر روناو ار دهنر جرج |
 هفرط هوا 

 رونلوا قالطا هک نیکشا یخدوت هوم (ا ) ردقجهلوا خرج لو جالحهتشیا نولکو دیس صلاخ |
 لیاه (منطا) رونبد هنکیآ خرچ و هرکبو کر صحو شا طو هتخترونید هبهنسن نخب هیلحالخ ق وم هدنرزواو |
 رونی دهنتفرح قلچالح هب یسک اع( دج الخ ا )هنسانعم بلم مطحامرونبدهششقخج هثلح الح قوم هدنرزوا یو |

 هرزوا نازیآ شفا هدقیاب لوق یلعرا ر دبا لک اهکرونیدهدوس شلهالصا رخت دنا هدننزو هندی | ی

 هنیرزواوهنسانغم ان ةراصعروثبد هنسیدنقص هنقورونید هنس دنفض كخولط خاب دوخ اب وود هغار نالوا
ند هبا ن دیا ناعم هدننزورویص (جولخ ارون ودنغابدرک شلعاضذوس

 ۱ لعنت کار دبا عاملا هلینباصا سخر و

 برطضا وین رمتاذا ج وللا محل اقن ند هنس انعم كم با تکر ح بوباتشب وا ها ناعم هقراپ با عهد وه ةن بز

 تیعراض ماضط ءردص ی نمی عاج ن ۍدع لوق هنمورونلوا لامعتسا هنیانعمیلقذ دوو نانالخ کو

 مالسلاهیلع لاهل لاق یدعثی دخ فو هدایای د حراش فیظن اف یشنم كلف نلخدیال یاناوصنلادیف
 ردذوخأم ندنسانعم بارطض او تکوح نانلوارکذ ر وب زمیانسورولوا تیابغ موقر مالك لا موسوم هتتوارع

 نالوا تیپ ریو رضاع ندلا ریت هدننزو خرم (21) تیلتخاودیف تککشام یادلردصی خان حد لاق هو

بتعض (ملخا) رتاج سویا رخت دقن لا ولا هدنلزز بتن نتا اک چ یپسناداک اه وک فی ددقیش
 ووخرب و لوک هلن

 چ موق لاتب رد شکل ؤا هبیشت نانکحمهناذ نده فرد وار هقراب ناش ر دج ولح قدر غماره ا رودرا دفن |

 ج کن ذهن انف كلبا ذخ او صیلخت یقح نالوا هدنتم ناهسکرهدنزو لاغفا (جالتجالا) لکالااور شک یا
 قفلبهکید هکید هلتق دوت دش هیدنسنرب ةدنن زو لیفت (ریمجآ ا),هنخا اذا هقخ الف لتحل اقر ردذوخ ان دیطق

 تحج لاق زذ ةتس انعم قلوا قاب ورا توناووقجز وکر ةد هبلا ظنا ڈا هيلا لج رلا عم لاف ند نع نم |
 بضفلا نفرفناذا ههجو يج لابقب ند هنسسانعم یلواریقتم هرهچ یشان ندطغو مشخو ثمراخاذا هنیع |
 اف هیورما زوکو رغم هرهچ یشاف ندب امش زی دلکلب دعدح او یاسعم پت ؟یناعی وینت کو د خراش |

 سپر دیادی انی یان لوق ینونعرلغا غماداوآ ها دب درت فرح كل هزولوا هنسانغم ققابدکید کید هت دش ی روا ||
بلا هدنعو ینا زولوا طیلحو شوش هرزوا قداع هروک وا لوق

 فوخ ندهسکرب ذوخاب نددنسنز خم ضع

 قر هزیآ بو درلب یتزازوکو لر هربوخچ بورادقآ هایش ازوکهلیبس دیدهنوهیبنت هدد او دوخاپ هل دته عرفو

 ةراداو نینیعا اف عمرظنلا مدبیانالف مگ لازام لاعب زد هنسانعح قخابهلتفدمیق هبقو هکبد هکید ناهز یخ |

 جوج لرهاذ آجر حج لابقب ود هنس ا بعمق لوا لوزیهم بویلفب نآ ند ہرکض ج مک و ا دعو ؤا اعف هفت |

 صو كنوهآو نار هروکه ناس حر اشروند هنسب روا كاجوک ناوبح یساوقم نفصو كي« دننزو زو |

 كکوب مکحم یا هدننزو ھجرخد (نیلمحا) هلینبح یراقدلواز بار ظن هرزواروک ن ههو ردن موان اب نواب |

 غیا عاب ضم رنک روک یوبقهیرسک نا( ادیدش ها لبا مح لقب زدم |
 دنا ین اکخانتلاوهو جالا نقی لاقاکردمدب ره ندنس هدام نطل مح روک ناب كساس هتسان |
 ناب نما لای ردهنعمام کا هفرطز دنسب هسزوکس كنونو یتیم
 قاوا ن داجو ضراع دیو تجار هیسکرب وا دیدش ملتفاذا لیلخا نخ لاقب ید انە كرب ک یاو لاعااذا
 هلی سکک نومه (جانجالا) ردبلاغ قنواذوخأم ندلوا یانعمون و هل تضرعیا ةج اح هتچح لاق ذهنن |
 (یشلا چالا بمب ولو مزالهنیمانغب لک !دفریط وهلاااذا هنج ا لاق رد هنس اع تلک هاجر یششزب یخووب |
 تقر سوم افجا اداره اخ > | لاق زدهنسانعم كل ر کو نکساذاة یشلا خا لاقب ردونسانعمیلوو نوکشو لااا |

 ردهنسانعد قمرویف ب و رول یکی سا دارلنفیمالکه دملک نیحو رسا اذا لج را چچا لاق رد ةتساسنعم كليا
 داع لاب ردوتب اینعم دای و ساساژ لصاهلب رسک نازاح (یخحجا )نخل هولا اولاذا همالکے خال اتق

 رذپ هاما هیخ تشپ یبنشبرونلوارببخ یعابمس رکن مهکرونید هبسک نح هدننزو ناک (عبانفا) هلضا یا ممح یا |
 ججا لاقي ردهنس ام يللپا لیمهفرطرب یتدوبهدننزولاصتفا (جاتحالا) ردشخلوا قالطا نویعغینلوا

 سدنچ هلوا ثلآ ك خ هک (هفرطرب یئینارهاظر دیعما تادنسنرب ندناودا هدننزو هسنکم (دصنل)) لاعاذا> عقلا |

 زفبق (چنا) ېک ل غ زدیردارب كن رپ کروند هت هدننزو جربز ( جن ) یک یرلتنآ یرلکدیدهککه راناوغاب |
 رواوا فضو هددیابشارت اسرونید هناونخو ناسا دنوفنواوطیدوحوویرموبهدننزو طب الغ (ج انا هدشنزو



e a و = AE 

 .] نوط رومی هکزوتبد هروتج دعوا قلخ نالوا هدزاغاط صعب ویران قیقزاز وکلا” جرتسنا نناقش لوقت
 | بیعت یکهفوکه کبر د هنتسانعم ضورالا نا نکو ردنادشان مالعا جرتشحو رولوا قاصو یزوطیکی زوکهروطتولیکرا
 ]| هتعسخ نضتح رولو اردضم یک هج رن د خیر خو هلباهار هعیرتشح:یدرفع وند هراشاتط كتو ت انلؤا
 | تزاوآ بکرمو سفن اد دزو تول ادنعرخ رغاذا ضمن رلا ج رشح لاق هنس انعم كلبا ننقن *هرغ رغ دنا توم
 | هدننروص مینا هام یرلن ون فلوم هقلخق :هوضد "دزاذا رانا رشح لاقت زد ةنسانعم كلنا دندرهدنزاغو

 هزجما ضوخ یزاقدراوض هود هلبنوکس كامه داضو ۍرشک ك اح (مصحا) دز رد ضم نکرد شما من
 | برم (مضح ۱ ) ةيحان یاهنم منضح لا قبارد هشنانعم هبحانو ژدتخ) هو هلیعف كناح روند هبوض نالق قا
 | لاقن رد هنسانعمیغرواو اهدقوا اذا.لوالا بابلا نم امضحرانلا منضخلاقت ردد سات قوا شست آ هدنزو
 | عضح لاقت ردهنسنانعم كنو هقرغاذا ءال ان :یشلا فخ لاق رد ةتشا عم كلبا قرغو هبرتصانادعصح
 ] هنم قشن ذاک ام هنطب لخدااذا هج ح لا رد هتسانعع قوص هشت نر نوت التح هنراقو اذعاذا لخوا

 | هنوبحو هیسک نالواردیا لودع بوپاضندلپ اغادو دونبد هي نکنوک ك ب هرفپوآ شت آ دت ژو رش (ضحم
 ]| ندبضغ تباهن هدننزو لاتنا (جاضحلا) قب طلا نع اش یا ةو غ ن ا هنرولوا رقک هنوز هکر وتد
 دنیزوب ریز اضغ بها اذا لج را محا لابتب رولوا فرتشع دغا نو التج کد هنشانع» قلوا شت اڑ
 هبهنسنرب هکر وند هعولط لوش هدننزو باک ( جاضخا) طیبنایاجضح لای زدهنسانغع قلوا طم تولبا
 هو ققچ هرمشط ین راقو بولیک  یزغوطدنننهقرا نلب هکروتیدهیسیک ل وش هدننزو بارغ (حجاضفخا) هلوا شهایط
 یتعی دیک عیض» هدمالک هدننزو لیففت (یضخ) نلطبلا جزاتا رهظاا شوتتلا یا جاضح لر لاق
 مالکلآ جظح لا ردقنیصانعم كلی ون نت اقو كسك [ قو هلواولمون ول هفرطرب بوی ادا هلناقیزوئنر
 هدتنزو یدنلع (یصعخا) .نونید هب هبحان هکر دندنسانهد مصح نانلوانگ دوو عیمطتلا تشوهواهطح
 وضعخا) هیففنال ید هدنخ ءانغالوخز قا یتمتقخ لجر اش هلو ازماربهشیآریالصا کر وتد بشکه لوجو ك شوک
 روند هنشک نالوا قلاضیزاقتولوانامشش هدننزو طب الع (منافتخاو) دشزۇس ارد (جاضق وا هتننزوخرز

 توصعموهل ایر د هنسانغم ك دروعسهدننزو فج  ح دام حط هحا) زدن اتفهمضعح مار تسکتنافو ك ناخ خاصتا
 هکروت,دهیسک ق زب !ینیآهدننزوطبالع ( اتت او) هدننزو شاع میلفا نعام یالوهعلل ءانلا نقرضفحام

 دونید ةیسکزودوپ هدانزو لیدنق (مجلمطا) رد هتسانعم جتا رولو ربا یتسهیاپ بلوا نقب هرب رب اقا
 یندوجو هدننزو رفعج(یلغط])هدننزو سا عر دبدر فش تح روس هراهود هدرخ دلبر سک ك مالو یتف كنا (طانفا)|

 هلون (میفطا ۲ یشهاذاهدسک ك رغ ناک انا ځغح وهل اق رونی دادب سکنالوارر وب ق زةلام بو دبا كيرخت هوا
 قفس نس هنا دنالواریعت تیک كغغ هبنوکس كىلو ىف ناخ( 2= 1) روش هب یتکرودوهنزو نا

 فلو» ندنتودلو[رنهاظیتمانعم هخرکه تخ تلا ضلخ اذآنانلاو لوالا تابلا نخ احن طلا مح ل اقبزد هتنماتعم |
 | هک هیتواع هب نالیملف لح هدر دالا هد قم یرش زاص ونفخ غمن ند خابضم نکلیدلباتب ساندنر تفت
 رکن دید الخ مزرونید دن هغ | وعو یدناوا هجرت نوک وا هلکان نا رددشنانعم یر ق ینکدرکع كوم |
 | كنك ب مزوطزدنوک ن ود دو خا دهکن وسو رونلوا لاسعتسا هدنماقمرخ آ هدا اضعب ورذقخ هلوافا دن ||

 سورخو اتهوراتساذا منلي وعلا لح لاتفرولوا شاجالتحتیرو منامك ان وکرونلوا لا تعتسا هناتع»

 رعشناذآ كندلا لح لاعب رونلوا لانعتسا اتسانه-كمروبهنب رژوا هلیدصق قصد هتغواطقرفیابورکیتزدانق
 حال انوکرونلوالاعتسا دن نعمت وچه فر ظر هلباوغالفو نکر نوشپ یکم او داتا انا ىلا یشموهیحخانج
 | هلیشهقالغ قالطاو دنیفنروئلوا لامعتسا د نما ى مزو اق جالت اباقشر وداذا ةر لح لاقى زر وخ یوم ها |

 | یعب هجزآ هجزاو قبحاذا لج زا لج لاقر ونلوا لامعتسا هاتف هطرضو ا هب رنا ذااط هلا هحل لاقت |[
 قوم (ج ال البلف البلق ئفماذا لا علج لاق زونلوآ لاتیهتسا دتشانعمكفک ثوترون كنك ك بسك ||

 | ددهسک ناتآقوع هکر دفج هلا نا رمگیدید جالسهدزرادوبروتیدهداتسا ناراتفعت نکدرکج یتعی نیل الحت |
 نالا و)(عیلخا) زددزناتز ید دنع وفرنا اتبهدح او رد عشت فا دنو هقشب جاللح هدیزاتعف ناتسبر

 اتوب لوقت روتلوا لابعتسا هتسانعم هفاسفو هرشم هلن ۇكى ك مالو یتفلناح يللا روند هفوع شخلخالحت
 | هلک وب رش ریت روتاوا قالطا هکشا نیکشاكياج تانا ءدننزو جارعع(عحالحما) رشم ئا هدیعب دنلح مچیو

 ناهس القمم نالحو لفرط یش دووا قالطا هوغالفوا قب اج هتفربوراجبالخقر کوک |

array 

۳۳ 



۱ ۸۳ 

 ۱ هبلع "دشاذارعیلا جدح |لاقب رد هنسانعمكْمکوبجدح هب هود جدول رسک ك هزه (جادحالا)ردراشملواذخا

 ردیسهبنکت نشوق كلکل هدننزو ریز( دحوبا )رولوا هیش هشوق قاترغب ردیدآ شوقر هلناصف(نجدطآ)حدطا

 ردهنسنانعم قفاب هبق هبق د هردح هدنبزو لیعفت (عیدلا )ردندباصصا همالسن ییدج ثاشولاردنداعسا مش دحو

 هدننزوهج حد ( ذجردطآ )ردندلاجر ؛یماسا هدننزو ناک( جا دحو) (جودحم) هقدح یاهرصپب هجدح لاقب
 زود ود یزو هدننزوحرحدم (جردع (جردعلا) ےکخا E ردح لاس زد هنسانعم كکو مک ی و هنسد ر

 هماسقلاررصق هلبرسک لاح (ناجردخا) روند هب یهو سلما یا جردح ئش لاقب روند هي هنسن سلماو
 جردح نمرا ادلابام لا رد هنتسانعم هسکو سک هدننزو رفعج (ج ردطا) رذیدآ لچرر و رونید ند هبسکرود وب

 ندنعافص یک نامروا نلشیا قوا هکر ونید هر راط نالوا ناوارفو قیص یراجاغا هلنبتحتف (عیرطا) دحا یا |
 یعلراط رونلوا قالطا ههاکح رحو رصشلارب ثکلآ قیضلاناکلایاج را یفاولخدلاق هیلوا نکعقمراوراناب وح [

 یلعف ارز هرزوا بسنروندحراح اکورد حراش مالایا حرطا عقو لاقى رد هلیس هظح الم قلوا مراتسم
 هليترابع ما اذا عبارلا بابلا نم اجرح لجر لا جرح ه دحابصم نکلرولوا مسا هدنسانعم منا خرح سپردقوب
 ری هقانولع رک هعاب ن ندر ورود هب هر هقان هی خنجر رد مس ضق دود

 رذقج هلوا یرلکدلیاریعت هرکسسن رارتوکب ودلکوبهنیرزوا قم یبکت وباتبویلغبهنبو یرب هک ونید هی هفت
 ندنظفلهجرخ حرحو ینولاهیف لمح بشخوهو حرط اب هلقن لاق راردبارببعت هجالصاک ٥ د هکرترابدصعب

 ةجرح هپ لاقب رد هنسانعم همرح قلمارحو روئید هنسو روس هود هجرحو روند هنغلو روقجاغا قلتچدکر ولوامجج
 اجرح ضباحل ا ىلع ةولصلا تجرح لاقي زولوا قيض یلعف هک هتسانعم قلوا مارح رولواردصم جرحو ةمرح یا
 هود كکراو بویلتی هنسیدنکن وا یم و زوسو واط هکر وتد هب هقان لوشحرحو تمرح یا عبارلا بابلانم ۱

 ندقرطرهو تراحاذا نیعلا تج رج لاقبرولو كن صبذفا نمک دهننانعم كم هربخ بوش زوک جرحو هب هن ریکچ/

 قیصیدو هدننزو فک( ج را جرحطا) منا اذا رابغلا جرح لاق ر دلم عتسم هنسانمم شرکت وش مزال و ووت

 كفنمالصا ندلانقو برح هکر وتد هرداهمو ر لد لوشو هبلوا نکمقلوا لصاو ناب وج ندنغلراط کر وتد هخلجاغآ
 /بضآ لاتقلا نمحربیداکیالیا جرحوهلاغبهلوار ریو هقیاضمهنسیدنکل وکنندکنح هک ایوک هیلوا موزهمو
 یراروناح یجنرب هلکنآ تودنا هدن زرط هکیش هکر وند هرابیا لوشوهنسانعم غارونیدههاک یخدوب هلن سسک ك باج

 روید هنفجتوب رطاقحرحوهدننزولاب احر رولکجارح ییجروتید هب ول شلرمس هرزواسا نوجا قع روقورردنادیص
 ۱ ند راکش کیدلنادیص كنلکهکریدحراش رود هب هر هہعط ةصح یکیدلبا نییعتندراکشهب یزات ءلدایصو یکه عدو

 ردیدآ عضومر هلی كناح (حرطا ) رددیصللیعداهناف كلکحرحاهدرب كج: دنیسقنافکر و هصح هد هنسبدنک

 ۱ ردروک دمر یرکیدو ردندنس هلق ثرالا نیو رع ی یربردهسک ی کیا هلیس هی بو یرسک اح (ناجرخا

 دلقم یاجرحبلک لاق هلوا یسهطلاخ شل زبد یتجنوب ر طاق هدننوم هکرونید هبلک ل وش هدننزو مظعم (ج جرا
 اهتمرح یا ضبا ا ىلع ةالصلا تجرحا لوقترد هنسانعم كلبا مارح هلي رسک كن هزمه (جارحالا )جراب

 ردهنسانعم كلب اراحانو رطضمهب هنساری هسکر و هتع :!!یاانالفتجرح |لوفترد هنسانعمقموق ههاکنب هسکرو

 هب هک غوص كی هلبرمسکل بم ( جارحمآ ) رد ذوخ ام ندنسانعم هقاضمیس هل هتم لایا هیلا هتجرحا لوقت
 ردعصومر ك قلا ةدیدش یاجارح لیل لاقب رولوا تعاهغلگوض هزار Ee ونلواقالطا
 كحجرح نانلوارکد جارح رونلوا قالطا هنلظنالوا کاتمو فیثک لیس هدایز هلی رسک باح (ءایلطلاجارح)
 تولوا زوعس همتا (جوجرخ) اهنم فنک امیاءاللا خارحقاوقرط لا روند هغلجاغا قیصرکر دیعج

 روند هب هر هقان كل ساولک روت شد اشارو هجنادوخ اب هننالوادیدشو زوابلوق ییعرونید هب هقانولم رکه عابندرب

 هح رح لامت رد هنسانعم للباراتفرکهبهقیاضمو قمر دشقصدنزولیعفت (عرعلا) رونیدهراکز وردیدشو دراب و

 كحوک هدننزو هعرج (هحرطا) ردیعسایدح كلالهن تدنجن ةرعم هدننزو رما (مرح) هقیضا داش رحت
 هکی دلیا لامها نس هدام رحت ندنباب لعفت نالوا لاد هنسانعم بنجت فلوم هکر د راش رونلوا قالطاهب هغوف
 هلا هدحومیاب ( ع رلا) مالایاج را بنجتاذادیزج رت لاقب رد هنسانعم قعفص بودا ریه ر نده اکر د روهشم

 لر هجم یازو تف كراح (حزار (حزارطا) روند هثش نامزدو یرااقلطم هدننزوساب رد ( جاعرطاو) هدننزو رفصع
 هدر والقاح هدننزو رفعح هلا هد نیس (سنَلآ) رووا قالطا هیوصهعنرب هدندرو یس ببق ماذج هلی مک

 هلوارزوس ی وص هلغلوا فیظنو فیطل و زانو هعفوب یکی ادر هک هکر ونید هغا در لوشو رون دهراهمشانالوا



YA 

 | پرغلانیب لا دبا هیب نعاضم فرح ردشلوا ل دبم هباب مج بولوا عجاح لصا ر دک یخ د ین هلک ی اح هلی انو
 هادنجرشكناوق حا اراش مذ ق كنم رب رح ه هردو ېک التو ععلتواسدو س دو ینظنو ناظئرادندلا ت عتسا "هل
 ولو درفم جاح كاذکی دلوا حک یفاضا تنظفل یاس نوچکن ۲ ردمچج مسا هنسانعجاخ هداروب جاح
 ج ل مک اح( عطا )یهتا شع رولوایخد عج مسا یکد رفمیظفل جاح هلکلبا مر وب دیکر ماسو راح
 | نالوا ساتقا ر زو دنلاخهسایف بو رد هنسانعمكلب | ج زکر رده تب های رسک اح (ةخا) ر دما ندنسانعم

 | ییچهدکنسیکیآ لماوک ثالث تضم لاسقب نسم هنس هقالع لولحرونلو قالطا هی هنس هجو ردقلوا هلعقف
 | هتفیتموت كلوفهحعو ر دامب الغلا مات تاننسروهش عوج اب وکر دفور عمرش هکه او دهابسسک ااحرولکم ج

 | هی دوخاب قجتوب عونربهیعقف كناح( دما ) هنذا مس یاهنجج برت لا ةن ر دراج هدهیعتف كناحررونید
 نبمیمیقتسدصقم روند هناهربو لیلد هایم كناج( ذی هزیوآهدراغلوق بو هپ وکن اوسن هکرونید
 ناهربلاا دا هيلع لغ لاسفی ردندانعهوب ضاق تج نوسلوا یغانقا ءارکو یلقنو یلسفع كرك ن وم غيدلوا
 | لدج یا جاعح لچر لا روند هیسک نالوا رهام هدلدج اع هلن دش نیهارپ و لثالد هلن مسکو ( خیاضجا)

 | كمزادنوکل دب نوعا ج ییهسکرب هلل مسک همه (جادعالا ) روتیدهنلیمرومد ق ج هیلق وب هزاب ك حاج جاجحتو
 راب رع هلب رج كتب رخآو هحوتفم یاحو مسقواو (هللا دخو) میم هتنعب یا االف تج” ۱ لوقت رد هنننانعم
 هدننزو هز( جم ) ور دک لا ضرف یذلاو رد ر دص هج هدارؤب لعفا ال هلا چو: نولوقب ردن دن نانی

 لاق رد هنسانعم كلا تعجر ندسارم یکیدلیا هجاوتو هب ماقااذا ناکلاب جت لاعب رد هنبساتعم قلوا قم هدر
 هدنضهظحالمر رولا ع نکیشل آهن اسل الکی بدل دارم كلوسواوصک- یا او من موقلا یعاولجح
 هشفننام لوقب ناداراآذآ لحراا حلاق ردمدنفوهفم هکر د هتان كلا اسم و تخارف لر هبنچ ییاد
 تسار هبهزودرب هکزونیدهلوپلوش «دننزو رو زح هلیعتف كن هد نشمواوو كوجو كاح (جّوحا) هنعكسباو فک |

 نبض (حبا) یرخا خب وع تو درم متنا یاچ وج قی رل لاقب هدیکی رغوط هاکو یرک ۱هاک بویلوا راومهو
 هژ هزاب شعلقون هلبا لیمو ةرفحم یا: رح قزط لاقب زونید هرلاوب شمل روقج یشان ندکماننکجبوتلوا درت ق وچ
 تناج ةلب سسکو یقف ك اح( جالا ) ردبدرفب جح هروک تای لحراش ةروبسم یا يخحازچ لاق رونید
 شنرک نی کل لا بخباخ سفشلا ج اوتو لوا تبا ودن ږزوا كا شاق هکرونید هنکک شاق هد هرهچو رد هنس اتم
 اهجاخ یا شعنلا یاهادب لاق ونلواقالطا هندن مۇ زج هدنلمرانکن دبا رو هظلّوا كا نکردیا عولط
 را هنسانعم تفهسو اهدننزو جزا ( حالا )زونیدهیسک تعفنمو رخ بوسک انو یند هدننزو بغبغ ( مع:
 جاج) قحا یا جا شرف لاج زونید هنا نالوا زرت الصایشان ندنناتنو تبالصو بلص یا ججا سار لاقب
 | تارعولا ندناوربف ءاهقف ةلبسهینب عراضم( میخ )زدیعسا هبرفرب هدنس هیحاننهیبو زدیدآ لجررر هدننزو دا دش
 زارا یربره هکر د هنساتنعم كمشذیا عازنو تعوصخ هدننزو باس (جاخقلا) ردیبقل یسافلا جاحییانیموم
 كنواقو یک ظنحرون دهن زوبرف لمجوبا هلنبتهف ( جدا ) اصاختاذااجام لاقب ر دتر ابعندوآ د اجت لره دیا تج

 هتک كابن مان طع «روک هیدن ضعبو بطقنالوا هج هزاتو لرد یتدلکهکرونید هنکاود هزانلحوک
 لا هدنوبو رولواولنکیتهدیسیکیآ هکر دنابن یرلکدیدیغارط نانوچ بطعو زو شد هنجاعا قو بطق روید
 ریعملا لك دش لا روئدراب هدیشراخ هک .هنشانغم لج روند کوب سک تان اخ جدلا ندزاج هد لمص

 ذج ادل آ .رولک جاذحاو رولک حودخ یعجج ردیدآ بوکرمرب ضوصخ هناوسن هدنزرط فو لمطایا جدلا
 | یراوتوناوسن هدزاح یار طک ر دمچ هلو کر کذیدهربشارهاظوب رونیدهبوکرنانلوارکذ یس د ون هل نمک ك اح
 | هخبادسو رونلوا قالطا هد هتي رلک د یدوجوف هدلمور الاحورولواهفحم هلك ايا نایب هلبا یراعراضهب رارولواراوس
 | كننلک وب یروبنم حج ذحن هی هود هدننزوبرضع ( جدا ) یکی راسو نالوق رونید هنس همزال تاودا كموقرم بوکرم
 | هبرمضاذآ هند ح لاقت ند هنس اعمى مزو او خدا هیلعدشاذآ لّوالا بابلا نماجدحمعبل جدح لاقن ندهنسانعم
 لطاداسا هعقاو زی عج هبسکر و هبهامراذا ممساا هج دح لامي رد هنسانعقم اقوا نوعا قمروا هیسکرو

 هجلج لاقفردهنسانعم كليا ماززارب رغنو نیغ هب یزتشمواهم هامرو هیلعاملج اذآذتلاب هجدح لاق رد هنسانعم
 نفعرقفسندل اهراس ؟یتاعم ردلصا هدنسانعملظنح هروکه نان كساسا یف هنغاعی هسزلااذا ءوسخاتعو ءوس عیب
 هیسکزب رف كاعد خو ردشعلوا قالطا هاغلوا با تمسن هرهود.ردروکذ م توکرم رک حلاذحو حدحالثم

 يس هقالغیزاترارم كليا نمغو قمرو | كلذکر دخلو | لابعتسا هدقمنآ هنسن یولعمو قیقح هیعب ردقم | لطظنح
 سس سس تک تن تک کت ی تا بانی و0 سس سست تست
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 یرکسعرس كنبرکشا مور هدنسهعقودلومرب هناقف ( هجرج) ردی ر عم چ اکر کر دیمسا هلرهش نالوا یکللاراد
 م2 || كن هيطحرعاشیرارفلا جی رجنب سبق ن بشر دندیماساهدننزورما ( می رج) ردشلوا مالسا بایفزرش هکر دیمسا
 ۱ (ج زامرج) هفلزادااجم رحهچ رحلاقت ردهنسانعم قم هردنباطو قمردیاق قانا هدننزو لیعفت (مم رهلا) ودنحودم
 یترلتا شید هضعضم هلا یخو طم رد هنسانعم لالا ةرعردس ردم زام زکر وند هشم كنج اغا نیفلما هاتف كيج
 هکر دیدآ ف ورعمیاود هنو کس كن هلب*نیسو حف كيج ( حبر مسح )ردلیدع ی هدنیکست نسی رغآ شی ڈو تب وقت
 (ةم اا ردندنش هیودا زوکردوراد نالوا ربع نز همچو مچ هکر دیّرعم كار مش چ وب ردعفان هتیع عو
 | رونلواریعت یکیک افق ردنرابعندکیکنالوا لش یکه ساک ی ٹاپ رونلو ار عت رس ۂساکہ کر د هنسانعم هم ععج هلتاضتف
 هدننزو هحاحا( ذج اجا )رونلوا قالطا هدهسان یاسر ازا ر دیعج ماه عج هنسانعع سآررونبد یندهشایو
 | ردیدآیدنه یاودرب هلیف كنا هو كيج (متهازوج) رولوا تبق ویلا تیابغب هکر وتبد هغو عونرب
 كنهسک نروتک ه ب وص نیس هود هلب رسک يج حج زداود نانلوارببعت یدنهلبج کردیم كنهالنجولو
 دعذوخ ام ندنس هلک ء یو هثح دوخا كران دبا نت نس رمه رک ر د هیاکح ندکع د یب یب نالوا ت وعدا دا ةن واد
 روهظیناهک انهنسنرب هلئوکس كابو تف تناح (ےا) للا ءال ا لصف زدیم زالو نیا
 ندهنسا نعم قعاج بوشلع كيههنسنرب و ةتغب رهطو دباذآ قائلا بابلا نماجح الا چ ح ل اقب ردهنسانفم کلی
 ۱ كم روب: كب كو هفنتک اذادصح لاس ردەتسانەم قمت اشوق نس + روجو كلی هطاحا الباقون داذا بلا حجج لاعب
 ردهنسانعمقمرواو :قبحیا ج7 لاسردهنسانعم قلهطرضوادندشراساذا لحرااحلاش ردهنسانعم

 كنه ( جا بحالا) رونیدهیسک نزهطرض نالوارهطرضانماد هدننزو فتک صبا )هب یضاذاهصخ لاق
 هنس رک غروکو هتخغب رهظو ادباذارمالا ممبجالاقب رد هنسادنعم كلب اروهظ نب نسن هنسنرب یندوب هلی رسک
 راردا بوق ]اف یر رمطدوسكنهعو ید تح فرشاو برقاذا هولا جحا لاق ردهنساضعم قماح نولک
 رونید هب یناسنا تعاسجج هل رسک ك اح ( ےک ا ] نر دو تنص سا ذا قورعلا تجخحا لاش ندهنسابنعت كلا
 هلغمالنوا تاسبن یراکدید عفرع هود هلنبتعتف (جڅ [) ردزت اب هد هلحف لااحزوند هنبراه اکنیمج كب هلیقو
 ایصح ر علا جح لاشردنابن یرلکدید قمر شب ندو نککدوس عفرع ردهنسا_نعم كینش یراق
 کروند هخق نالوا بوط روط هدننطب ك:هود جو رر علا لک !نع دتطب شنا ادا عیار نالسلانب

 عونرب صوصخ هنب  روکوب كنم هود جحو رولوآ لاله هلغعاصج ندنجرخم اَضهبقح رولوایّمن ندتلع
 | بیعت ہد یزو باس (حابح) ردعضومر هد هدم هانم (حخا )ردیدآ ی زاغ ر عشر و ردیتسا كغاد

 ع رابحو رولکیرابح یعجج ردیعما كنشوقوص خونربهدننزو دفنق(ج ریل ا) یدنلوا نایب هدنس هدام هکر دیعسا
 كنهآو دصق هلب دینشن كيحو یف كناح ( سا )رونیدن هنکک ر ا كنشوق یوط هدننزو طب الع (حرابطا)زولک
 تح لوقت رد هنسانعم كلا تغارف ند هنسنرو هدضقاذا لّوالا بالا نم اه لا ردهنسانعم كلتا
 لاقب ردهنسانعمقلق وب ی هرا با لیمو مدقاذ!نالف ےک ل اقر هت انعم کام لک ندرب رب وهنع تففکی امالا نع
 | کر وحاب هلغاذا االف ےخ لاقب رد نم انعد قلو الان اهربو لبلدهنضراعفو جاسحاب هربساذا حرطلاح
 یانسمو ددّنلاو فالتخالا اورنکا ادا الف نالفوئب مچ لاقتلدهنتسانجهماکب وراو تودیاددرت قوحهلحراب

 هحونو دصق هبهمرکم هکم هصاخ نوعا دا یصورعم كن نالوا نیس هدام ك نكر ند ەس ناکزا نالوا م السا
 ٌدمافا هدصقادأ تببلا محلات ردذوخ ًامندنسا نعم ددرتدوخاه ردزوخ أم ندنساتعمدصق رکرذهتس اكلنا

 فاوطو ترابز لا عم هدصوصخت مسوغ یی هبظعم بک هلناغذا كف (ميجاطآو) لب دب دشت (جاقتآ) كاسنل
 یک یرغویزاغ رولکم حو یک راّوزو راز رولک اح ی كلذ لع هه دج او روت د هی یک دنا ادا یكنسفو
 جاوح ةوسفوتجاح هما لاقب رولکحاوح یعجج هلباهرونبد هجا هدشنوم یک زر و لزا هل تناح ږولک خو
 ]| زونهبولوا هدنددصجحءآدارک او هلتفاضا رارید هللا تیب جاوح رانا راش لیا ج دا هکر نوت اخلو هکر ذ خراش
 ردلکد نونعهجرک آر هاظ هلسغلوا فرصنم رغ حاوح طذل رمسنفاضار لود هلا تیت ج اوخ هسناراب دا ی را ذا
 كننرابیکرت اور بر اض هلن ونتو ورع براض دب ز هلتفاضا هکه تنوعا هداف ا زو ره ی انعم ر دوم ن ونت نک
 هلوقو ةفانضالاب نالفب وثق راسانا هلوقنیب قرغلاام ندفسوب وبا ماما ننه کر ید بق رد هنوکو ب یراق رف خد
 ءارح ندنفیدلوا تقرمرقم هلغلوا هنسانعمیصام ةد نت زوص تفاضا هذک د لبا لاوئسوبد الق تو قزاسلنا
 ردراشمز و باوح وند ردلکد مزال هنن ندنغتدل وا هدنددص نقش هل غلو اهن تس انعم لنفتسم هدةفانضااالردمزال
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 ٠ قوي نانیمطاو مارا بولتروف ندب ا بیلخو هغ بعد طا هدونوبمانتبف ( تل او) مدننزو دوم (حولتا) ||

 یار (یحالفل] ردیاب یاهًآوفلا ج ولغم لر لا زواوا فوصوم بدو لاعتناو دغو نیمذو یدک |[

 ۱ اف زی قاربط هلکنآ بوروا ندنغاریامرخ هکربلیب-آ فطر هدیره اوچ دزو ۱
 را و

 | دد چب نانو ږچو ددهجرچ یدرفهر ون لا تاونو ںونیدهړر نیکو ظیلخج وبا نلقو ||

 :ایهقف رخو رو داب مدنی هکاوا ترا زہساچ (حرچ) ر دند هج رخ نب یب و رده یکح تعا ج رة چرچ وش ا
5 

۳۸۹ 

 | نکیروب هک هیوشرونپدهناوحو نابنا نالوالومسو یقلاصینا كنسهدوک«دنزو حرچیبم هباهچ ياخ ب
 | یزوف یک دیف دارمو هدننزو جابنرفا (جان ال )طلا لهر یا جت لجز لاب هاوا ربا بار طضاو ټکر ح
 | لاما سیف یوش اذا لا دلج جنرال اغیز دنس امم قلب هغی روق يراجوا نسب رد نکیآ زولوآ نایب
 فلا قع اج یا اجعت بیر لومت رولو|عجمباوب سپ رو هیایسنا هورک نالوا هرزوا يس هلنیتقف ما
 يج اذا ل والا بال نم افت لر ما لاق رر نرم انعم قلوا یاو همس هلبنوکب بانو یھ کن اب( عا
 ناف قچا یا ذچاغم هچافث لچر اب هلوا رپ ی ندک دا هکرونید ویک ھم هدنب زو دیاصص اجالا
 نولوا ردصم نو رد فرب هدیساف هکرونبدهراق هلنوکبم كالو ف ناب (مآ) رددیک انیس هلک هچاغمو
 :لایفتسا هنانعم قمالبصاو نیل مثلا تیلجمايآلوالآ بابل | نما بلو املا تین لوتس انهم قمر ډ غا راق
 رانی ماما | یا نب هما دبع نی جو ر ید ارج ت نب بر ندا مو هل و هیقناذآ ین ےن لات رونلوآ
 ردغا تطر ءدنرخاط قشیمیآ علا لچ) رد هایبخرب اونی ر دعدتمو هيف یا عا یخ ندعو ر دعا
 هر نالیصا راق ردن اک چا مد تزو هنر رها. ردیمسا لجرر ور وترد هبک ناص راقم ایرو چ ال( الا
 اپ رسک دزه ( المال! ) نویسلو| هس نانوارریعت قلراق ءلرکو نوبیلوا هډ رک ر وناوا نخ اراق ویک
 راصاداانیوپ علا لوتتر وه انعم قوا ولراقو ےل ایلع تیقلا یارب اپ خلا اتیا لاعب دون ابجد مرد راو
 رعت قدوخوص زار وب کروتلوا ل ا تس ا هنیمانجم یل وب ین وکسو مارآپولوا شیط نداری ا بللقو اچول ثم
 روناوا لاما .هیبسانعم مرا هیت اپولو طر ڼک دیازفح یوقو :تنایمطا یا یضن تمنا لوفت وا |
 لابعتس هتسسانجب قهوشوب یک ر وپ بودی ارونبسمو داش یک و نیلا غلب یا یجرفاطاریج لقب |
 لازا نیو څو بابا ادا لجیر من ا لاپ رو هیسانع ناتوط مراقو هتجیتف ان الف ترا لوهتروموا |
 | تنی وق دوخا لا ومنچو ترملقا يا یمطاننجتملن | لایرون وا ل اهتمت انعم قوا صالخبندنتر ارج تولوا |
 | نحب عفا یار ام مث[ لای رولوا شلاق ندنابرچ لخوا من کا وک نونلوا لامختسا هتیانعیم كيلبنکن وص |
 | دج یا ل امیر دیار روپو ی« ند هغ دخدلوا نیلقدکر د ونس انعم لب باب رفط هنیولذچب یه بکر وطن |
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 ۱ اه ولت تم و ی یفن تل لوقتو نر ېچ ندقموغوص وب بولوا عقد با نو ضا تیرا رچ نوکر وپ کر دم انعم ۱
 ۱ یدیزلتسب يتبوخوص کرویبکر دهنیمنم لو رورتیسمو داښ هلن منو ټن ًايطااذاعبأ اولا بابل نايل و
 | دوو ينالطا هنا دان نالوا دیلبودنکی ربو نهذ (دآوغلاچ ولن ا) رفا ذا عبا زار بالا نمایم لچ را ےن لاب |

۱ 

 هدننزو ,فتک (ل) ضایبلا دید یا الت لصت لاقي رونلوا قالطا مثشنالوا قآ :تیاغب یک ر اق هینیزو |
 ۱ اولا گرد ونس انعم قمر »شاه هتسنرءدننزو جد( ما ] راپیا ءا لاغب نونلوا قالب هتبش قوضوص |
 طیلطتروند هه اج نیا هچ)لآهباداکیو شین كنراکنرهیننزو نییج ےل: طلخا اتاپ اللا نما |
 | جوم( جوملا )رونید هنری یجنصنر دیم هلیاه( ذیل )اولا بایثلا یشبیآ مک جز لاقیردذوج ابدی انعم |

 | قمروط بولیکرب نکربیک هلیغ روف ند منیش هبنوکس تانهرمهو یف كببخ چا: ملا لیے
 | فعضلادعب نوک كابو یخف كيج ( چا ] بچ فقواذا ثلاثا بابل نما اچ لج راج اچ لام ور د نیمایی
 [ج) بفعبط دعيج مظعازالوإلا پابلا نبا بج هریخو لچزلا جج ل اب رد انم+ لوا نموت پورومج |
 یب هوم كزالبو زول هدبنزوج رج( جزا ) ندبیبقل یر الا عفاننب روصنم ندننیدح«دینزو هلی بیج |
 | قاجادا تارا بالا نماجرچ هعبصا یف عاج اج رچ لاعب رد وبس انعم قمانپ وا بونودهتوا یر هلکلک لوب هنا ونيت |

 | هعزج (ةجسرطا) جرا ف ینماذااجرج لچزلا جرج لاق هنبانعم كمر وپ پ هداج ډو خاب هدر نانو ارک ږرولوا ۱
 | ههحرچ نکلردن با ولت خیل وا بوک مرا وچ رکی الب رد ج رخ یشخ مجرییدآ كف رظوهبشدجرخهدننزو |
 | هردو امندنارپیعبا لجررب هار فص بک حر جونید ارب وطو هنر اط ك چوکہ کر دس رم یسرافهزرک |

 (تیناجرطل) ربا هدلب رب هدر هدننزوناف۶ (ناجرج) ردیعما ید لدیعس ن د ن دس ادا
e r: = 
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 كنم يهو ىق كل (جآلا)ر وند هتبزاوآ لانعسق نویق هدننزو ابن (جاولا) طلا للا لطف زردبا[
 ىلع (نج اسنلا) تح اصاذا تلاسلا بالا نم اجت غلا ثخ أت لاقت ردهتشماتعت كام هلم نویق هلینوکس
 ةدنس انطق نیر هلبنوکس كن هرو تف كناثاج نا زولکا بانو جاو یعججر دنا یدرفغروشید هراتوبق |
 ثانهقرآ هکر وتد نغلارا كيرعص هلبا زغب ندهیندب ءاسضعا هلیععف كن هدخوم یابو كلا (عحنلا) ردندآ ة برقر |
 رود دنیظععو طو كتهسنرهو رهنظلانلا لهاکلا نيام ئا ذهن رشكف ةر لاش ردتتخنهلوا یسقیزوا ۱

 قرهیقاب هنفابسو قابس یالک ز ولواردصم جت وروضند هننسکوکكنشوق ۍلترغب و یکی رب نیکنآ كنابود |
 مالکلامج لاقي زد هئس انعم كوس ناشي ر هرزوا بارطضاو نتفتو نب ولت بوس هرزوا دخاو ققنن |
 عف هلفهزاب شّوشنو هدبروش بو یمزاب مضاوو نیب ییوزابو ههجو ىلع هب تاب م اذا لّوالا بالا نم اه ۱
 جو هاب كرو هاج اذا طلا ج لا یکی را هدوسم ژافتضم زد هتنناتعم كلتا لمف ندجارحقاو |

 یدنکي رب ندنزنص افق هلولم هکردینسا كشر ندع كل ولف ولنا داب رف یکردبا هلن هک نوت هکردیذآ شوقر ۱
 اس بولوا بلاط هلص هلزایتسا منلایعو لساو یسی د تک ط قف یثلت ندنکا درمان لکيا ر قش هتنرزوآ |
 وزاق بویلیا دصق هلا یعو لهاو هتسپ دنک هر زواروب نم لوق ندی مصخ هلفسوق تضزا برا ی اتوا |
 یدنکر دنتلوا زاس یا هموفق ضراع برعلا نیبردتشلبا تّراغو ته یان هل عقاو هدننمّوکح |
 یانعم کیا هللا جش هدتننزو لیمفت ( مبل رونلوا ترض هدنقخ تیج-ی-نیلمآغفد نیادعاررتتم ندنوق ۱

 سای ونص هسکیس هلوسقم یبهودو ناوج مشو مجد حم اه طا مالکلا ج لاش ردق دارم هدلّوا |
 لاقب زازدیآ همبوا هدنتلاع قانوخروب هکر د هسا تنعم قمایط هل عضو هنیدرا كا ی رالاو ةتترص یروقرا
 قانع ملی جیب هدنشنزو لعفت( لا ) هارو نم هیدب لعح و هزهیلع اتهلمح اذا!اتضعلاب حارا می
 روید هلام نالوا هدننننرتک هلن هدن رک هلن ات( هتل ) جج نعم اتصعلا مث لاشن ده داره هکرسخخا

 جت الا) لاذ راو رابخلا نيب هطسوتلایآ لا وطنا رخن لثاول مالتسلا هيلع هباک هةمو رد ةیلقت ءاته ||

 ردن رغصء كنسهلک هک ردشلوا دراو هدف رش ثخ هک هدنتنزو ربحا (جحبمالا) هشانوا لا نصت رع ئا

 شج با هب ئاج نا مالسلا هیلع لاق هنآرما ة يما ی لاله نعال نيج ناعللا ثیدنح فو بانا قالاق

 بولموج هرزوا یولعنوا كنیراقایا هدنننزو برض ( ملا )زدسعجار هلج یرضهب -اهخوزوهف نیقاسلا
 نانیمطا (ججاجتالا) هيم دق فارطا ىلع یعقااذا ینملا بالام اج لجرا حجت لاتقب زدهتسانعم قمزولوا
 قر هلوا یربا یدوحنو كنهسکرو التما اذا اجاسعبا ءاقسلا ج ابنا لات ردهتس انفم نلوا ولطتط هدتننژو
 هش وتيان هدننزو همطعم بلا یتتساو محض اذا لحرا مایا لاضردهنس اتعم قلوا لوتلسو قلانض

 ردیعسا مضومز هدننزون اک ( .جاتبث)رددآ كخاطر هدنع هدننزو باک (جاښن)ز وند هنشوق لاترق دوخأب
 ءالا ج لاقت رد نسا تنعم قا قازا دل روش وص هلیعض كن (بوتجتاو) هلیدن دشت كجو یخ تان(
 ندا باب زال هدخ بضع هأسا اذا ءاسلا ج لافیرولوا یدعتن عفو لاساذالّالا تانا نم اجو ان

 یا ناق ناب رف هدنافرع هضاخ جو ردرسفم هلبا كکود قاد هیادلروشو موسرف قزتهلوا ندلّو آبان یت حو
 را نالیس هدارو تل کرد خراش يدهلا مذ نالیسیا لاو علا لا لضفا ثبدطا هنمو ودة نشاط
 هلو ا كليا توتض عفر هدویبلت عار زردعقلوا یدعتم هنس اعم هلأسا نالژا باونص نکل تودنار سفت

 هزات وپ هدنشن زو لزازت (منجاو) هد زو لاعفنا (جاح الا)رولوا یظتنم هنس اسنعم ققف ؟یاق نارق

 هرارغ رمو هی دعاب لوت هلبقت كلان (هجلا) ج نعم خو اما جتا ل اب ردهنسانعم یه قر هباذل وش وص
 هنیمز ندران هک هلوا ی. ك هديا دنب ییوص هنوکر اسو یرز دنت وصو یراضوخوتص هد عا هکر وشد نی |
 هکر ونلوا ق الظا هیبطخ نادضعسو ملکتم هدنن زو لسح هلیرسک ك وم( ا ]رولکت اجت قتجج هلوا رولیکودوص |
 هدننزو هیچ( دی ] روند دی وص لیس هدننزور بم ججا وفم یا مت بیطخ یافت وال وقلا سلس یک ونش
 نالوا هدم ولط هد شن زو ظحم(م) هلوا روشباب هم ولطو هلا هکر و کبد هتغا هرکن ال وا درج دوس وتنه

 ع لیا جم بطو لاقب هلوا شمالوا عتج هلغمشباب همولط یغاب ند دوزی ندرارخ هکر وند هدونم لوش |
 هلن وکس كن لم یاحو یضف تان( ےکلا) هدیز عن لو ةدوربوا ةرارح نم هيف نب تلا قو قق لز
 ادیدش ارب هرج اذا ثلاثلا ب اتبلا نم اه ىلا جك لانمي رد هئس اعم كمر وكت وج هل دشت شرب



3 
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 : ت ڪڪ ا ا

 ۱ | جوت عقلا جاب لاق رد هن تسا م قلوا «دنامورق بولبرو هدننزو ناجوم (ناجوبلاو )ةدنزو جوم(حونلا
 | ردهتسنانعم قمرقبحو فشکتاذا قلا جا لاتقنزدهنسانعم قفاج بولحآ كشمشو یبعا ادا اناج وب واج وب |

 ]| هدرلنوب هدننزو لاعقنا ( جاینالاو) هدننزو لیعفت (مغوتتلاو )هدننزو لخفت (جوبتلا ) اص اذا لخنرا جاب لاقب

 | دن زو هجنار (ةجنابلا) جاب نم جابناو جوبو قربلا جوب لانش روهنسانعع قماردلب تولخآ ك شمش
 یکه غاضب هاو د تشنفنایاحاوب مهملع تخابنالاتف هتنو رولک جناب یجب روتاوا یالطا هینیهادو تفآ
 ولو! بعشنح ندزمطیرلکددسنزدیعساءلمطربهدقلب وا هدننزو خیراخ (نبل)یدنابویالتجرهیهاد منی ردزوا |

 | تفنصمو ماماو یماتبلا دم نیهلادبع ث دو هیقف ردیدآهدلب رب هدنسهکلوا هیت رفا هدتنزو هجاح(دحا

 | یزارمشلالیععما ندنیئدحو ردیدآهدلب رب هدنسهکاوا نمادنا هجا ردندازوا یبابلا فلخ نناهلس کیلولاوبا
 | كنارو نحف كنا (ج رلا) دیقوغلا ءاتلا لتتش صف ٠ زد ف ورع هلکعد هجا نا رکود بهسا تنی دن |[
 | رتسآااذا لّوالا بابلا نم اجرت لجزاا حوت لاقت ردهنشاتنعم یتنحلقتصو ؛لع یک بو دباس هلیادنسترت لینوکس |
 | شوكت هتسن رب هیسکرب هاتف جزل جرب شاملا نم ارج ا#لتلا ةنمو ردعسا دار قوح نالسرازب جرتو |

 هرضو غنم یت هیلعلکشااذا یا بالا نم اجرت با خرت لاقت زد غنا قلاق هدهانشاو لاکشا هلغلوا |

 ]| كنونو يمص كنارو كنان( جم رلاو) (هجزلاو) لدن دنن كجو یعض لنارو كنة زمه (هتخت الاو)(ب رت الا)]
 ]| نکسم ناو بف ثوهشو ضعاجیمعط رو ضد هبمویم نانو بعت قواق جافا هدیکرت هکر دیو لغم هلبن وک |
 | لاقترول وب جنت هدیکرتزدنامٌیسمالط ه وکم ضو ہرا بان یز ڈول رم قلکنالوا تداع ندنغلبویلاسس یولو |
 زی هلک دنر: رت ظنه ع مالک کنظفل عزت هکر بد خراش زازید عج زن هان عو ون ةد بشرا کن دید ۱
 هزقلاخ جادو کندن غشا زال صاخب قاتنواق خاغاو زدنشلیا تتاوز یفیدلوا ختا للبصا كبو تنل |

 زودی باصتسا هاش هد |نوغاط نوک ردلوخد منام حد یضوبق شم روف یحرمرکیسفتاط نج |
 ]| ناتو دش یر زك دننزو ما( میل ةدیدشیا ذرت عز لاقب ندهتساسنعم مدی.دش هلی تاانتص را ۱

 | زوتید هتسدرواب تانشوق لام ش زط هدننزو دربه ( ےلتلا) باصغالا دیدشیا چرت لجر لاقب روند هیسک نالوا
 | جالبا صا: كوي ديف هلخدا !ذآیف يلا لا رد هن ت انعم لاخدا هلی رک كنهزمه (جالتالا)یدنا لو لضا

 ]| ددد لب قوچ یتالسرا رب هان زو مقب(جوت) ندیدآ شوق عونرب لینوکس كنون یم كات( یعتل ای ||
 ]| زهوحن یرلکد یک ه نیرلشاب لیوخل اش نیطالتم هک دنیا تعم لیلکا (جياتلا) ردیدآهدلب رب هد تنس هکلوآ سزافو
 .هبشوا هرکصت کی دای رسغت لب جات ییلکا تفلوم هکر بد حراش هلی مسک ك نات رّولکناعغت ىج رود ههوسک

 دهی اس صا هکیدلاق زدشابا ناسیب هللا لیلکا نامه هدارول بودا لییذت هد هلیترابع رهاولجاب نيز هباصع ۱
 ]| شاب نصوصخ هو ردیسزاف لصالا ف ظفل جاتو ندسف فطع وق ةباضعهشو هرزوا یغیذلوا مفتح |
 | یراه انش دال لولقارره هدفلس کر دتوسک ی راکدیک شب راشاب نرم هلباروب زورز كم ولع قع ردن وک |

 | اریزرابدلیا لامعتسا هدنتوسک اب ول هماعوذخا خد برع یروب م قل هدعب یدیازآرذبآ بیترت هنوکررب
 هدنرا رشا هافسرس كانتا روح هیئافع نیطالس ایلاخو یدبا صوصخ هنب رلکولمو ءارما كرات رع یتوینکش اب |

 .یزجلا نانچب ج املا ق لا نو روندیسقآ هیات اقلط هدیسرافو ردیهاتشداب جات هوسنلقعض ر مؤولج وغرس

 | قارس ك هفلخ هابدضتعج ند هيس اع یاغللخ جاتو رازولوا سآر ا فوشکم هلغلوا نیشن هیدان یزنک ا ارز |

 | هی قشموبزب هتدنمنن نیمهاوقم قایاو قمر هدشنزو خوم( حولا )سلف جاستلا هنسلایا حونتفهجتوت لاق |
 ]| یهینزغ قور هکر دیمبا نوت ار باه( هبات ) تخان یا هيف یعبنصا تجات لوقتر دهنسانعف قاب بولیموک |

 | تالژا لی هادرکانمانغلا لا تاللا جیاتردنالتنزارهرب هدنزهش ذادغب (هیجاتلا) ندروکذ م دنشه دام رفشر دراو

 | + اونا کردین هسکر فتا ندع یاسر (جا لاو )زدیم *لرپتر هد هقوکو ریون هیفسنزدم
 ]| اقا ردك مان دلاخ ن كلامو ليغ نب ةفوهو كلام نطیقلو ورع ن ةثراخ ورماع نیدبعمو صاعلا نتدیغس

 هلبصف كيه سوانا “جاتوذیا جات ماما لاسقت یک الو زمان ردکمدجات بحابص ر دل عاف حسا هرزوا بست ||

 هدنف اضوا هود کهدنم زورا جو اثم ا طنز درف* چالما نما نیمی یهو و شا لرعاتش ئار مان لدنج |
 | هدننیه قاض شلراض هدنراا هلفغآ هنراشا نرلکویک تن زخا:رفود لوا یتعی رد هقاوردشلبا دانا |
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 لب رسک كم مه( جانب الا اهر مج نم تحاص ادا قلا تجب لا شب رذنیس انعم نوا هد هوب یډنک |
 تر سم تلاوت اذا لج رلا جا لاق ردهم اعم البا بجا باب +۶ کل ضار هکر
 میسنلآا هلص ا یا عجر ادا لّوالا پابسلانم اجت: لحرا عمه ھم لپا ع وجر هلصا هدننزو

 ډېفم هدننازبا بوخ باوخ ٹمو ادم نیسو عفان ةرلنلوا حازر لا رو رح ماعنشسا س هزات رده زعم یسراف هشفن | ۱

 ننزو هروکه اس بلح ام ردعفنا تی ار هع ادضو لاعسو نبض ارما هرآا تادو بنا تاد یسابّرمو

 ةو دوه لا ردمسا هنس ابنعماپمو نسچ رونید هک زوک هدننزو دل (دیتولآ) ردرترکم مال هکر د للعف | ۱

 نسفاطا بابلانم هجاهب حالغلا یه لاقب ؛ردهنسانغم قوا اقل بوخو لزوک دننزو همارک < تح اهلا) نسحیا|

 هکر وند هبیتنک نالوا نأ ذاشو رو رسم هشپمهو زوئیذ هب وبخمنالواربلدو لزوکكي :دننزو ربما (ج) نسجاذا |
 هلل سسك ك پ٣( جاهملا )روند هبنیشک ناد اشو نشامادیخدو ةهدشزو فتک جهلا )زدزوخأم ندینآ اپا |

 را نسح زونلوا قم الطا هنکروا هود زوعتورونبد هیوتاخ نالوانادنیبخو دوخت لبس ةهدانزرذةغل ام

 ن( ےھبلا )ردطلغ یز هست هنیجس هډاروب نیمنیا جاهبم يا اهل قا تبار لوقت نوعععب دلوا,مزاتسم
 ردنزابعندنار او نسج هنس هرهج هلیساعلازوربس هکر دهنسانعم كلی ارو زمو دات ی هکر هداننزو

 "لا اح رفو داتت یتدو هل سک نمرمهازباهالا)«ریسو هخرفا اذا مثالا بالا نم ایتهب هچیھب لاق
 لاقیرونلوا لابیعتسا هنسا نعم قلوا رطظنمسوخ بونلتراظن توا كرو دعب#ب نجی چبا لاقي رده سام 1

 اعهب لج را zt لامپ ردهن اعم قلوا رو ر بسوداش هبتعتف (رهبلآ) تاب يه اد ضرال ات:

 لاق ردهنبنانعم قلوا كانخ رفودأش دوب هدننزو لامتفا (جاهتبالا) عبو جاوه حرفادا عیار بابل نم ۳

 نراضنو نسخ کرد هنسانعم قلوا ناوارف یرلکچچ ان هیعاب هد زو عافت ۳ 1
 تلمردنالزوکو کللبا لوک منسنرب هدننزو لیعفت ( مه )رونزکاذا .ضوزاا عیهاپت لامب ندمزاتسم تام
 رحم د نصوص خل اج ل اجو نسح دیسک هدننزو هلعافم ( عهای ) هنسخ ی دمحو هم لات ردهنیسانعم

 || عن حرفم (جاهش  اهتسالا )هاها و هاراب اذا دعهاپم هجا لاب نونلوا ریون قماص تل هکردهنسانم لی
 ا زفعج ( حر پلا ]شبا اذا هییهبتسا لاقبرردهنس انعم كلوک یزوکیزول بولو ارو نښانو دای هلیتس
 ۱ یدک جرهبمو ج ره مرد لافیو "یدر,لطابیا جیره لا یونید هششزتکو لطاب و توک ړم ها اقلطم
 ]| یسراف * رھن جره ہک دم وسرم هدب رغمو زدلوتنم هدزوا قلوا یبعم یسراف رهنوب کرد عدا ش فرز دضفلا
 || دعب ر دکمد زس هره لصالا قران دنا بی رعت هلل ادب هیج اهو طاتقسا یون نالوا ین ةادا کس یی عم
 || هکس تد ارعا ناو رلیدلیا لا ھتسا همه رد نالوا بلاق هنشغ ینموک لوف ىلع نالوازنکو نا یثموک
 ]ا اضعب و یدلواراعتسم ییدهدرهننن لطا وردیهو لوذمو رتکو ؛یدراقلطم هدعب ردلوقنم یکینید هیهلطیم

 دکب ولوآ هیدنه هلن لصالاق قر هلا لوقنم ندریاضعب هد اهن زاردیا فلت ید حرهبن بویلا طاقسا نول
 نامه هدو اس تاهشاردشلوا حرهب هلبب رعت هدعب بوولوا هرهبن هلبا لةن.هب یسراف هدعب ردنس انعم رتکو ییز

 ی ںیہ رد با یسفت قالطالا یعدهلرابع ئدرلاو یلطا بلا فلوم ك بولوا موسرم قرماوا یدیفیهرد
 ینآندنکنلکی کرده لوشفیز کند هوسررم هعهروب هداواسفلا ° سضور دیک نناونع4 eut مهردو جو

 هبدماع حرم و یهتنا ردهوبانالوا بلاغ ین هقوتسو رد هوا یکیدلیآ در كلراعت جرپنو هيلا در اسم تب

 حابلایا دعا لکل جرهلاجتا لاقف اله ارظندق تارا لوق بن فون شش نالواخیردییو_حاسبم |
 | الطب هکروبلوا لابعتسا هنیسانعم قعنابص دمی طب کھ صا + دا يدش میدن زو چیه اتجر ملا
 ]| جري لایق واسهرغیلا ةي ضا يا ةا ا نع ېچ لادع اذا لیلدلا a ره لاش ولا شم باع اسا |
 لوق هنمو رونلوا لاهعتسا هنسانعم كلباردنه ییهنسنرب و یب طلا رمغ نلغهنخا اذالوعفلا ءان ىلع یا ۱

 دحقو هایی ازای فلوم ینیعادطسا طا ساب یتردسیهیا ترم ضاقو یا نال نجس یا |
 ً رد رو طیف هل یتراسعرف لا یا ایم ما الف نتج ره اذا.ام | ص اویا ننال اف سا بیرشابل نم چلا ۱

 || دیهاوا منمذسکر هک نیک رونلوا قالطا هی هعنجو هیوصلمزسحاصوییان لوش هد زو جرح دم (جرهتل
 ا راز نهم تو مد لاعب روئلوا قالطا هاو نالوا ردهو هنععیعال هدراوُل لم نکا حریف ءاملاقب | ۱

 | فالخ تابنوب ریوشوخ هدیعو یکیاو لشد و یرمرق رولو عون یکیا هک دیهما تاسنعونرب ,هلبعف لیمو ۱

 | ردنیرعم یسراف ةمارهب رولوا یون رومو یزمرقو اس رنو ین فرا هدیکرت کر دفچ و یب



۱ 

۱ 

۱ 

 | چ اوج وعبل ا)هقش اذا احد لاغب ردننجتم یترنکهکرد هنسانعم قمراب ید وب هدننزو لیعفت (مجبتل)

 | ردنداسا هدننزو هیچ (دحگب) ردیدآ فورعم عضومرب هداهدابهلبرمېک ك فاق (ناد رقلاةاب) رونیدهنیزنالواعسنمو ۱

 ردشعد یدلوب ترهش مدنراف رطنع ندی وب پولکهنالسادالب مرکض یدلبا.داا هدر اد لوا هدارسسک |
 یشوق كلککو جا ةیعطا اذان الف حب لاب ردهتساتخم كردن یروک ذم مب هیدسکر هدننزو لیعفت ا

 س س مساس س يجمد جسم

 هنسسانعم اصن قلاب را رد كل هنطپ چب د رب كچی دیدلق,تعیصن و دن هرزوا طارفااکس نکن الخراب زعو

 | هسیاراو نره هذننو ردیکر ونیدهنوناخ لوش علو قو قشم یا عمو چوخبم ۍش لاق رونی هي هنس شل زای هدننزو ربما
 | تناکاذا معبر ما لاغب رولو ار دنارنن هنجوز ینالوا دنا تنوراپیتراقیدنکهک اوکه لوار دیارامظاوفشکه نجوز
 قرایتراهندنفلنآو تانکر ونلو| قالطاهپسکناوتانو ضیعضلوش هدننزو فتک( یخ ) تیثنو اهدبوزااهنطب تعب
 | ردهنسانعمقلراب هدننزولاعفنا ( ج اعبنالا) هی تعض نمنطبلا ج وعېم هن اک ب لج ر لاق هلوارروتیکهسک

 | یرفنآ ررید باجمل نا هسلواج رفنم بولی ریا یززارجا هل لازن!هروب ی ږدیپ باحسو قشنااذا *یشلا بتا لاقب
 | هدان بولجا كهرد(هجابلا)ردفدارم ه دیزاو قصج یانعم هلبا ج اعیناهدننزو لعفت (مجب | )هتسانعف قدولانم

 | قاقدص تیابج كبلکو ن ندنف رطیسابع روصنم سبق نی حب و ردندنیعب ات هللادبع ن ةو ر دندباهکا دیزنیذسب
 | هدبنزوجرحدنن ون عبا _ردهفورعم هلببقربهلبسمض ناب هل وت یدیشل وا یاوا رومأم هنصوصخ
 رولوا هنسانعم كليا هوشعو اداوهویشو زان هرزوا طارفا قوشعم و توبحم زدفلباو دشاندنموهضم كنس هلک خت

 | رد هنیسانعمقلوا نشور بوراغا یربحابص هدبتزو حولو (ج وللا )غلا نمد شا وهو ةأر لا ت خبت لاق
 | هدننزولعفت (علبتاوآ هدشنزو لاعفنا (جالتبتالا) قرشاو ءاضا اذالو الا تابلا نماجولب عبصلا ےلی لاق

 | ی لرد هتسانعم جولب هلی رسک كن هزمه ( جالبالا) ب یم يلبتويجصل اما لقب ردهنسانعم جولب هان
 | لبالا) هفشک یا هج فو هوا اذاهیمبا لاقب ردهنسانعم كم لا حاضرا نوجا ییەنسن مع ویب ينعم عیصلا

 روتیدهب ینکولشاف قچآ ع لباو حط تم یا عبا نح لاقب هنمورونید هیش نالوا رادب دبو حضاو كب هدننزو جرعا
 هتسنربهدننزو زا رثا .(جاجتبالا هسجاح نیب ےلبل | نیب یا ےلبا لجر لاب زرد نرقا هیولشاق قناچ هک متن
 | هفلندبآ بسفر ى تا تم جضنآاذااج اهلبا ثلا ج البالاقب ندهنسانعم قلوا نشورو حن او هلیسهدایز

 هلتبتعتف (ملبل) نیبج اا نیبام ةواعنیا به لاقت ردیلباقم نرق هکروتیدهغ)ولشاق نجآوهنسانغم ءوض روید
 لابعتا هتنسانعم قلوا ناداشو ملباراصاذا باراا بابلانم اس ل چرا علب لاق ردهنسانعم قلوا ولش اققجا

 | قاتلا بابلا نم اسب بابلا لب لاعب ردهنساسنعم قچچا هدننزو برم يللا حرفاذا لجرا عیب لاقب رونلوا

 شسکیآ هدننزو نیکس (هنیفسلا جلبو) هدننزو بولسا هچولا قلطیا یب ل جر لاقب ردردصلاپ
 هغل اتم هدنلات محیط چولبا هکیدلاق ردرلش با توک ین دراج راش هقشب ندننوکسور زوا یت داع فلو مز دراپ رعد ید

 یسراف لب چایو رد هلم كنوزمه ییرعم رډب رلکدیدیرکش تابنالاج زونلو ارت ررکمدنقرکرونید هرکشنانلوا
 ندرایقو ندرار غیصیغیافویبیک هلکنآرونیدهخی زبصنوزوا یرلکدیدیجاغا یدرموردنوکء راک هکر دی رعم

 ۱ هیجسن رونلوا قالطا همدآ یورهداشکولتشاشب ولزوب بوک لب و دید لجرربو ردیمسا ك تبر ےلبو هقفاذا |
 عو اب ولبا)

 ناب رظناف ردشلبا نایب هبا یخ تود قوب ییجاصهج#لرولوایضب یک روکی جوا كنسضعب وراردیاعفد
 لب :ردیمسا لججررب هدننزو ناک( جالب) ږدندآ هیقرب هدناضقورموآر دیدآ عضومر هدعرصب هدننزو نابع
 هدننهدامفلومردعج ندنظغل مسفتاعصو هیلو ا یزتالیقهدن ار تاخىقەدنرادوخو هکر وشید هر هسک لوش هژنیتعص
 ۱و وب رو نو نکل ند نبا رتیفت هرزوا فالتخا

 زونید هنبدابنبو لصا كرش رچهلب ریسک اب( )ردهعفشل ارب شکر دهفوکش ناناواری بعت هیداپابهکر دی ر هم یسراف نو
 تتسم هکر دیعما فورطم تابنرؤردیآ هی قرپهدنبناضق دنقرمس ه دننزوامچک . چ هلصا یا جب نلا مجر لاقب
 تاپنر دیریغر درد ختو رک دل واک كتابن یر لک ندر روک دیکر و بنقهدییرع نعي ك ښیفازج شش جوب ور در دو

 ردنا غامد دب روشو مسیر نب بودیاداسفا یک اڑداو لقحردقج هلو ا تابت یر لکد بدا یب انهن مخو لاب هدیکرتروب زم
 نا دو هب ر دنلق یالطو ل ابا قروو شیشحؤرابغو هغو رارساردیث دح كنلاخ یرلکدید كليكتب |

 عون جواو وردعفا هنذا عامواو روت و نکیم یعاجوا ضراع ندّراح ماروا ردراو یرلبم انسنا یکهتردیح

 | للا زویشت هروک هنن اب كنبحاص بدالا نوناقزذیعوت ضا یلساربین الوایرمرف هدعب هانیس یلبخا رولوا
 نامز یدنه مان نظرریب هدهباصا ندبانآم یزپ رفهولد,یدلبا تنعاشا ۳۹. م انردبح ج ةا زع هدیراحشرات
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۳۷6۰ 

 برع اصوصخ یرلیک لئاوا ردنالوارمس هتشپ وکو سرابنادارم هکر ولوا قحآیتسوا هکر وشد هتک كنچ |
 ٌهحراب لحر لاش ردنوحا هخلام ءاه روند هيسکاضةر شور رش تیاغیو نمل وا قفاوم هنتشرلیکرابدوب یرلیک

 راهظا اجر یشیارآو ما دنا بوقچهرښط هرکصن دکد یا نیبزت یسیدنک ن وناخ هدننزولعفت (عیرلا) ر رش یا
 هدراصب هرزوا دوسسم هجو كفلم لاجل اهنساحو اهن ز ترهظااذا ةأرمل ات جربت لاق ردهنسانعم كليا
 هی زونسح هلغلواهتسارآ هیکلف جور هليا بک وکر وصردفرمصتم ندروک میر یس هی جربت وبشا هروکه شب

 جرم بوث میهلوف نمور ای دلا ذاخنا سابلندنآو € ساخ نوکان وک هلی وصتو نی هیجوربروض اراتعا

 قلوا هب هپ یکلف جرب هدشیزو نسح بونلوا فی رضت"یظفل جربتیبم هیانعموب و حورب هیلع تزَوَضاذا
 اہج ر نم ترهظلبقو نساحا راهظاقج ریلاب تهشت یار لا تجرمت :یهملوقهنمو یدنلوا لابغتسا هدنساتشعم

 هیالا والا ةيلهاطا حرمت نج َرتالو .یلاعت هلوق هنمو رولوا نوا بلسیسان هروک هب نان یاتعم سد اه رص ق یا

 غاب هدننزوقی را( ربالا)ردشما ربسفت هلرابع نکبشمیف نزضعتالو قواضم
 قج هیقلاج دوس نوجا قمراقج

 ردیدآ هدلبر هد رغمو ردیعسا یسرف كن هثراح ینا ننانس : هدننزو هعرج (هحرب)رونلواربعت قاب هکروتند هاف

 نن ر گر ب رحه یسراف "درب لصف كز هجم لاذو كاب( جذربلا ردنداروا" ىجربلا ىرقملا اذا دم نیت لع

 ناجی رذآ هدننزوسیقلب (عدرب)ردتدآهبرق رقرب هدنساضق زازشو روند هنسنج سوارقو لوق نانلوا ق اقرت اورا
jشاقو هقیطق هکر وند هب هن هتسند نانلوا بخت زورب هدیکرت هدننزوقطرق هلا دوجعیاز(زربلا)رد هدلب رهدنشهکلو  

 هکر دیعسا لبج ران هلن وکسس كوا قف كنار( زابلا)ر دی رعمیسرأف * هزر و و هنسا عه رثز رولوا هدنهلوقم

 یاود فورعم هلا یلباک كنرب و باک واو دون ردیدآ فورعم یاودرب هدننزو لقره (عربلا)ردیزوج ناتسدنه

 غرو جم راب هروک هتنا كحراش رولوضای لاو هدرخندلفلفو ییآرادقمر و هایسور و دعو نود هکر داد ۱

 هکربد حرام رد ر عه یبراف همان روشد ەزفد نالوا یس هعوم تاسح هلی كن( )رلبفمندیمع

 ناک زا ندنف رط یک ر ک هل فلوارسفم هلت رابع مهعلسو راجا عام هیف سرب مامز هدف رتش قار اشف
 رار دیا م ظنت روک اک | یکر کو قع هک اترولوادیقم ها هکر ولوا كعدیرتفدتادرغم ناسنلو ادتیق یتنعتم
 هلبنوكس كن هيج” ىازو یقش كن (جّبلا ) 'ردنرابعندنباقلا اتم هات کمر داعش نون تال

 قمترفشق هرزوا هسکرب یب هکر و رخافاذا لوالابایلا عاجز -زب لحرلا حزب لاق رد هنسانعم ةرخ اتقان وکوا اإ

 اذا لحنا ج زابلاق ردهنسانعم هرخافمیخدوب هدننزو هلعافم(هنح زاملا) هش رحخاذا االف "لعحرلاعردهنتاتعف

 جرتا] ارخافتاذا نالجرا ج زابت لاقعردهنسانعم ك عش دنا تاهابم ورخ هلبرب ئر هدننزو لعافت (جزاتتلا) رخاف
 اعاد هدننزو ربما( جرار هنسحو هنن زا ذاا رت هح زب لاقت رد هنانعم كلبا نب تو نبدارتیهنسدر هدننزو لیعفت

 ردندساسا دلنبتعف حزب ناسحالا لع اکیا جز لخجر لاقب رون.دهمدآ ن دیا تافاکم نسحت هدنلباقمناسحا

 رج ندمآرکب اعا ردیدآ هدلبرهدنب رق دریا رک به ناپ زا ر سند نک یز دل راف

 مرکلادبع دمو "یربرطا يحل انا نروضنم فداهتفردشهلوا خف دیهنع هلا ىر للحل ا هللا دبع نب

 یسراو رزبردندصانعتا مالعا زد راج هلی كناب و هايم تازهجم یازو كنا ب رزب |ردنداروا ناب ز اولا

 نالوا یززوناویشنون ر هجا هک ردندبب رع تمالغ یف كلاب ارهاطنر کم دمیظعوولواهکن دم

 هدنلخ اد ردیعسا وکر ییاودفورخم هلعسا وب هلیعق تام عام )ردن دمار غ طاع حر زن نجاد عو ردیسا

 رد رعبا سب ردعفات هنیراضرم ماذجو بلوتهلامزدراو توالخو تضوفع هدنب«طرواوهنسن زل شو هیشقتنف

 هنشع كنابن مان ثاغم هلیعف كن نو كن( عادرافسب) ز ردشل واقالطا هبا شب هلببسح قلوا لقه ضیا هدقغ

 یس راف كنشوب هلیعتخ كت هلم نیس و یم كا( منسوب ) ید ورک ذ هدنلح فتو وب هناد ناف روشبف
 یدوادلا نسط اوباو قفولا نی رایدنفساو مامالا مهاربا ند جغ ر ددا هدلب رب هدنتلانا تاره رش هدنازباهکر دن عام
 محطبار دنداروا نیس ند جم نب نچنادماع ویا ندننژدح زدیدآه رقرب هدنس اضقدهزت رهش سوو و ردنداروآ

 قاظو رنک كناب جامطبلا) ردیعسا لتدح ی رعشالا ملکتلاث لاربع ن دیو هتل ازو رفعح هلنا هل حفاظ

 یکناوگ واخ هدنز رط هفبطق یسهنزوا دوخاب لقا یکه قبطق جم وا یکیا هکر وتتجه وال وش هلن وکس كم

 اعب ۶ شا لقب ردهتنانعم قمزاب هلن وکس ك نبع و یف کاب( عبا ) حب۲ هل و بوستع ندج اخرا ولردیکیاقّرط

 هنسانعمكلبا كانهو دناو نورحم هرزوا لاکو دنا لاح هتفشآ تیام تبعو قو هقشاذآ تلاتلاباتبلانم
 دحت حوا هيلا عاباون یکی اذا و ین هو ردقلوا لاک اخ كەل وش روزا لات
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۳۷۵۶ : 

 ردند هبلاسنم بایوب سپ هتبلغف هتزراب یا ةن ةچا بم دتجاب لوقترد ذوسخ ام ندنسانعم مر نعط
 فک اذا هم میت لاقبرد هنسانعم قلواكيلوسو قلاص یتا كنس هدوک هلغلواناعنشهسکرب هدننزو لزازت م جتلآ)

 هدننزو ده ده( جګ ) ععتنم نداب یا جاج لجر لاقیرونید هیسک ناعشش هدننزو طبالع (عجیامل ) یترساو

 هي نازوب هدنن زو رفع هبا هیچ" یازو هلمهس یاح (جیرهلا )ردندنیت درد رغم کش ادخ نب جګ ردندیماسا
 هبینکرودوب لوس ینراقحرح و رونید هجزح هنسٌشید ردقج هلوایسغازوب كنبزوکآ ناب هک ږید حراش روئید

 هچ دنهآ )هلوا هد هجردتیاجن هکر ونید هیوصشمانیقلوشهدننزو جرح دم (جرعهلآ) رونبدهیمود منو رونېد
 جدنهلا) حرفی و حفتبیاینلایف جدنعب لاقبرذهنسانعمكع روب قرهجآی شپآ هدننزوهجرحد هلبا هبج»یاخ
 جوددالا :ردیدآ لجررب جدخو خفتنم نیممیا جدخ رکب لاشرونید هناویحو ناسناناعنش هد تنزورفعج
 هلیعتف كنه "لاذو كنب (جذبلا )رد رعمیسرافدو دی ارونبدهنس هکو تاک ولفر ط یکیا كنغاتلقرک هدننزو بولسا
 ناجذب یی رونلوازببعت شیجردقالغوا قالب رب هکر دیکر عم دوتع رونلوارببعت یلقوط هکر ونبد هبیزوقهدنشابرب
 نکلسف ندنابن یرلکدید یناسارخ هرت هکر د یا هفورعم "لقب هف كن هجم لاذ (جوردابلا)هلبسک اب رولک
 هلورداب وب ور دلههسمهسرولو | فداص+ هنالضف نکلضباقیعیبطو لیدعیهدنصوصخ بلقتبوقتردندنعاونا
 نکریا یوقجرب هل لاقب ردیبناجن نالوا مکحتو یوق كن هنسنزپ هکرد هنتانعم نکر هلیعض كلاب (جربلا)ردبی عم
 لاقب ردنرابع ندرالحم كج هديا نصحت یس هلوقمراصحو هقن الپ و صناشو هلقو هبیاط هکرد هنسانعم نصحو
 هلا كشوکی حب هلبارمصق هدّاصب فلو مرون وارا بعت چرب هی ر رههکر دیدرفم نا هیکلف حورب و نصح یا جرب یلاذاتلا
 هطاح نداوسیضایپ لزوکهلنبتعقفرک چرچا ردشلیا مسز هرزوا قلواذوخ ام ندنآ هبت ؟یناعموبو دیار سفت
 كلف هیکلف جورب هکیدلاق رک ذیساک یک لوا یکی کلف جرب کی سانغم قلوا مسنمو قلاقیکج رب داوسهلکلیا

 ندنر هیعاغجا تلیه يک ا وک نالوا عمکت هدر درابعندیک اوک هصوصخت مقاوم یکیانوا نانلواراتعاهدنما
 ۍاطلارهسم نجرب ردندیماسا حرب و یک ءازوجوروتجو و لج جرب ردراشلوا فاضم هتروصیراقدلوا لکشنم
 ندنباحصا كينوباندنی دحرابکو رعاشلا دجحا نی ناجع ردیدآ هیرقرب هد نساضق ناهفصا جربوردندارعش

 نیهللادبع ندن دحر دعضومرب هدنساضقماشقشم دو ردیعسا دکب هدلبرب درلادیدشو ردندارو ادم ن ¢ 1

 باتنبع نالوا رهمأر طقسم هدبلح راوج کر ید جی تهر دیم اضقرب دوخ اب هعلقرب هدیلح ؛یحاونو ردنداروا همس |[
 ماشحرب و ردشلوا هب رقرب یشابهیحانرد دوحومیس هعلق را الاح ردقورعم هلکعید صاص را حر ردعقاوهدنناضق

 ردیمالسارعاش هکر دیبقل یابیذلا لینح ن, مساق جربلاوبا ردیدآ عضومرپ هدنتب هیقرم هلبا سابناب هدنس هکوا
 مشچژلاما هبناجرب هک هلیوش رد هنس ا تعم قلوا طیحو قدخشراو هادمملبنداون ینضاببلزوکلنبتعقف (حجربلا)
 تجر لاش رولوا عسنم یتصایب كلذکر وسم یکجرب یداوس هک بوک هیلوابئاغ هتسنریالصا ندنداوسهسلبا
 رونید هب وی افلمعیبحاص ل اجو نسحرولو مسا حر و هلک اهداوسبافدحماهض اب ناک اذا عبارلا بابلا نماجربهنیع
 كن هکر رولواردصمتاذکح رب و یک باپساو ببسرولک جاربا ییججرونید یهنسن مولهمو نشورو رهاظیکب اتفآو
 عسنااذا عبارا بابلا نماجرب لجراجرب لاقب رد هنسانععقلوا ناوارفوعساو یشبعنو هفرت هلبیس تشبعم تعسو
 ندسان هدب رغم یزّرطمردیعما كسنجرب ندنسهقن اظمور هدننزو ناعع (ناجرب) امهربغو برشلاو لک ال ایف هرما
 ناحربضرا هد هدبرخوردشلیا ناب وبدردن راقم هرلنآ هبلاتصد الب وبن رقهب هبنطنطسقیرادالب کی اطر

 ندرلنوب هکیدلاق ردموسرم وند رد هلخ اد دنناج لامس یراراددو ردهیساقو هیعاطموقرب یسبل اهاردهجعع ضرا

 فا طو ضرا هدنسارو كنب رهن هنوط هکر دسّزعم نادغب ناجرب هرزوا یغیدلوا رهفنم ندایفارغجبنکر اسو
 كنب رغوا فورم مرور دبلغا یسلوا ېبّرعم نا دغبهرزو اروک دم هجو نکلردلباقهدقلوا یی زعم ق اجو ب هج رکر د هفورعم
 ردترابع ندلاصحسا ینرذجو ادج ددر هدننیب باسح لها هلیمط كتاب كلذک (ناجربلا باسح) زدیدآ
 برضع هنسفنرزجو ریدیخدروذح هکر ونیدهنفلبملددع نانلوا برض هنسفن هدننزو بارغ هللا هلم لاد ءادج
 زو ءادحونوارذح هتشیارواوازوبیلبم هدقدنلوا بر هنسفن یدنکد دع نو االثمردیلصا اددع ناتلوا

 رولپ ریو باوج هبا زوبءدقدنلوا لاصحسا یمادج كنواو هلبا نوا هدقدنلوا لاوئس یرذج زوب سپ ردقج هلوا
 هر سک كن« زبه (جارالا) ر درسغمرپ ند هیفوص هدشزو نابیه (ناجّرب نا)ردرابع ندنوب ناجربلا باسح

 نعم ارت حر لاعیرد هنمانعمجاربا هدننزو لیعفت (عجربتلا) اجر یی اذا لجرا جرا لا قب رد هن س انعم قع اب ج ر
 كوي هلباه( ةجرابلا) راف ج الم یا جراب وه لاشرونید هبیعمک ن انللوق یک داتسا هدننزوجراخ (ےرابلا )جرا
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 انحرف هدنشهجرد كرم داشهکوتند هیسک نالوا رو رس تس هدننزو همت (عیزالا) هتنضتننا نی لقاثت یا

 لیممه (جسال) دن دعب ارباب هک هلنشحفر رولوا جزا یر دصم سد شا ئا جزا لعر لام ردیدّوم هناغطردنالوا

 ند جوسو یدرفمردشعلوا لادنا هب هزمهواورد ځو ییصا كيويروتید هژهقان كب اجو تچ لط كنتو
 ردیعسا ورادرب هدنش هکلنوک قا یتهب هردنک ه دننزو جز دلصف ك ةدادشم هبه نیش (حشالا) هدنژو روض

 لاق ردهنس انعم قاوایما هلنبتعف (جالا)ردب رع»یبراف شوا ردقحب هلو | غمس یرلکدبدیغابشو ازذاخ هدیکرت

 یسا كيرولوا مسا جاو شطعاذاربعیلا جا لاقب رد هنسانعمقم هضوضوّححاذا عبارلابابلا نماسخا مولا جا

 كن همه (جالا) ر ددا مضومرب جاو رد ردصلاب هيمو بو را دیدش یا جا فیض لاقب رود هب هتسنولترکو
 هلبنوکس كو اوویتف ك همه (جوالا۱ اددشراساذالجرااجا لاقیردهنسانعمكم روب كب هلینوکسلیفو یتنف
 ردندنحالطضا نیمجشم رد رعم یسراف وا یسهلک جوا هکر ید جرم ردیلباقم طوبق روند هکسکو و هب هڅی
 نالوا سام هلماح كلف یی دحم م كنس و رح كلف هکر دنراع ند هحرد نالوا یدعب تناهن هنیمز كيک اوک-
 بس رغترام ۵ه دحب ردهنسانعم دعبادعبرددنه ظل 21و هدمولع خنافعو راد صیضح هنلباففر دقح ةا همن

 هلب سکه زمه ( جا ارا زد نوین رفا هضیضح نالوا هنسانعم برقآ داعب و روتید نویعتفاهدینانوبکه تریلی
 ییهنسئر دوخا ی هسکر ۳ و ههو یف كنان( الا)ءابلا لمل بیو رد هدلب زب هدنرابذسراف

 | لاقب رد هنسانه»قمرفیحو دقرنصاذا ثلانلا بابلا نما ابهج اب لافب رد ةتسانعمكلیا لب وق ویر تص ن دنت مج
 اول یا ادخاواج اب تاج الا لعحا لوقت رولک تاج أب یجب ردهتسانعم هنوکو نولوولرد اتو حاصاذا لج جا
 || فلطم هدعب رد هنس انعم همعطاناولا ردیسراف هکر دن رعم ندنظفل هاب خب هدانعموب کرد حراش !دحناو ابرتضو |

 ]| ییلصاراضعب نعي نل وازم ینلک خان ونشا اضعب و ییهتنا یدنلوا لامعتسا هدنسانعم هزوکو فنصو ولرد

 حراشلا لاق ءاوس یا جاب رھا ف ےھ لاقی رولکهنسانعهربارو لیدع جابو راردبا لادبا هلا یواو هی رابتعا جوب
 هنح هل یضر رع ثیدح ینو (دح اواهجویا دحاواج اب مالکلا لعج لاق ودح او ئش یا دحاو حب سانلالاقب و
 نب دج هدننزو ناماه هللا هدحوم-یاب (ج اب ابا ادخاو اتسابقو ةدحاو ةسرط یا ادحاو ام أب سانلا "تیاعخال

 روتفو لسک هبلق دوخاب هدوجو هدننزوبابب رشا هلوخو هثلثم یا (عبانعتبالا) ردیسا یدح تندحم مان نسیطنا
 ا كلاب( لا تلق انتو تیخزتسا یا اجاصتبا ت اتا لوفترد هنسانقف تاملکشوکب وشل رغآ هلفلوا ضراع
 هکر دهنسانعمكرود غار مواهقشاذا لوالابابلا نماد قلا 2 لاقى ر دەنس انعمقمرابهندیدشن كيج ۇ ىف
 قمالتج بولوا عسوتمیززوکو یراوطقالتواراب رعوجزانهنعطاذاانالف ج, لاقب ردکءرودقرهیلوآ ذفأندازم
 زاعلا نموهدساسارد نمطتم ید یعستو هکر دذوخ ام ن دنشانعم قشر رند هیش الا ءالکلا مش هسردنلواطهزننن ةر و

 ندجانمتبا هدننزو تح (ةجبلا) ردجوسرم هلبترابعانمس اهرضاوخ قتفاذا ءالکلآ اهوم دق ةيشاعمل زهلوق
 لاقب رونید هپ هیشام شملتعسو هدنس هجردقلراب یراروکوب هلقمالتواریاخ قوخ ردلعاف مسیادوخاب لوعقع مسا
 نیعلا عا لجر لاش رونید هب یشکن الوا عساو قش كتیزوکهدننزو با ( جیالا) هيفب»یبهو ةيشاملا تنا ۱

 شثسر رلکرمشم هکر دیدآ كتر هجو رولوا ضراع هدزوکهکر دهخوبس وکر خف كاب (ةجلا) اهقش مس اذا
 بودا ظفح هرجناراقتسرغب یتاقو دصف ندن ربط کن هود هدتیلهاج هکردیعما دیصقلا مد هو یار زانا
 ثندطاهتمو ردذوخ ام ندنسانعميش نانلوارکذ یدنا زاردبا م اعطا هران ابو ی دخت نور وشد هدنماکنهقلتف

 ردیدآ مصر هجسو ردتأ ذمدارم ندههبج هداروب ةجلاو نسل او پت نم هل مکحارادق مکناف دنضاوخب رخ
 (جلا)ردنداروا یناصلا یلعن دوعسم ندنناصکا یان مامارد هدلب رم دنسهکلوا سادناهدننزو هزار ب اه
 ليف كلاب( ج ارديمسا یمق كن هسک مان بانج نربهزو هنسانعم ڑاطلا خ فروند هتزالان شوق یه تا
 بوبرتد یرلنآ نکرروب ندنکآزومس هکر ونبد هیسک لع لوش هلیعتف راب ةجابضلاو الا "دنیا لدبررپ
 قاشکیو قحا هج اب و محض عت ی اجاب لمر لاقروئید هنمرخو هنغس كوو یربا جا و هاو ترضخ

 ڪن —
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 یغجوجوبد یک یګ هدننزو هلا ز (هجګل ا! راذ ېم ۍدریا هج اب لخر لاقى رو دهنیزولوممذ آزمون شزورو
 هحاسسم هلکلیا ناب هلت رابع یصلا ةاغانم دنع لعف ۶ش ینون فلومرد هنسنانعم قوا تون انشا

 یییدلواردصم هلکلبا سر هلترابعار لدوکت خاو یبصلا جګ «دیدالا همدم یر شخ ز ردنا نار امو تقاؤ

 یدرفمارهاظ هنسانعم هققسشم قاقز رونید هنیرامولط خاب شمالتخت نولی اب هلتبط (ےیج۱) رو روز
 رد هتسانعم قعاوص بوشارغوا هلغارزم بوقج هزادیم هسا ته نرق هدننزو ةلغافم (ةج اتما زد جا

 س ج = .
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 1 یفاومرولفاذ وخ ًاندننفلءاما چکر دنلباتٌأرف رقم وعک لادن دو یهبنان فلاذاغم وپا و ىد ليات ارق هلبناونع ۱
 ۱ نالواذخ ام هدنل وق ردذوخأ ندنس هدامو يگزانیلبا راتعا زوم دکیثلاق :زدشلیا راصتفا د :هدن وب

 | رہ شط تدر ذآ ےب وص کر دل وا عجل صدها اره اظ هک ی س ہلکے تو ردشفا لوا مولعمیساتعم كس دام

 | تا كم وح رم یواض و رولوا شعلوا قالظا یمن زاناو قرت دل وک ذم موق هلغلوا هنسانعم تامروکشوپ
 | جا هزواروک دمج و اردزاب رع لوق لغو به هني راف چلو | افیصنمزیغندرابمج مسا جوجافو جوجأی هزوک ۱

 11 اونم هي رانش تین نو فی رعت الغلا وا ین هژتسفیرب ره یرلفیبصعنن زدل وعفم و لوعمن ندلتسه دامیلطفاا

 تاک دوخ ًامندنسم "دام خوم جوح ًاموندنتشُه "دافزان ججاږوخاب ملط حاج وجب هززوک هننابنتكبغاررو

 یو هدنروصیغبدلوا ندج وم نکس رهراشفلوآه بیش هی هج و هایهو هم رطضم ران هلیبنسحیرابارطضا
 تولاطردملوا یمجا ساز مه ااو اعا نیما بش زانو ا وک ہجر ھر ولا او ردیاب
 رونویالطامش ناو يخ هدننزو زویص (جروجالا)رايدلبا ظلت هلن هزه رلب رع هدعب یک ت وراهو دوا درو

 ك: نورم هلنوکس كهچ لا دو ی كن هرمه (جنالا) منع هضم یا .حوججا رهوخ لاقي رد وخ أم ندرانچجا
 دازمندنارش هداروف بارشلا ترش نمرنک اذان الباب رم اج زا جذا لاقبردهتسابنع»تاما قروخ ۱

 زاوها رها جذبا هت هن تام جی لا هىا تا وفرد مالتی هدننزو دجا (جدبا) ربیع قلم

 زما( ع:ږالاو) هدابنن وب رس (جرالا) ردل اوج وس هداروب ارهاط هلکلما رک د یبذ رده ذلو ندنرهیجا
 طلا ابتکار یا اهب او اجت راو دسعطللآ مب وا غف ل وقت رود هبهییط ها هلباه (نرالاو) هدتنزو
 میز ابا یم اجر اوانیرابیطلا جرا لات هتسا تعم قفوف كلي هنیط دار ر ول وا ردنلصم خداو چداو

 اتر هاو نیک نیگ# دندو لیعفت (جرآث) يطا ان هم تعافاذا ناکتلآجیا لابشیو حافاا
 | «دنشانعم كم روش ود دن زب شبیسان هبا شیرجتوًارغاهدهب رددنسانم نققوقبودیا مشت هفارطا نهار
 6 رک دردمن ارب یتلعتم ها وب دتیاسخ باک لا دنعرولوا مس 2 روش رخوهارضا اذا یونی جزا لاقییدنلوا لابعتسا
 | عبار و ازا ی دول رزرو خې زه (خرالا ر ICE بر کیه RS ض م راوایتآ
 ۱ ارغا دیوروشو دەنى رب لخ ناف نامیزالا < از اجرا عج لو الابابل|نماجرامهنيجرا لاقیردلهغتسم هنس نم

 سزاذ هدننزونابیها ناج نا)یعسناذا اجرا یرغمل اب زا لاقي زدهنسانعمقمروبوب ب بولبه یا یربهبسکندیا ناداسفاو

 ۱ ریو هن ئز یماناادودونوا قالسطعا هبیک بم ذکی جالب هدننزو دا دشاجاالا)ردینآ هدلیزپ هدننهکلوا

 ]هو رظسد(ج رول نیر فمیا سان نی جزوه لافیو بآ ذکی اجبار اوه ل اقیروتید مص هش یرفمودسیفمنالوا
 املا هننننيزهلسف تلغتو کب نداینغل یتسودیملا ترا نیورگدیف وا هدنزوت لت (جزّولا)رونیذهنالسرآ

 | ىق كونه (ةجراوالا) ردندنيت رصب ةاحنموق درک ر دحر اشر دنیقلن ماب یکیدلیا لاتقو ب زج عاتب اداتسف
 | رد سام لا کردی, نعخهراوآیسراغوب و ںونید هني زد تادرفم قللعتمهنرلناویدنیطال سلب رسک كارو
 موقرج روللوآدیقو شش هدنآ باسح نالوا تبات هرژواشات هکندزفد قّنفتمو هدنک رب نانلواغیعت خذیجااربز

 | »باسن یاضتتمر و روناوا لقت هناجارخا دی زچ ءدعب رونلوا لعن هظویضمتفد ناتنلوارببعت هخراوا
 هتک د اه آوا بامج زخد لمم هند یظفلراواهدناهرب هک د جتمرولو اد دعتم هچیراوا
 هراوا جراوارذتتشهلوا ناب هلباتفدتادرفم
 تادلفم کاو هن ا ةا متر قرف “دل لاس الا شکر رم مدیا هار كز ەچ + لاذو كن همه
 تفابدالام میچز زتو اپ ةیهدوبسم لعسخ اونا نگر كيوان جدا نانلوارکذ و ردشفلوا قالظا هب هتب رتفد

 خذیجا رزفدراسو تافوقومو فت ابطوو مامماوراوخ هفولعو یرکیعزیزفدتع ذهدنفرطزادزفرمدهیلع
 ی اعطوو یاسا کم دقرفره ج راتوردقتب كوا ةحراوا.یرازتفد كنتنهلوقم هسا شاو همانزوروردعج هژوا

 ترابنعو اب هزوکرب هلیعقف کت همجم یازو كا هم( جزالآ] ولی هله یل غتر خب اف يزخج دوس دیتم
 لوصا «هعنزو البف رولک هحزاو هدننزو لاعفا,زولک جاز او هاگشزو ل غف: هل دمكن هنمهرولکح ز آ یفج ندیهسا
 زال تاچ راد زج اتم: یون ۲ +«تدامو راد كنهآ اک!هدینرافهک یک ن اخر دری فسا شاپاب نالوطجزاهدهزاس
 اع زازا لاقت زد اس اتم قعاب ترابتنوان ال وط هدائیزو لیفت SED رد لحرب هذاذادخب ات

 ل قالاساسلانساسو زا جزا اوت لج ۰ ج زا لایت رد هنس انعم كيا تعربی مدننزو د وغق )جو او زالا) هل وطو هاشاذا

 ی رب رض E نوه صیاد کی دانا !ذاعباراو
 یو سس

 "تل
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 هنکتسا|ذاهاطعاام تاپتسا لا رد هلس انع»قهسقوح(غن هتل )هاطعاادااثیش ل ثیهت لاقب رد هنس انعم كرب و
 ۱ روندهیناسناتعاج هدنن زوهتیها(تْیملا) هدفا اذا ل الاثاهتسا لاق ردهنساتعم كمر و هداسف یهنسنرو

 لام ترک الثم هم ر ېږ هکر دهنشانعخ كلتا لدا هلا هکر هدتص وصخ ت مک هدنن زو هلعافم (تناپل)
 هرثاکادا هلی اهلاسقین وسلوا لاح رکو یلاق رک ردترابع ندکمأیا هعزانم هدنص وصخ عاسبتا ترثکو
 تیانهم لحر لاقل روند هينسک نالواردا ذخا قوح ندهنسنر اباد هلیسهش لعاف مسا (ثیانملا

 كنس هفئاطلرت هکر دمالسلا هيلع ح ون نا هدننزو بحاص هلاف (ثفاب )ء انیلال ذنخال ارشکیا
 ردیدآ عض ومر هدنمه دننزو ب رانا (تفابآ)ردراشلوابعشنمندنلسا كن ردیرا رد كنيواموق ج وج موج ونو

L0را مسجلا باب. ا  E1  

 رربد منو ميعفهدنز هلک خو ییهفالثمرولوا ل دب ند هغفحو هد دشمیابهدرفمیج هکرولوا هاکهک هل وام ولعم
 ندرع واکه ترا ود حج هدنرب یجمالثم رار ديالا دبا هیج یاب هکر دبتغل یم هلق لظنح هروب مت غل هکربد ججوتم
 كراناردقح هل وا ییعف هک دند ميتف نم مدلبا لاوس وید نسئد هلق هت نس هم دآرب ند هلطنح هکر دلوقنم

 ع. كَی اب مجاسلازیالف# ےنج تلبق تنک نا ب را و شا هکهنردفج هلوا یزهکی دید جرم نم مدید نیس دنسیقق ۱
 | حج ردضقاو هدنراعارصم 3 ربا سکه ادعلارو 3 شعب ملننارعطلا»# لع واو تب ر ا ناز
 یم هلیقهعاضق ك اذكر ديما اعرخ ع و نر نر ورد هدنمام فز ځربلاو ۍشعلاب جلاب و لعوبا ځو باو نچ و جج
 هه ررد مج رخ ےعارااذھ هدرب كجد یم ج رخ یعاززااڈھالنم رار دبا لا دبا هج یاب هسلوا مجج اب هلنیع
 او كنا بو دیا لادیاهنیعیهزمه نال وا عقاوهدلوا هکم عو سبق ةنعنع که نرد لو ادتم برعلانیب هیعاضق ۱

 الثمب ودنا دارا همجع نیشهرکصن دن وم باطخ فاک هکر درشم و هعسرز هشکنکاذکر ارد نسعو كنغ هدنراربآ

 لووقت دهن زنه غادورهد هکر دیفدارمو هدننزو دنا( 0] هزمهلا لصف لریدشکبتررم و شکتیأ
 | اهجارانلاتج الا ردهنسانعم كنلولع شت ۲ هاب رسک يجو یف كن هره (حجالا) ادیایا اما هلعف ال

 تحت لاق ردهنس انعم كملولع ب وشت وط یدنک شتا هدننزو لعفت (ےج ًاتلا) تسهلت اذا لّوالا بابلانم
 كمر دنل ولغیشنآ هدیشن ز و لیعفت (ججآتلا) یکذ یساکرولؤا ع واطم هنس هلک ج ات ےج اتو تھ اذان
 یخدوب یکے ج ات هدننزولاعتفا (جاجتئالا) تیهلتف انهت بلایا تج اف اج ًاترالا تعا لوقتردهتسس انعم
 ردلعامفت هک هدننزو باح( ج ال) رونلوالابعتسا هنسانعمقلوا یماتیاغب زدنوک جاجا وجأو زدعواطم
 یشوق هود هلبدیدشت كيجویتف ك هره (جالا) هرحدتشآاذا جانو او راهلاج ان لاضرد هنسانچم جات

 بود رکس كر هيل روکی کی ولع شن آهک ًایوکر دزاح هکر دهنساسنعم كمترکسقرهیلشخ بویل روک یدانق
 یولعشتآهرزوا نمش دو فیفح هلو ادعاذا لوالاویتاقلابابلا نماجت | ملظلا جا لا شب ردهببشم ثعاب نک
 ودعلا ىلع لج اذا ثلاثا بابلا نم ماغدالا كف لجر جالب رونلوا لامعتسا هنس انعم كلنا موجهو هلج یک
 قلقشراق هلبخف كرمه( ةجالا) ر دشا دور و ندشلا باب هرزوا| سابقربغو رد دراو هد هلفیعضن هکر دچراش
 طالتخاقیا ةج یف موقلاعق و لای زولوابجومیوتل روکه کر دسان طالتخا دارم هکر د هنسسانعم طالتخا
 هنسانهم رخ ت د شرون: دهتلاح كل هلیتسهداب ز هجت او هما رطضاو ءمطالتخا فیفح یا مولا ج | تەم لؤقتو
 هنسا نعم باقل تو باروشیک وص زکد رونید هیوص نالوا قلول زوط هلةلبجآ هدنمعط هلیمط ناهزمه خام
 قلوا جاجاوص هدسنزو دوعق (جوجالا رم مم یا جاجا ءاملایش ردسشمل وا قالطا نوصغبدقا یناتسل
 كلبا جاجا ییوص هد تنزو باجما (جاجمالا) اجاحاواصاذا لالا بابلا نم اج وجا ءال ا جتا لا رد هنسانعم
 هدننزو برمدا و صش و هدشنزوعسب (یجأیا "اجاجا,هتلعج یا احاجا Aw تخ لوقتازد ةن ام

 یشوقهود دوخاب یکی ولغښن هد تنزو لوعفب (جوح الار ديد عضومرپ هد هفاښښملیمزکسا هی همر کم کم
 | ندنسهلکنا نانل وارکد اذکهواذکه ځنی ا ج وجاب وهلاتتپ رونیدهیسک نالوارر ټوپ بولب هنوا,یربیک
 یرارد كنهلسف یک اقعد رد هلق یکیا ندندالوا مالتا هيلع وت نتفان هک وجأمو جوجو رد نوجا

 ترنکر دلوعفم جوج امو یدنلوارک ذ هکه تنردل وعفب ج وچار دذ وخ ام ندنس هلک ا نانلووارکذ ر دیرامسا

 راندیاظفلت هلفلا ب ویلا راتعا زوم ٥و زد ز ومه هرزو! زوکذ م هچ وران وب ږد هيم ست ثعاب یرابا رطضاو تکرح
 لاعتهلوقهنمو رایدلوا بها هنغیدلوا لوعاف نتشمندنرا هلک ےب وج امو ےک ج وچ بو دیا راہتعا ناز یریاغل

 جوجانو جوجآ للا دبا هقلایبهرمهو هب هره یاب جاجغل | نة وروذیالا .ضرالاقنودسفم جوج اموجوج اينا |
TNا  

۱ 



 ا اوبال بابا نہ pte ثعوو نا رطلا عو لاق رهام قلوآ برجل وپ هاب و او هوعوو

 رده نهم جو دهلود برتص د وجا هناکمنانلوا نک ذیرلکدید ت ثع و هدننزو باجا ناال هکولسسیمناذا

 تجول ال الانف زیا اذا نالفثع وا لا, رددهننسانعم كاا ما وش ولا عقواذالجراٽعوا لاقب

 شیعونلا) ترتسکآاذا مبارلا بالا نم انعو هدیتبعو لاقي «ردهتسانعم قبل وا و وصغر ندندب هلنبتعف
 ءانعولا) هسسخو هفرصادا االف ثع و لاعب ردن اتوم كل عنمو ی یربص ندنسههجو یی هسکربهدننزو لیعفت

 | الفرخ زدهسانعم هقاشکر ارد ءانعوقب رطو ءانعو هلمر لصال آق ندهنسانحم تفشم و تجز هلبعف كواو
 ۱ هتفمو هوش نم یار غسل اءانع و نم كب دوعا قا هللا مالبلا هيلع ینلا ل وق هنمو یدنلوا لایعتسا هدتقشم
 ۱ | یصقا:ناکاذا ثروعوعلحرل اس ردذوخ ًاعندوضعثعو رونلوا قالطا هیسک نالوابسیلتا دال صقا (توعولا

 | ردشملوا هیبشل : هر ق شوی نانل وا رک د رونلوا قالطا هن ین وناخ زوم هلببوکس كنمعوی 2 وا سا

 | نالا جان و لتس من دلا زيت هدننزو پارغ (ناکولاو هدننزو باک (تاکولا) ةنمسیا هثع و ارم الا ۱
 | كلتالکاندروک ذم ماعط (تاکینسال) ءآدفلا نم هبلهتسیامیآ ثاکولاو تاکولاانمعطا لا روتید هماعط

 | مکحتوروتید:رومخب جزو قنسچ هلبئوکسكمالو یخ واو اثلولا )ثاکولا نمانلکایااننکوتسا لوقت رد ةنسانعم |[
 ۱ ووم دبابا r وه اب سلول !EE لامب رواج ودهعنایلوادک قم

 ۱ نال AER هي : نهم یو هلتلو Ey E) ا

 ياع ندكبا داز آاقلعم هتنوم عي كم دنتاوه : دعد رچ بنا هنکولعكلام هکر دهنبانعم هیج وتو روند ۱

 | ردشل ردشلواتکا اسندز و رمیانعم هیس هدام هج وت ف قين ردنم واقاللطا بلو هلغل اوا فعضقدع بوک

 و ادا تاو رش لاقي ر دذ وخ امن دنساتغم هیقب :دوتلواقالطاءرش نالوایمادولصتم هدننزو ثراو ثلاولا
 كالو تەلبا زارمصاو دجهشیارب هدننزودع و [(تهولا) لقیا ثلاوند لاعب رونلوا ال طا لبق دو
 | لاق دهنسانهمتنکچ کج لابا یمن و هیفلمجن|ذآ نان بابلا نمهشهو اٹھو *یشلا ین تهولاشب رد هتسانعم
 لاقت ردهنشانعف كلبا ناعما ول این لنکرحرودا رود هدنبار هدننزولعفن(ته وتلا ادیدشهنطواذا یشلابهو

 رد هنسانعم هبعص" رص *دامو دیدشن را هاتف لرهدحتومیابو لناج( هدنهلآ) ءاهلا لب صف نعمااذازمالا نته وت

 ۱ هلی كن اه(نانارپهآرونیدهغلز ملت مالکو ردرتصمرکر دریم ها ولت "دشبولجوک شياربهدءزاسلوضا

 ۱ | یا بهه لامردهتساتنعم قا واشروم شراف هدننزو هل ز هتهشملا) ردهب رقرب هدنساضق ناتسهد هدناربا |

 ۱ كیدمهلاعیردمبانع متلب لا را هلتیرمس ی هنیسنرو ظاذایا اولا هه لامنزدهنسانممللبا مسو عطوطلتخااذا ۱

 اهندش هلطواذآ.هتهنه:لاق ندا هنپانعم كنج ب وصب كب هقابا شو عرس هتلسرا ادا اهرطم ةباکسل
 ۱ هیون قیشراق ومی رسی! نامه ردو لجرلامر روند ةلاوبحو ناسنادالاحو كباح هدننزو تاصح (تاهتهلا

 ۱ بارلا ارل ارت ناک اذا ناهنه دل حلا ۵ زونید هاکمواضفنال وا قوحیعاربطو طاتحمیاناهنه۶ یس  لایمرونید

 ۱ لیهلآ )رو نیدهبیجنالب یخدولهدننزودا دش (ثانهلا) با کی اتاهنهلجر لاق وند دیسک يغورد یک البو

 ورهلا) ب بکن لاو تالا نمافهلون را ته له لا ردهبنسانعمللیوس رتالتهلت دیدند كنانو ی كناه

 ردیدا هی رقر ۰ دنساصق طساو  هلیعص لزاه .ثره نس بس انعم قلخ بو روند هب هماج یکی هل سبک باه

 نه ارد راصد سک كلناههدربخنا کی وب وه ءا ھلاو) هدننزو ءار انا لاو) هدننزویرکس (ینلهلآ
 | تارغ ينالها هلو نورعب هدرنىزاەزاو اوداب رفو وبر غ ەد داغر وند هی اس هورکع ن لوشهدبتزو هرمز

 ۱ یوسسکو یخ كناه + الا رونی دنتلاح یل ةر قو كلش وکو كلت نالوا ضراعهناسنا هدنقوضعبهدننزو

 | هدیشنزو یرکب (یله) ناسْالایزتعب ضیا ی نلهو تاله ىذا ل وقتا دهنینانعع تالمهل|هحوتنیاو |[
 ۱ پلور سل لرت رد هدنزو سودرف هک ی سهلک (توبله)نال وام اوسر هدخاحصفلومربعضومرب هد هرب |

 ۱ تیهلآ)ردهنس اعم هی طعروتبدمغ نسوص هدنن زو هيور(تئوهلا)رونید هببکسوشفم و قجاو
 كردو ازین المعااذننیهو یه تیپ! تاه لاش ر دد نښ انهم ك مریوان هرج هیسکر هلن ایف (نانیہلاو)
 باصااذا لالا نتتاه لاق ر د هنس انعم قوا سز هلامردقاضتقاو تح حول رحناذا یشلا تاهلاق ردهنسانعم

 ]| خدشو لکو نزو نهتسنلیمبربوو هیفدنیفا اذا لالا ق ثاه لاق رد هنیسانعم كلبا داسفاانلامو هتجاحهنم
 اتام دو لا (تبتلا) مایا همه هه نینجا نعیکر ابا قریطب اا
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 رولکی د نوعا بلطیکل اعفتسا یان لقت هکر د جزتماهفطعتساو اهل امسال الب را تقنت لقب ردهنس انعم
 ل رک تاو( ٹکنلا )ر دنمص تم یلکت ٰیونعمو یروصهتسلا یلطكت هتسرارژ ردع وپ دنا و اذ ضا کهن ۱

 ۱ هک هتنروتبد هنسیتنزوجو هنسیتزوب نالب زوج بولب زوب *لراسالبویراماک کسا نوا كلا بیا بورکارازکت |
 رولو ارت ییز وکر دیس كن اب وه ران زوخ بول زوب لوا تکنهدمزوکه زنا کنه ها ار اش اشم
 صقتتنا كعلوم سد یدنلواتزاشا هدنحرش هحاسد هک ه تنر دلو هب هره اسم هداعلا لع یر تفت كس

 هلبس هرابع ثاکتا لخوابب رق که ر ولک ن اکنا یعج لو رد ةدنکبس ةضوفیلأ قالخ الا لوقذیسک لا قالخا

 كمزواوقمزو ن هنسنو هثنزو ثکم (تکنلا) ردیمسایردب ترعاش مانرمشب ثکنو دلبر یخدفلوم ||
 لوالا بابلا نمانکنلبللاو دیسلاتکت لاش یک كمزوا یعبسلو قمزو بو روح ینراتاق كسا ردهنسانعم

 هدننزولاعتقا (تاکتالا) هسٌأرتعشت انا لاوسلا تکی لاقت ردهنسانعمقاعاط یشاكک سو هضعناذا نانو
 | قلوا فرصنم هشیارخآرب هلتغارف ندتیاربو ضقتنایا تکتنافلیطاثکن لامن ردەنتسانعم لرو و كلزوا

 هب هقطان سفن هدننزو هح (ةنیکنلا) فرمصتا اذایرخا یلاتجاحنم نالفتکتا لاق رونلوا لامعتسا هتسانعم ا
 هننلاح قالخوفلخ نالوا هدنسهلوقمدهعو مالکو دوو سفنلا یا ةثيكَلا دندشوه لا رونلواقالطا 1[
 هیف فرص لاقى روئاوا ,قالطا.دنتنامن كرودقمو تقاطو فْلخ ال یا هيف کال الوق لاف لات رونلوا قالطا ۱

د ذوخ ام ندنوب هرول رم ؛یناصمهلکعد هد هکتخسا .نالنژو تولت روا e لصا هدوهح یصقا یا جن 0
 ر

 دهع ه دنا لوا تعاج نالوا دنهاعم اک روتوا قالطا هلکشمو مظعرما نعد هب هبعص هطخ لوش یا
 هیکنو دوهعلاامفاوتكات قلا هبعصلا ةطج اق ىاةكتلا ق عفو لاف زا هلوار * دنا ضقنو ثكت یزاناعو |[
 | تکن نالوا د هلیخف ترمه ( تاکتالا) وتلو الام هنس هام تّوقو روزو رونلوا قالطا و ا

 ثوکم یاتاکنالبح لاقت هنمو روتید هب هتسن شل ز وب بولب زوحو شازوا زدعجج رد هلب سک ترول هکن دنظمل ۱ 3
 ۳ دن را نمف دود زدرا هوس هناوکرت هدننزو تارغ (تاکللا)ردندنلتف مامزا لبحو قالخ قالا بوئووا 1

 روند هنلتو: هاو شلزو بفولب زوج كساورونسدهتن را | تالفتوزغا تک اونسهدننزوهمام (دئاکنلا) ردناروه | 1۱

 ۱ لو هما تک ولحرلاقس رونلواقالطاهن اويو ناق شلقر آن کیآزوعس لبس هبت ل عاف ۱( تکتلا)ا ا
 مه دوعاو هک لاق رد هنسانعم كعشزوا قا و دهع نالوا هدنزاس هدننزو لعافت ی نم دعب ۱ 1

 هک هلی رسک زدم (ثرالاو) دزو هناك (دئارولاو) لب نشنکهلواو (ترولا) واولا لس نصف اهوضقاتاذا |
 ثرو لاق ردهتسانعم ۳ بولواتراو هنکوزم لام كنةسك ندىاتافؤ هدننزوهدع IY ,یداثرو یلیصا ۱

 یراحهتسارح دععو دفع ةبسكرخلا ندتنکرب هارو ْلصا ننداشلاتانلانه ةئرواتراو تن ارووانروهدعیک رب هاب

 هکر لواو ردشملوا بلاغ لابعتسا هدکلیالاقتنا ندنینهدغب تولوا عوضومهنلاقتنامقو لار داق نالوا |
 ردصم لب رمسک ك نەر هر روند تراوردنلآ هک ایوک تازو كراو یدا ثارومللصا هکر وشیدتأربع ه هر هنو روش

 هلکرت لام هتک تیم سک ا ةر (نارالا) یدنآ تارو صا هلبعص كات روند ثارتو یکی تددلوا ۱
 ۱ رولوا نوا تروربص همه هروکهیشفت كفلوم هشرو نه هلحح یا هوبا هوا" لافیرد هنساذعم-قلف ثراو ۱

 ثارباهدننژو لتعفت (ثب و )نان 4 لحن ذاالاماه وا هوا لاس ,رولوا| دعت هروک هتزلناس کن هزات تاهما

 لا یک یژ ًنودهتسانعم مرکو ا نوعا تن ولغ رفت | تم روتو هبروآ مع | 228 اب روت« هو لاقت زد هتسائعم ۱ ۱

 رغ ايلا كلام تالواءادوقأه هرگصندقذلوا للقنغ هینفتادوحوت مج (تراولا] ل هتشنلاھک ر اذار اترو

 ضو !یعتنا ملا یوبنلا ءاعدلا قاجامو یلخا ءافدعبىابلاثارولا هاو ردن دنه هینافصوامسا كرات طاحنة ناش

 نره تو نریم لمرض وعم“ یت یهلا ی غد توما یح یعمذقنا یار اولا هلطحناو یر صبا و
 ردعوس رم یذوزوهد هل تابع اما قددهنولیقاساق هوا لاسو ےک ردح وا اقنبناجم زا نت عاتما ذدوخ

 رو سد دو هزاتورت هدننزو ترح [تر تزّولا ردعضاومرهدننزونا کس (ناترو) ندب جب كرا اخف و مشر ول

 حق ك واو أ تطولا )ردراب وسم هاله د لاؤ زد نب رن هب رغ ترب كا (رؤلاوت) ئێرطیاترو شلاق ۱

 اد دش لح ر انام رضاذا نالا تالا نمادطو ضرالا لع ثطو اس زدەنساتعمىشرو| مکحه هاب هلنوکس كاطو ۱
 قاب غزا تک ن دستک ای ولا قارطهو موفق اص کر وند شعب و ود لوشهدنزو شعب (تخولار|

 قلقرآو رود هکبکش مافو بولربقو رونیدهلوب برم ولتفشمو ]وا راوشد کا كمري ندنفیدلوارولیموک توت |
 شتاب برمصو چوكا ت هدننزو مظحم (تع ولو :هقتزو تفك( تع ولا) نو هنینانش لاق |

— rma 

 دین نم
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 ۳ تک < کت



 سی ۵

۳1۸ 
 یو سس یو ی سو در را را سس و ی یا تا

 ۱ | یخ( تملا) امن تدانہم نازم ند هنوزم تينت نون روید هیس مران وبالغ

 أ لبا دانرف انرف لر ةروا تر هکر و هتنجم ادا لّوالا باللا نهامنخترمالانغ حجم یا رذیفدا ازمون هاب بیو نع ۱
 ]هند ودنولمف تم باتو اوین ول ناف اف زدمنشانه»قلوا اوج دم |
 ۱ | فتک(تعلاو) هدنزودا "دش(تنامل اصلا تیبا اذآ هنع هنج ت لاصبرد نیسان قمردتسارا هیوروض ندنلاح ۱

 | فلان جتسا لاقب اد هنسانعم اچ ار ۳ (ناصتسال)روشد دیسک ندیاومتسج ثداوحوارابخا اعاد هدننززو

 هیادصب ادا < نیهتبالاعق دسنابنعم قوا هدیدیف نا تنودبا لافاو یدصت هتشرو هچرسا اذا

 ۱ ندبه روهطتالزوغسو دجر سادات ۱۱۵۱: یشلا ٹینا لاقت ںد E 8 جارا دو هدننزو لاعتفا (تاعتالالا

 قیوق هکر دیفداردو هدننزو هیدن (دنیلا ) هنعهرهظو نقتنااذانجلا جتا لاقی رد هتشانعم كني بورا |
 | كنهسکرو زونلواقالطا رخ ازسانو قنالوا :عیاشوسافو ونې هغارطنانلوا ی ارخجندنسهلوتمزهنو قرخو | ۱
 | غلپ یا لوعفلا ءانبییسع همت تغلبلاقننمو ونلوا قالطا هتقاطو با نانلا نادار ادد حقا |
 | رفت ەليا دنهاس یوي زد مسا هربس خو ودندهاوپحو نانا نالوا هکر لا لر هدتښزو ریا (هنیهلآ) )هدوهجم |

 | ردترابع ندنپهموکق ارمطقدعهنلو| تت ناشن هکر دهن مانعه قدهو رونید ءژارنان فخر |
 | نوکیم ك وجو ىع نزن تلا! عي انارو هو فهلا ا ثیحجل ا ومر لاقي رونلواریحتد بهداد |
 | بلا فالغاردقح هو راز هقفون نالوا يخ کروب هکر ويدهن 4 در ك كروب و هتسانهم ع رد روس بده تای
 | انسانی هدننزو لافت ./لیخانتلا) رولک ثاجآ ییججزوتید هتل مو تین یدک هنیکر و هنسانعم |

 افعن ثلا عن لاقن ردهنسانعن قلا هلنا لا هدننزون ثعب (ثمنلا) اونابتیااوتچ انت نام ر ذهنم انجم قلقعب اشو |
 سکوت قك هعتنا لاق ردهنسانعمنرعتهدنن و لا( هتل نم
 4 یاسا لو نوعا لنک هزبرنو رشا اذا هلام ف ثعتا لامن ةبشانعم كما فارسا ۱

POT ۱۱ اب بهنام كل كهختو لأ هدصوصخر و رښلازایپهجا یف ذجخا اذا !لجرلا ثغنا لاقپ  

 اد طو کس کز هم نینغو یف كنون [تفنلا !ودهتجاو او دج یتعب مهرمایف بد یا ثان ین مه
 ۱ نندنسانعدلفت كبنوکس كانو حف كنون (تفنلا] دیدشنلا مال شلا یا ٹخنلاهباصا لاقب روند هش نالوا دیدشوا
 | ولوا تفکر کو ت هکی کی تسافوا ءلرلناوخ هیقو روناوازعت لا فو نددنون رکرددنببانعكمروفواقرباوا لقا
 | تاغا لوالا ناب هرم اتنقارا تن لاقسزونلو ارت ك لغۈئ هکر هکمزوفوآویبد فوت فوت هلکرکوت هجزآ فتو ۱
 | نادنعجف 1ب ذاک زاس مغادک و دحز اتر ونلوا قالطا نیل لغو ناعشا ناضیشآتفن)لفا نم لاو کومو
 | تانطیشلا تنم ماهان دوعا لو هت زه دودعمنادنس هلجج هللغد آه یش تاون دو ناجانم نکا نی نابود نم لوا

 تافلو نو لک دلو هلنوسف الك: بّویلموکر دلیل ونلو:قاللطا هرز هرج اس .دقعلایق تفانایفنلا رعشلاوهو

 | كاخت هلوق,هنو ندای راک ن اوست قلو دامن رنک اوز دیلی هکیرابتعا ءاسینادوخ اب سون یرتیبفت ی
 قرهیولوضندیزغا كن هسک نالوا یسفن قطع رو دضم هلك كنون ) هنافنلا) دعجلاق ترانافنلا شب

 هک تالاتلادردزبننموپ نفت ار دضلل دل هنا نحاس ا کنکور وفا یار
 | بولاق هد نخ لک قبور ديغسا رر د تعاد فلج هنافنو رونلوا ترض ه دنضرهف:تالیا اوكا
 هرونلو قالطا ها فبورقش ندا ددو تییجخ (تیفن )اونو ار نجت یتروفو هکر ونب ده ناب فالب دوو |
 ۱ ها وكس كفا ى كبو (نقنلا)ز هدا عض هومرب هدنع بدم كهز (تفان )خرا هدفن ناک اذاتیفنمدلاقب
 | ییمسکرو عرفا اذا لوالا بالا نم اهوا قوا مالا قا لجرلا ثق لاقیردهنسانعم كلبا تجرم هننشجارپ
 متقن ۶ یاتعب ب لد هننتسابتعم كليا مالک« طلح كر وه هاذا یا مر کامل اغ راد هنام اعم لت هدیخشر هیازوسا

 .نوفدمو هفت ج رعنا انا طل اقىن ارد هانی كالا دک کوم ماعطلا طاف طخ اا هشیدجب
 | هجداخ .یهروتسن هان هکرولوا یوئمفو بقولو :زدانشیانعم قمنا یار نوجا حارس! ؛یبش نالوا
 | لیعفت بقا ) هنعفجااذا یلاقن لای رهیراجنادقمردشار ان زوب عانا دوا عید بچ
 اعنا ثمساو الخ رلا ش تقن لاسلعب ناف ةا كليا اتنجرتس هدرلنوب هدننزو لاعتفا (تیاقتنالاوآ هدنیدو

 نوجا جارنعساینوفدمو هخ جرم" اه ایظعلا لقتنا لقب متان قهرفح تلناندککثاقتناوخرعسا اذا

 تاقتا ذا لا فنا اب یدنلوارک نافنآبک هتننوسلوایونعم"ل اکو قشخكرکرد هننانعمقمزافیاربط |[

 | سا تیوب لس فدک ندمسکزب هدننزو لعق ختا )طب تالت مہ ناد شو ماع
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 همدا یحاص نیکموراقو REE لا لا کت لاش رددت انس الکی واوا من رو

 لدح مان بانج كلذکر دیمسا یار دنر اتا ذ مان بذنج هلی عفار ندباجص!ثیکم و نیزویا ثیکملجر لاقب روند
 یدنآ شوخ قفاوم هنعبط ی هسکر هلنوکس ك مالو یتف كيم( تالا )ردیعما ی دج کندح من عنا ةازنثراحویرادب
 :مالکی .هسفن تیطاذا لّوالا پانلانم انلم هثلم لاتقب رد هتسانعم كلبا لدشوخ هلباوج ترحو باطخ فط
 نامز راک رد هنس اتع كلباذدقو نسر هتسکرا نوجا 0 دوخنان هزوکم ف ۵ مار هنلیا دصهنسافوو زاکناو

 ربعت قمرازق رلوص هکر د هنس انعم یل شب هغملوکا رق زونه هو ءافولا ةن 41 هدعواذا هنلملاقب یکی دینعاوم
 ردهتسانغقدرا هجا و مالظلا طاتخ | نیح یا هئلمو ملل ثم هنا لوقت هنمو ودتع) هد هانیتحخفهدنو و وتلوا

 فعضاذا نئرالاثلم لاق رد هنسانعم قوا هدن امورفو تفیعض ندگغزکسوافیفخ هبرضاذا االف تلم لاب
 ندعاج هلن رسک يم (ثللا) رونید هنتلاح قلب هر اق زون هک ج دو هدننزو هعرحب (ذبللا) یر اغ

 ةنلاعلا) عاجلا نع عبښيال ىا ٹلم ءارماو لجو لاةیرونلوا قالطا هشنومورک ذفروثب دهینک نالوا ر وظ
 ةیعالاذا هلام لاق رد هتسانعمكلبا هبعالم با هكر و هنها انا فلام ل اب ر رد هنسانعم كلبا هنهادنهدننزو هلعافم
 یخ آ هي هنسزا هلناقف (نانولاو دولاو) هدننزو ثول (نولا)زد هر رفرب هدقارع هل ونک كنهددشممالو یعطليم/ كلن کلن
 ردهنسانعمقعالصا هیوصییهنسدر و هب هر هطلخاذآ اناوموانوه توع ۶ےشلات ىلا تام لامي زدهنی انعمقعاف بس

 ندروب رمیانعم هد تنزو لاعفنا (نابعالا) ءالاق هفادآذا ىلا ثام يلاقي نوعا قعبموب دوخان نوا تمزا

 انیم تیمی شا ثام لاقت ید یدنلوارک فن هکر دونیشانهم توم دنن زو تی (ثیلا) اانا ث اعنا هئاخ ال اق سعواطم
 ثم هدبنزو لاعتفا( تایتمالا) نام نجع ایم هنیع لاق ود هنیمانع» تیم هدننزو لیعفت (یفلا) ثوعی تام( ع

 | هلباوصکنکو شاخلا نیل باصااذا لجرلان را تاتا امشب رد هنیسانعهقلوا لا هتشىغمو هار مالمو راد هنساننلم
 -یعج روند هزب مالمو زود هبتعف ك وغ مال هر رسو ءا لا قەسرماذا ظطقال اتاتمال امن زر ةتمانع متكلم عا تورا

 | هدناوتهثیدم هلل رسک كيم (تیلاوذ (تیلاود" )زددآ مضومز هدنرابد ماش ءاّییمو ییکج اف افیهوف هه: ر مىك ك بةر ولك تم

 هفت (نیٌملا) نیلیا ٹیم ٹیم یس لاب روند هب ا :هنیتسن هه ول هدننزو نیک (تیلا !ردیدآ ع ضؤمر هدلح ماننیمع

 ۱ ر لیقسم (نیمسلا) تنالق :ترظمادا. ضوالا تیم لاعت ردة بنسانعم قعسوب هم روعي ۳۸ هدنیزو

 ۱ و ندهنانعموب ید تخم ەل | هبقوقیأت هنسانغم ؟قرغروسذ هراز دا نالوا هرڪا ا

 دخباذآ ثلاثا بالا نحانأن هنعشأن لاقبرد هنسانعمیلوا قاب هل تنوکس كن هزمهو جف كنون( ثآنلا) نوتلا |
 تا۲ ییساذآان او انا لحراتأنلاضرد هنسانعم كلبا ییسندیچمردصم هدنن نو دیم هک ناتو تا ۱

 هدننزو شدن (تننلا) هدننزو مارک ارولوا یردضمشم انا سپاهنسانعمدعبمرونید هب ب هنسن شفلوادامباهدننزومرگم| ۱
 ۱[ قلراطو شناذال والا بانلا نم اشن ضرالا تن لاقل ند هتسانعم هم قم مج هنن بوزأق هلن لا یربذکر دیدار |

 | ضرالا ثنا ل اقباردفدارم دلل یانعم هبا تیتهدننزو لاعتفا (تابت الا) الا) بضغاذ الت لا ثبنلاقبزهنساتعم ۱
 | هنیش ي هل وقم هتساشنو دوو تواوملوانتادا (یشلاتسا لاس رد هنسانعمقللآ یی هنسفرب بونوص لاواهننیعع |

 | یاونا نکرزیتوآ:هرزوا ریو ءال اق ی اذا هوضو قب وسلا ثبنا لاقب ردهنسانعمقمترآ بول اغوج لغ غوقەتوص
 نانو تخف( ڻىنلا ) هدوعق هلاحصلقاذا لجرلا ثنا لاقبرد هنسانعم كمنرچو ناخ یرفویبولاغنص ۱

 ۱ رونید افا ارظناقخ ندم راو ندا وق نا :وق نالب هزافهدننزو هثنبخ (منینلا) یکم بابساو سږ ولک ت ابنا وجب روند

 ||[ 6 دنس ناس نو هکوصضا ( (ئوبنالاا رب راش یل ش دن اعم .زولواعااادیک" ًاندنظفل اخ (ثيشا
 es هژتدیدشد نانو كنىن(تشىلا1رولؤا بلاغ ذی نراقب: ر پنا نفد هنسرب هزوفجر ردیدآ ١ تحارب |

 | وداع نلغاب یهرانوهایتفااذایناثلاو لّوالابابلا ق ماتت رخل شت لقب هنیانعم قاق میاشو سافیربخو |

 "تغو رواوا"تفضصو کروند هزاوید شملیعل اص فونلکشوک هلبیس تبوطرو مشو متفاداذا مور شن لاش |
 کز لاق روند هطاپ یجلغاب یفراب هذ تنو باک نالا تنش تغ مالک ل اش زولوا هجنوازمو عابناهتس هل |

 ]| رنک ق رعاادا لا تن لاقت رد هنسانعم قلوارلرتوج هدننزوهتزا (ت) نهدنلا ئا تالاب حورطا
 ُ مولطو ندموقنرم هدنتتناونع ثنول همعسن ضقب امانا دبلا تن كثنثب لاشرد هنسانعم كاس لا هب هجرقعو ۱

 زد هنینانعم قمر اط مولط رد ودضم دوب هلی كنون تی حت راذا "قزلاتنثن لاقب ر د ەنمانەم قغ زم |
 زان , واسم علائم بو دبا تییغو لضفاس ادیب اجت (ناثلا) عسراذاىناثلا بابلا نما یزرا ثنلاقن |
 هراب ږغ كنون یرسست یرتسک ی (هسلا) نوناتغم یا اثن زه لاق ردیدرقم ثان روند هراهسکندیا فاو رشت

 تا سا
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 هناویخ نالواللذمو مار .بولوا زوعم FE مفعم(تیلا نوسد :ETE دیش و ی هنن FEE رهنم

 ۱ 1 وفل كمال( رون روندهبمودنالواقوح كىيى راب روت ب ؤلواد نم ونت هدننزو رعیصع (تبیللا )۰ ر ینید

 ٤ ؛ةيق وف يانو ىف كم (نیّوتم) ملل لس صف ةن وخ ةدیدشیا هل لبا لا بقبر وند مرآ هود نالوآدیدشو
 | تدمولطهلب دیدند كن هنلنمیانو یخ تيم بل ريدا هعلقر هدننسزاوها هبا طساو هدننزودّوفس هل بمص له دد شم

 5 .نلییس لا نسل وفم هم یفمو لیدنمو هیفام عشراذإ والا بالا نم اویا ن ثم لاس رد هنیمانعم قم زص عا

 | نکرابیا لک !ماعط هکر هتیمانعم قم ردش لپ همت وغاب هغو وتو لیدنماهصسماذا هدب ثم لاق رد هنسانعم
 | کر چ كمر انو ر دعب دارجندیزاش ردشلبا تکان ارشا هدرسبفتفلوم اید همعطا اذا تزاثلا نم لا رولوا
 ۱ ۱ ردهننب اتم قم ص عا ندم هولطجد وب هدنبزو هل رز تلا هتننغهنعقناذاحرل) ماش درد ەتسانغم لم هردک

 | قهزدفافو نه دللباهعبا اذا هلیفلا ملقب رد دن بس انعم ی مالو غاب ېک یک ر کی تفومس ر اذا یل ا تمم لاعب
 2 لجوهعتهناذا ءیّنلا نم لاقب ند هنیصانعمقمالغرایونپسنرو هطلخادا مه ماتم لات ندهنبسانعم

 وقتی ارد هنساتغم مر دنلک دهجرادقمرو ءاملا قب مطغادا ه*لافن رد هنسانعم قمردلاط هوصو

 ۱ ردکتش شم« درا روک میان ردردضم ید وب ندنلچف ثم پک لو (تاب (ث (تاعلا) اولیا ارهالا ذغیص نلعانب اونم

 ۲ هروص نوجما لنو ارد وخ ادب ویشموب هنتر هدننزو تاج (ت يملا رد ندرانع»ل و هلقف ليمو
 ۱ كمتج بوی :هوکه دن غآ ی غم رب ,قخنوجوهس رماذا لّوالا با بلا نم انرمرقلا ترم لاق رد هنسانعم قغالصا
 ین دنیلسن زو هنرمضاذا لجخرلالچر اترملاقب دهن انعمقم رواو اهکالاذا هعبصا یضلاثررملاّمس رد  هنیمانعم
 هفت 2 وب نوک ع دو مّنماذایتاتلا و لّوالاپابلا نم ارم عدولا صلات رمل اقب ردهنسانعمكم| بوروص هدزرغآ
 ۱ ءاودلاّت ,زع لا رد هنسانعف قغ الضا هیوصیتسمل وقم هیوداو هنيا ذا ئل اث رم لاقي نر هنسانعم قسه وب و نوني

 نینجولماکاوسانایس تکی دی دینهارب هم قماشخوا ب ویاغص لبا لاولعاب ییزوقو هام ءالاف
 | هزة يقلص ا كاذلاهم ۲ :اهمآر ف كهیباهنلاناذا دلتا ت رمل ات رد هنسانیمقلوارمتبپویلیا
 | ارم هما نزم لامر دفدازهدربخ | یانعهلبا ترم مدننزو لبعفت (نیزلآ )رد یت رفن ك نسا ر در در ۱
 خو تهدیدی حرفای ملقب رد هنس اخ كلبا هریرهزپر ییهنس ییهنسنر تو او یر

 1 ولروئید هیسک نالوا نیتهوتشمو روصهدنبابتموصح مدننزورینج (ترملا) رباط ا ناسا
 1 ترم وه بنز ةنسان مس ارم هدننزو فك بر رطل خەن نالوا طقاسواو هدیه وب دیمآ

 | قد من اغپقلو | ترم هسکر نخ.( ثر ا) ملط ایا تو رب لا و عاص ا لع روبصل يا ت رمو
 1 یی دی اصابیون فیض یک نج هردو ھم )نر عراصاد یا بابل نیل رم لجرا نرم

 | جاتو هنج» نیخو یف كوع (تغ1)) تفیعط رم اهب اصا بنا اذا رضا لا وتو قالطا هر
 هاون ززهاذا ل والا الا نیانعمرقلا نبغي لاش دوی انجم قم یتا وص نوعا كم هزانيیهنسنرب هکردهنسانعم

 لامعتسا هتسیانعم كلبا كته ابنولرد سومانو ضرع لة سکر واف یف چ, :هضصاذا هم لاقب رپهنسانعم م قرروا
 ۱ نوبل اتت وش یاثغم میلی ردهنسانعم لاتو ب تعمو هعصمو هضرعكتهاذ الفغم لارو نوا

 زردی انعمتیو دق 6 لا يفهثغمل اقیارد هنس انمجكلیا قرغهیوصتخموهلرسک کوم ولكن اپ چ
 | لاتیدوتیدهیسک نالوا ناول ىدقچوطشر وکه دزو بفك تغ ) هطلخ یا هتبعاذاهفغمل ابش د ید وارد

 | هایباصادویغاولتدش و موج یانوفعوه لاف روند یسک مو (تیوغمآ) دیدش ع ړاصم یا تعلق
 1 دلی هغ كبف( شېخ ا واوا هنس انچم قمالنصب رب یل نو اروم هد ول ټدشو ق وطاح خيس روند هغلت روا شی ۳ اه
 38 هلی كيت( تناغلا) ریییفل لييسک مان رایان بت «دننزو تورا 3, ,تغام ردفدآرسهدرج|یانهبملاتو وغم

 (تاغف) م چصاخ ونک احاذا لنا و معا مضاف لا ضردهنبمانعم كایاياماعو مصار مدو هعافم (منخابلاو
 | تک زدیکوک اعراب ایا بهم ضب | دنع دل مسمو یقمیطاربق یکیاندنکوکهکردیدآر شین زو پار
 كنلا» مایکل او ۱ «بزو یصیصخ (یتیکیلاو). هیت كفاكو هلت وكب كفاك ویال تاکرج كم
 لجرا فكم لا فی:رد اهتمام قمروط,بونلک | ٠د رر هلیعط كلراپم (ناینکسلاو) (توکیلاو) هلم
 مار آواشیانوزقم هرا تا مرو چ تنا هد اصب نغلوم تبل ان سما و لوالا بالا نم ا
 لکا اههایزیلضفل یکم هغی WORK هرزوا اډو رینم هچو وردعوض وپ هنس انعم

 ٹنل ادا لجن ثکمت لاقي ر هنس تعم ت.روط کا خب هدننزو زو لف EE ولو ردصزوقط
 رم ماد ت

 رو
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 س ا س مما ی صور سس تب ی یو ی

 4 الانا نا نالا هنا ثّول EFO قلق بن 19 قعردش الیب و هسحما اب انک نیع هت ول لبان

 هوت لوا یازهلتواظ یاههنسرو هةل دتا دا "تفلات د نیتلاتول لاص رد تیس اشفم قعر دتراق توز اقو

 زولتد هنش هدرکر سو دتس كوفر هل. قلوم (خزالنا ) ەر ماذا شا تّول هل انچ طنا انج قفالصا

fرولک هو المو زولک توالمینجخ نوڪ دلوا دالعو عحتره هد ھا لاصمو روما رد لعق ن داسا نین اھت ۲  

 | ردفتسانعع نالم هدشزُو ر ەم (نوللا) الاغ قلوا«رسک ع اشا ر خا نزو هک دحر اشر ولک و االنو اراش
 رجخو زود ناسا تعاتج هاب کال (دئاوللآ ]والا هن تالت فبرتشیا تولمو ثالب وه لا

 هکر ونید همت نالوا روشالس EEE ARE هرو اک توند ا یرلکذک1 هنتلآ نوجا قماش هه

 ىتداوئ دایتخف كمال (فشوللاا سان ان لک اصالت و تولتب قا هئاولنالف لات هبنفوروئاوا ریبعت قاشا

 هننلارجخس یادول هدننزو تایغخ (تاوللا) درامد تاچ عت ند هلت لث اتسقو روتبد هتنات هلولت ۇب

 رد هنت اتغم كم روت تابت هزانهرخما تاب نم روقرب هلن رسک تنهرمه (تاولالا) یک هناول روئید هنوا نايا |
 قلاتسضو هوشو تنش رزبدغف كره (ثولالا) ساتشلاق طرا تشنا ادا اثاولا ضرالا تولا لانش

 لختر لانشرولوا د ض هلکند هبسکدنمروژ ولت وقول وکو خزتسمنیا ثولا لدیر لاتتش روید هبتنک نالوا
 نوفتوط ناک اکر ود ه هبسک نال وا را هدملکن یی اتشلو و وسد هک نالوا هکر با ۶ ی طب 3 ئوق ئا تولا | |

 هر فف طب ناتسسالا لیفت یا ثولا لر لاب و یظبل٣ ئا ثولا لخیر لابی ر دیا ملکتیوتکرط | ۱
 ك لا زد الوا لوا ةن نکلرولوا ادنفمرب یتشکتا هلفلوا د زاو تاستسللالیفنلا طلا هفط اعالب |
 ها علاش روند 2)ا تقتصر هدننزو ه هتک همللا" ندشعلوا تت تلق هب اواو زدند 1 تابلو هلن شک |

 هن وو نت( شیلاو) قزداوا بولضس (یتالاو) هدسنتو سال تالا اکابر ام طاب ادق تناکاقا |
 ةنالسنرا تنالو صج هضعب فلا دق ناک اذا ثّیلو تالولالتابت لاق روند هغلتوا شیش راقم هنری رب
 هات ةع وسا ئا خلان ةا لوقت ردد:دنسأنعف یوق شناساز/هثنأت كغك هدست زو هماقا ةا رونپد ۱

 :انوللا) هتل ۶ رظب یا تیلتوف لاشنوتید هل نالز اکران ۶ حر دهل اتش هداننزو ملظعف (تیلذ ۱
 نامش هلو رر دشع وات بورتاب هش رزوا كز كارت یرانابن هکر ونلوا:قالطا هروجغ» ماد لوب ليف كمال |
 روض کود دارم هارو ناتطخا نان ) نصب لج ضب :فلتیا یا تابنلا ثولت ثناکاقا باک ادا ءال ةد ۱

 ۱ لخا تل لاق رد ةت نغم قد هضوص ةتنرو عام (تالاو) خفت چلاو) هلناعف (ناغپلا) نذکمت ۱
 قلوتت وص ةد ذو بار (تاہللا) ناسناظع ئا ناتبلوپف سطععاذا عبارلا بنابلا نم ااو اغوا ا

 نالّوا هتنا كتعا رتناقت روژ اد هع ناصر تادشو شنظعلا رخ یا ٹانللا نق وزا لوقت رود هراز 1

 شاک نکرد تدنارف ماماوت و ولوا هد نه عضو هدرخ هکر وند هزز هنت شن یز مزق ائر مز | |

 rk كرت سد ردیرامجب كلن تهز ةت ةت طل“ کیک ما جارو طاق ر دقوا هلی رسک كمال الا |

 بعد دواب نقل 2 توش eh لد كمال [تاسهللا )دن ثکم (تهلا) کیس عهد طم

 تار دف باک هکر یدتساند قدولونص لوک لکت و زفج هرشطاللد ندقلنضروب دوشابندتحو |
 EY تامل ءااوااتحتو اات هتان نا جر غا نا شلغلا بابا نهانا ملو دملبلکلاوا لج وات لاش |
 لامن روش ها رسنونضو ردا هنسانع" فو تغن هدنن زو هعارج (ةدهللا) ند متم انه ې یخدوب هدنزو ۱

 نوع زوب هدتنزو نارغ (انھنلا )ینو ا کد که روت د هەق زق نالوا دهخاربام رخو شطع یا
 ىدا یش : ةرىىشوف ندنخار ام رش هدننزول اباه د هش (تاهللا)ر روش دهیهسک ن الو ایر الاخ ی زه رق | ۱

 تب توا رھ صر واوا هدرخ هکر وتد هکر وا عون رو ۇش هنالسرا هلن وک نیو یخ كامال (تیلل)رونید
 ۱ هلو تره ىە ل داو روا نواز تلاعاناس) ترم هکر وناوا قاللطا مدا عیلب و ملکنمو ځه ف تياغو ر دبادبص

 نر (ov رفع تیلو زدقخ لیا ةانمد نب یکبنبا کی دات قو تو نم ات ر
 ]نسیم تکمدلآ نرمل مسک كمال (تبل#) روس هنالتسرا یخندوبهدننزو بال (تیاللا) ندزوکذ م هدا
 ۱ دا وز دهدنزو ضیا ثیلاو رول مهم یدتشهلک بلا تیلووضوزعم تب م وب هاغلوا هعقو اذن ادعضوم ی
 ایل هدنسشاوهنالتت رادتسکو هدننرو لعفت N) ردع وضومهن اتع ت وفوذزو زیسدام شنل لصا روند

 | زاضاذالخ زاغ لاغمت رۇنا رمت قلو ولیوکنالس نامکرد هتسانفع ىل و الض عو ولتماهش یکن القرا |
 e له دات لکتیلو لحرلا تبل لاقت ام عت بت تین | یوهلا یل ۱

۳ 

۱ 

۱ 

 م ری اتع

 رق



 همدآ قجاو نیقشاسش هننزو ثعلاهلباف (تفلالا) :رذفدارهیتد هدنسانع»یکیاو هد زو ثیلخ (ثیغلا) تسلا |

 یزمرق یرو قارب ربغو ضاس یربزولوآ خنق جوا !ریز روید هنش اط قارب نالوا یس دام جرکتاکلو ||

 ۱ شش و تاک هناسصا دا ناز ا باسلام ابشکل علل کلا زدهنساتعم قمارغوا هنضرم تاكل هود ||

 سا
0 

 ج ۰

 ۱ 9 ر ثال لاقر د هتساتیعه قمر دش الس و ًاظبا ادا نمالایف تال لامردهتساسعم كرد قرهنلابوا هجرغآ ||

۳۹ 

 دف میدی ویراضناذ|موقلا ثطالتلاف روشانهم روا هنیب یار سان ءمطالناذا جوملا تطالتلاقب
 ثعلالجر لا روند هشک نالوالیفثو کی ید هلبخف كنبعو نامه تالا اردیدآ لجرزب هدننزو ران

 رانصادا عبارلا بابلا نم اعل لج را ثحا لاش رد ه هنسانعم قلوا ثحلا هنسکرن هلنتعقف (تعللا) ۶ طب لیقتیا

 هد نعام تفلتسا لالش ودهنسانعم كايا جارما یهنیسن روت مو موقکمرب (ثافلتسالا) روند
 هاصقتسااذا ربا ثقلت تعا لای ردهنشانعم قمزدشاراتوروص یکک رکن یهنسسن رو طبنتما اذا
 ثغلتسا لاتش ودهنساینعم كمروت شياو همك اذا ینا ثفلتسا لاقت ردهتساسنعم كلبا منکی منتسب و

 | یر تفلتسا لاتیردهنسسا-نحم قموق للاخ بوزاتوا لج اب یت را زاس كغالتواو اهاضق اذا هتجاح
 | ل والا باسلا نم انقل یشلاتقل لافت ردهنشانعم قم ر دش راق هدننزو تکملفاق (تّمللا) اششهنم عدم ل اذا
 |هنخا اذا عبارا | بالا ماشل ئشلا ثقل لاس رد هنسانعم كلناذخنا ی وج كز هنسنرب هلتع رسو هطلخ اذا
 | هطلخ ادا اتیقلت دنقل لاق ردهساننغم قنردنراف یدو هدندنازو لیفت ( تیقلملا) نالطیتساو 2 ههر

 | ادر دوخا هنهسکر و هاذا لوالا تاسلا نم اتك هثکآ لاعب رددسنس انعم مروا هدننزو ثکس( ثکللا)
 أ تلجو هتدمح یا ةت لوقت و دهن شاع كلما رال نجي هلکمرو هم اضم هذا ز ندنتف" قاطو لب

 [ولواادیپ + نابورانابخ یکهطوبس هدنرغآ هکر دیدآ ضرمر صوص هنمسق هود هدننزو باغ (تاکللا) هیلع
۱ 
1 

 | هلتتعف( تکللا) زدقح هلواو تاکا زار دارت هی انسجام ۸4 رز تاج وز یا نصف
1 

 )فای قآ نیا دیش "ییاکللا) ید ادا اا هب کل لاب رددت اشتم هک

 ۱ ال ت هال لاق هسا نراتض قاض شا ار ودلال لو E تان ناف وهم
 | راد همسان ذول یجغصو فلا ىا ثوللا عقو لا ندهنشافعمروشو تنش ثولو انهمضع اذاًول هسأر یلغا
 ۱ تالوا هلا هنیکو دنقحو هیاهردمثول ید رفق REY تاحازچ رود هز هراث و دالیا تل نثال لاق

 | ردالم ارب هقیفض ةد داره کر دهتشانعم هلال دلا شو داقجالا ثنالاطم یاثول مند لاق روتی هتابلاظخ
 | | لوا همان رمغ ةفبعص ةه دازم ندنول هدتسهراسع تول انه ناکاذا ا م وا هد هناتهن که

 ۱ .تداهش لدجاو داش هبزارقا و د یدلنا حرجو ترض نالف ی توغلا لبق لوئقم القمردحو رشم هززوآ

 | ونک یکی :رالنا تذاهنش ےل دخاش ییا هنغ دلو اهانت تبوصحت عقاوهدتیب لوتفم هلا هسکر دوخان یک ییا

 تال لاق زد هتسانعم قعا تولالوب خاش ورچ يمل تواوودنادسانعم حیطلروپ ورد هلماکربغ ةت

 ۱ هراد ال لاق زد تاماقمۇ وتو ا :ایعاد بولوا مزالم هنننهز اصن هسکر و دلابهالاق اهعرمااداانول للا
ON' x pe, 8 ê 

 ۱ هدض وضخریو ديفقهکهالاذا شا ثال لامع ندهتشاتعم كلعیج ر هروح هوا یرب هدزغا نیهنسر واهتم اذا

 ل ۱ كلن وا رظ ی هنتر و .هطلخباذا هنال لاش ندهنسس اقع قدردذدشو فو ههل اذا نیظلان
 اإ كمك ورد هتسانعم ءاض رتا تالکشوک هلع كمال (دنوللا) هشزهآاذآ * هسلا ال لا ردهتسانعم قم الّصا

 ۱ دامن یم كليا تعارمم هنر راهطاهدشنار یش ندتفاجو ردفنس انعع تهالمو چو ردهنس تیز

 هد وون "شمیاذن ول 2م 4 لامار دنرابع ندشلاح قلواغامدهدی.روشیکادوسهاق کود اهن شام نونج سو

 | تاشیبض ەك روشة هروآ لو نوت هقلوا نوب و عضو و ۇئ. هنشلاح كازو ةلغلؤا ربشک حسو م
 لافشردهتنسانعم شاسلتلاو ظالتخلا هدنن زو لاعتقا( تاع تایل الا لراشیوا نون وا هلک بو رذکوت رو

 ۱ Fer rn اقع زد هنس اتع كرو تولى زاص هیهیسنربو.سلاو طانخ ادا انایتلارمالا تاسلا

 | طوتلانوا هدشوا نابتلاووآ هنسانعلم ئادل واص لیقرب هنخبوا كف رارد ةرعش لق أرب تاستلاو
 93 ی لاق ردهنسانعم كل نو رومەو ًاطئااذاا لغلا ن تاتشلا لاق رد هبنس اتم

 زدهتسانعم قولا دؤر هدننزو ,لیعفت (تلب ولعلا] هتک هةسیج انا انك نع الا لاقیزوهتسانعم قموقْلاو
 سس سس ےس تست

 لاعب

SS 



 ۰[ رود هبینکر و دوب هن هغافلا رصق هطننزو طبالص (تفانکلاو) ه دن زو ذفنق هلاف شفکلل) روند هب هر هنسمل

 هدننزو لیعفتنیوکتل) ردی مم شفکش ضق و هنسانعم شفق لکه خابهکروشنددشوپاب ميلننو لاول (ترتلا
 تچاحیاضق و سجنو !تاقرومب را هلراصاذا عرززانّوکل اقب ردهنس انعم قلا یی هناد شب تنردههکی نیک
 هجرخااذا هطلاغب لج راثّوکل اه ردهتسانعمقمرمخ قابو وط قاب وطن رفق یواش ناشولغ نت تس اد تک دا

 جارخایخدیتشار نح هکر دق وب ناشوط هددامارز یدلوامولعم یذخ ام تي سام 2 تنارالا ارالا یورک

 مهار ترضحدلومو ب ولواهدنساضق لباب هرزوا ینا كح راش ر دیدآ هب رقرهدقارعم دننزویوط (یاوکد هيلبا#

 هن و د ( ةثوكلا) ردض وصخهرادل ادیعون هکر د هلحربهدنکمیتوکو ردو رم روا لول هیلعو بت لع ۱
 0 هدنیهدام ثکر دهددشم هکر اد هننسأنعم "تاک هلنا فیشخت (تاحلا) هنسانفم تصح روید هغلزوخ وا هدننزو ۱

 باک (ثاللاوا هلنتصتق (تسلاو) هلنوکس تنابو یعضو یف كمال (ثلل) ماللا لن صف یدنلوا نان[
 لاق E CES هدررب ىل يتف كمال (دشسللاو) هلبعص 2ارلمال" اللو (ثابللاول: هد رو:

 مزالی ردصكعنب ار باب ارز ردفلا ەس ابق كلك ەلىن وک كاب ردصمكنونو ثکماذآعفارابابلا نملحبرناتسا |

 | هنسا بعم شکاف ردلعاف مسا هدننزو فتک (تبللاو) (تباللا) یبکبعت زدسایق كلکهلابکر ح هدنروصینیدلوا |
 (تییللاو) هل رسک ترمه (ثابلالا) روئبدهبینکن الوا زدنا فقوتیک هدرا یربغابهدلوب ثب ]کرب د حر اش
 بونلکا دما هدننزو هعرج (ةْللا) هثكما 1ذا نبل هلال ردنا لم ربا تک م ی هکر در و لا

 رد ةنسانعم قمروط بونلکا ذوب هدننزو لعفت (تبلتلا) هفق هقف "وتیا هتل لاط لاقب روند هنتلاع قمروط ۱

 هبیلتسا لاقیرونلوا ربیعت : تامنسکصکهکردهنسانعم كلنا دعك (تابلتسالا) فق وت اذا ناكا تبلت احق |
 باع (ثابللا تاللا) ٹیبل ثبخلجر لاقت رولوا عابناهنظل ثخ یک تنبه دننزو رسا (تملقا هاطبتسایا ۱

 | که ترد ردضم هلبهف كنال ( علل دتیطب یا تابل سوق لاقمروتید هبنالو کو رضای س کج ادور قو دو |
 || سانلانم ةشببل تئاج لا ر هلو منح ند هقّرْفَتم لئانق هکر ونلؤا قالطا هتعاجج لوش رولو! تفص و یدنلوازکد |
 بابلانم هيلع تل لاش ردهنسانعمللبا مارباوح اطا هل دن دشت كلاتو عف كمال هلا ىش‘ اق نمهعاج یا 1

 : طلا ثل لاق ردهنس انعمقعاب رومغب لصتمو ماقا اذا ناکا تل لامير د هنس انعمق یوا هدرز و "ادا لوالا ۱

 اذا رهشلا ثل لاق هنسانعم كشودەخ هتابنرولوا ردضموروئندهت وظرنانل وا رببحت مشو هجاب سل وامات !ماداذا

 كلباتماقا هدر بو ا اذا هيلع ثلا لامي رد هنسانعم كلبا حالا یجب وب هل رسک كره (تارلال) یدنلاهاصا |

 رومی لصتمتدم رب ثاثلاو تمايز را امف کرب رادماویعن ال یا(ترتهمر ادب اوئلمال) ید هنمو :ردهتسانعم |
 : قلوانولزو فیعض و رده رلانعم تاثلا هدننزو هل از تنال امان !ماد اذار طلا ثلا لاق رد هنسانعم قان ۱

 هسنح اذا ات الف ثلثا لاترد هنسساسعم كم با تفیفوو:سخو فعضاذالح (A لاق ردەتنانخم ۱

 "لر هبنیج ییلدب ویلیاراهظاوهناایهالکوب هیفد درتادایعال اضشلشل لاشن ردهنس اخ مك مبا دد ؟ رت هدضوصخو و

 كم هل هعارطو هند لادا هعالک ثلثا لاقیرونلوا ریست كل وس رماب نع اه دیکر ماوع هکرد هسنسانعمكابوس مم

 حراشدتفس نعي هتد رکی ازعبلا تینا ل وعتاد هنمانمَتكماوویس راوظو غرمان بارلا ی هنلمل لاقت زد هتش اعم

 اب : اوئلشل لوعت رد هننسانعم لرو تحارو" مازا بوردنلکد هجرادنقمر و :ندشلن | هنطح ینرمعس هت دل

 اذا ارمالا ف تالت لاقي ردەنسانمم كلبا ددت رتدنضوضخر هدننزو لرز تا تلکاتا) الیلقاوح ریال قلع
 هيف ارلمال (دنالتللاو (تیالثللا) عرغاذا نالا ق ثلتلت لاشذ هنسانعمقم هنغآ بول هغارظو دادرت

 تباجتاتیروص رەد مدزاوو م مدملام هنا هدک نا صلت شیاونروتید هسک لات غم عطلان کنش وا لوس ۱

 ؛لاقن رونلاوازببعت ىل اوکتآكلئاو یسوبرودناجاک هد زج الطصا وا ردیارخ ات بوئلو مس توروتسوک, |
 | نعد هلیضرعكلا  دننزو کم (تطللا)سعاقت كتا لا اجا فنا تبنطاس# نری النو تبالمل لخیر» ۱
 "فکسلا ضرعب هبرضاذآلوالابالا نم افطلهثطل لای زد دنا قم وإ هو اخا یشیزم دوخاب هلند روق |

 هعججاذا* ثلا ثطللاقب رد هاسنسانعمكمزدکرو هکصااهثطا لاغر د هنسانغه ق مروا هاسهز وا وند رعدوعت وا |
 لابش رد هتسانعم تلجوک,بونلب یص همدار شیارتو هنهامراذا رگ هثطل لاق زد ةا مغ :[شالخ هلاک رو
 یا( اللا) دفاذا * شلا تطل ل ام ودهنسانعمقلواهابتودنسافهتسنرو هبلع نعصانا االف مالا تلل |

 هلیمط كم (تطال]) ردي درفثطلا رله وأ ردنا برضو هلن رب ینزب نات ءا کی وتش اه نمازن نوش منو
 رده عمق ان عود رمو دننزو طالت( تطالنلا) هش هنسانممماجرونب دهی ,ثکی چر دکر نشان اد

 هی ورم 0 ۳



a 
 تس ——

 هأب دیدن كنانو یف كفاک (تکلا اربشیشنالواهدنانزج رف ەكرديفدارموەدننزوةاثعبق(ةاثعىك لال ى :رخایااهفام |

 هکردندنوب رد هنسانعم ٹک دننزو ریما (تیثکلا) فک يا تک یش لا روند هثشنالوا نیلاقو روکو نی
 هانکو ةثکه بل ا ةي و رونلوا قالطا هبل اتیثکو هبحللا کرونلواریبعت لافص هتخت رک هیسکوللافص قیصو روک
 هدننزو جرز (ثکنکلاو]هلبعقف رافاک فکشکلا ملا :ثکموقلا فی ردیعج هلی كفاك( ثكلأ] ةفيشكىا
 هلیزمصق كفلاو یضفو یمضرلذاک(.ییکنکلا) .رونلوا ربع سولوم هکرونید هغاربط یتیشراق هلبا راشاط هدرخ
 كتبرف هنادةلبنسنالوا داصح هلباث دیدن (تیاکلا] ررانب وا هلسقاربط هکر دیدآبعلرب صوصخ هپ رع نایبص
 كفاك ثکلا) روند هرب قوجیعازبط هل دنمكملاو عف كفاك امان انکلآ) روند هتک نالوا تنا ندنرایننا رصص

 والا بابلا نم اٹک ه مس! لجراا کل ابی هنا تخم كلئدح بوطرد ندربرولوا ردصم هلب دیدشت كانو یف
 روک یرابید كلاقص هلیمف كفاک (تنکلاو) ,هليمص كفاك( ةثونكلاو) هدبشزو هفاثك( ةثاثكلا) هب ىراذا
 عبارلا بالا نم اشكو ةثوثكوة انك ةيحللا تدك لاقب رد هنسانعم ق لوا قحرویقو هصق یرالبفقرهوا قیصو
 هلب سک فاكر ولک تانک جج رک ذاک يحلل اکل چر لا و تدعحو ترصقو تفنکواهلوصاتزک اذا
 ردهنسانعم قلواولبافص بوط هرزواروک نم هجو هسکرپ هدننزو راز (هنکنکلاو) هلل رسک كه (تانک الا
 ولطبط بوردلوط ىل هجهب یکیانیدنسنرب هدننزو ثح (تعکلا) لا تکراضاذاتکتکو لجرا ثك لاق
 نگو هدنتزو نام (تارکلا) هتم هدب هل فرضاذا تلاتلا بابل نمافک لامل ا نم هل تک لاق ردهنسانعم كمرو
 هلججهد هی مطخ هافو هد هب وسنع *كبامهکرید حاشروئید اندنکهدیسرافرونید هبهربس نالنلواربعت هصارهدننزو

 مدوهشم هدنلابچفئاط ردیعما جاخاولوا عونربهدننزو باصس (تارکلا) یدیاقوبفصارپ نکآبونلوب رءربس
 یتدوسردربنک هد زاجراقآیدوسهساربقرولوایرللاد قشموب و نوژوار دی رلک دید یماغارایجتب جاغاوب ردشلوا
 قعع)هصغو ییهنیکت هدننزو ثرح (تزکلا) ردنبآ كغاطر ثارکو ردعفات هماذحرهسلبا هفاضا هماعط

 ثرک هب رسک كن هزمه (تازکالا) بلع دتنااذا یناصلاو لوالا تاسبلانم اث رک لا رک اش رد هتسانعم
 مرع هلبا هشلدناو رز نده دامرب ةکز دهنبک لوش هدننزو ریما( ثب کلا هنرک یعع علا هنرکلاقیرد هنسانعم

 برطضم هکر دهنسانعم تراک تب رکو ضکتو مک ,ادارمالاثب رککهت لب هوا شابا تعجر بوین ندر شابمو
 هاو | شابا افتکافلوم نکا پولو دراو دعب اراب دم دام وبا ره اظ تراک یاثیرکرما لاقب ردکعددیدشیمدیآ |

 ږیدقتهخیص یهو هبهلوتموباضعب و ردیموززز ات یخ د ه دامیاضتقمو ردیضتتم یبا تاب ردتفص هک تیر اریز ۱
 ثازتکا) حطقناا ذا. لبا ثیرکنآ لاق زد هلشسانعم لکه دزو لاعفنا (تارکنالا) زردیاانب ندنآبودیا
 اور و كاپ و كلبا تالاید ندهطع ارت هلتسانمو رد هنا تنعم قل وا ناکع ردلاعتفا ندنظفل ترک نانلوارکذ

 دعب نم ید سانا 1 شق ثیدح قو اهل ق لاق لبام یال ٹرک[ اع لوقت ردشملو لایعتصا هدنس انعم كمکچ
 كفاك( ءاغب رکلا )داش وهو تابالانانمه ءاجدقو لا نالا لمعتسیالو یاباامیاهل ٹرک ۱ام لاق ٹرک او یسع)
 هلی رصق تافل او یخ كفاك (ينوشکلاو) هلیضو یقف كفاك( توشکلا) ردیسا ینروقامرخالعاو ببطا ع وتر هلبعف
 نانلو اربع یخشنرنص خاب زد هطقاسو هدر عن كل هزخا تغل وتشاو هلیض كز «رمه(تونکالاوا رد اج هل دمو
 هیبشناکا یبهنکت عغضو رخ یزالوا یسهکلوکو ىش ویغارمب و یوک«درپ روش مراض هن رللادكج اغاهکرونیدهنب
 ورایاهدننزو لاعفنا(تیالکما/6رع الو لطالو نسنالو#قروالولصاالف .ثوشکلاوه#هنمو حراشلالاقزردیا
 روتید همدآ زا ذکر اکو ذفان ك شپ هد اصموروماهدننزوربنم (تلکلا] مادفتاذ| لجر ا ثلکنا لاقیرد هنسانعتمک
 طبلع (تیلکلاو) هدننزوذغنق (تیلکلاو) هدننزو رفع هلباذدختومیاب(تیلکلا|رومالا فضاي یا ثلکلجرلاقب
 هچ درون لوش هل كفاك( دکل | رونیدهص هش ضیقنمو كنو لی تیاعب هدننزو طالع (تبالکلاو) هدنزو
 هرکضن کد زی دراک چچ وبشوخ هنیرزوا هکر ونیدهیهنسن شلو هاد ندنراقوبج هزات كني راج نا دوکسو نیسرمینعب
 هچدز قو راردپاابفص بو دبا شبارآ هنوکل وا هدنمای ار رق هزات رار دبا هدنزرطسنق بورودیکر اموط
 دوک,ذعهچو هذغب روند هیدن شلکو لو شلدودردلوعفم مس ن دنظفل ن دیدر ون هکر دیبرعمیسراف *درونیسهلک
 اتباتکلاو) هدننزودننق (َتبنک لا ) یدنلوا قالطا هن هت سن لوا بن مندهفوکش ع اوناهدنزرطتسو سفقهررزوا
 ةشکلا] رونی شک نو لیخهلیسایزو رود هش یافو كپ یک س اط هدننزو روبنز (توبنکلاو) هدننزو طبالع
 لنشرلا ثننکلاقی دهن سانعم قلوا سکانو لی تیاغب »دین زو جرحدن (تنکلاو) هدننزو هجرحد
 دیدشو بلض هدننزو طبالع (تدانیکلاو) ه دننزو ذغتق (تدننکلا) اضنالي یا انو نکن اصاذا تینکتو |

 ۳: بت 9
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 روند هن هود تلکرا نالوا ا یرلق اهن و یرانابط تلذکر وند همدآ نالوا لوسو یربا.یئابط هدننزو یدرپس

 أرولوا قلخ ردشبش یرموب نالوا هدنچرف كنوتاخ ضعب هکر د هتسانعم لفع ةانعقو هلاهدروند ةانعق هدنیوم
 تَقلا) رونلوار سعت قلصا هزوتاخلوا هدیکرت اربد نرفاکا هکر ولوا كيک هضم واردغن اد هم هيف لر
 كمروسراوطوهرجاذالوالا تابلا نر انق* ىلا ثقلاس رد هنسانعم كمروتک ی وکح هیدیدشف تاتو یتفاتلفاق
 | ا E ساغرا ندند بوکج نیمنسترو هیات لبد الا ثق نو جورج

 نأمنم 0 ی ۳ دو یضد رب هلقعو ا هەم ات قم هنر[
 | هدتنز و بارغ (تاثعلا)راردیا ربع یغاتشقح هداك هرىشطرارانب وآ نوی وار فراصتم هدرا هلان

 مامن یا ٹاثق لجرلاسردبا مالک ل قنو رجتکر رونلواقالطا هب یوق هدننزو ناک (ثانقلا )رد هنن عانم
 (قبثقلا) راردیاریبعت عف فاق نورد مسا یو كتان مان مطرف نیهذ هدننزو باک-(ثانق
 هب ءانلاو)مششعلال هع دک ق مشق لالا ثق وه لاس رد تاس احم كلتا لام مچ رو رعصم هد ننوت

 ها زو هر ز اتما پتا یا متن انفو مین مولا لقت الاغ رد هنا تعاتجو هو که لعق «اژافاو

 رمح نزا ندر و هافواذا لایک تعلق لا رد هنشانعم كلوا هرزوا نخ لیکم بونللوق مات یک وا

 ینەنىسدر ۰ * دن وت (تعلا) ۰ هكا هک رحاذا دئولا تعتف لاشن رد هنس اتم قارا نوا

 هدننزو.ثرح نرُفلا) هرتغآ نعاهنذخ ایا تافل ت املا نمابقح ىلا توت e ۋا رۇت

 رتعت زالاق ة دیسکرت هرتشظ ردیاقوتط یک ه و رهطم یرلقدناپ ندنابتغسو نادنوک هک روند هوکز تاتو

 باسلام ارق زمالاهئرق لاقب هنتسانعم کلا كات هصخو نیک کاب نی هکر زواوآ الطم ترقو ر ۇگ لا
 عبارا بالانم انرق لخرا ثرق لاق زذ هنساتفم كلبا راکود تناسب هلیکعا ا هنیتیعف (ثرقلا) هنرکاذالوالا

 [نارملا یدنلوارکد هک هتنردقلاب عونر هکر دفهارمو ةدننزرو ثعرج هلن سک كف اق (تلا) سکو ٹک اذا
 تیاغت نکی روف هزا رخ هکر دیس كاج اغاامر جن ع ور ,ذنتزوایعن ی رقلاو) برق كنلاو شف ك فاق
 ردهنسانعمعمجت و کدوم نا ام نجر عت لصالا ی زدیدآلجورت >ورب هدننزور فعج (تغزف) زولواتیطا

 هی

 كنضو یتف ك ذاق (هلطفلا) اهل رجااذا هنظخا ل فعالا دنس انعم ك او نتن ق وحلو فرتشنااذا هلابق
 اللف هاطعااذآ لوالا تابلا نم ف هلانعف لاقب رولو ان د دادا هلغلو ا١ زای خرو یکرتزوزآ هلیوکسب ۱

 كجا لاصیتسا هما ىن ەنىستۇئ هدننزو لیعفت (تیعقنلآ]زددیره ابنه یزو نالت قراریززدلکد خاو "نبض نکل
 اتقلا) نعقناف هتعق لاقب ردعواطم نادنآهدننزو لاعفنا (تغاقنالا) ااا اد )اشتدت لاش رد هتیسانعم

 قوح كوري نیهیاثیعق یش لاش ردذوخ اه ندروپ ربیانفمر وند شش نالوا هجالوقو جزا هندنزو بسا

 ردهنسانعمقفرقح قاربطقوخج ندیبوق نالب زا دتر لاعتف (تاهتقال] ون, دهرومغ قوخ ك وه وضلیس
 هدنزانورب كنخسف یو نویف هکر دنر هر هنننزو باره( ت اعلا لا نماربشک ارت عیرتمتسا اذارفاف اذارفاغا تعتفالاش

 رد ةن انعم كعرو شن زر ط رراب وق بوکحل قیعادا ندهطاب اب هچول وص هدننزو ځ رخ دت (تعلقتلا) ردن بوق

 هحارح د (تتطتقلا) هل ا) رود ةزاتلفو ثول د هدننزوروبنز (توعما) لحونم علت ب اب :اکرهاذاهبشقق ثلتتلاق

 هننزو راطنف (تاعتفلا) عسا دعا دا لع لا تطق لاتفنند تنس اتع فوج لبا عفو" وخ هدو

 هدتجو ههحوی رع شار نکن اک اذاناغنق لجر لاق ن وغبدنهیسک نالوا ق رج یش دایر ھوا

 هلارا هدننزو نیم (تانکلا )فال لساف رد هنن انعم كليا عنمو كلب | عج هدشنزوآلعفت 6ش

 ثنکلاتبرد ةنسانغم نه وف تولت زون تنا هلنتخمف (تیکلا) روید هنشلواتانشع ندیجتاغا اسم کتان
 رذ هنسانعف نففوق هلکعروا نوباف یدزوالنا هدننزاو تکع تسکلآ) ١ خوراو ریغاذ| عیار نایک

E SPIRE rرونندهتا شوق (توبکلاو) هدننززو ربما (تییکل) ناناوراغنق هتم یا  | 

 لخت تباغب وروتید هش نالوا دندو تا « دزو ةف( تسنکلا) |) نانم رغم یا اوکو ٹکر مع لاقب

 زوتدهص حش یر خو لی هست ةذاز هدزان ول هدننزو ذغال( تنانکلاو) دو تر یر

EET۳و عباس ور 4 لع نعیم یاشباکو  

 لوح ضرالا لا اتخاذ هتل لاش زولو هدر لب وکوبورم و
 ست تح

 سس جم ت 7 دجس

 : . لا ثقفا ها رد هتسانعف كليا: لام فارسا هدوهن هلبرشتنک هرم (ثاعفالآ) او موقلاثع رفت لاش



e: 

 | تم ازد نیما تل شرت یک یک ی دن هنن تن :تس اتسقا ازم اما دونه یل |

PU? 

regeسوسیس  

 دم یو یخب رونی )دیتا دیر هدرا دعب هلتبنن یاه(تییعلا) ردع ز حضوم یکیا هدننزوآهیفه

 هک وند روم ل وش لوق یلعرونیدهرولبهلبنوکتم كابو: یخ كبف SEES مصر صوصخ هنس ببق
 .هضرخ نوکی ینلاوا طلا ئا تیغل |لزن ل اتم هلو( قماش هیدخاضم یم کیا نوا می دیر یهرغ حمام
 ةشالإ تعقو لاعب لس هسق رابغ تیبلش ى والو اق رالطا هجو هرباح نالوا تبا لبا دوم تنعولد زب

 انیغتیقیدالبل دا تاغ ل اقب هنس انهم ق منج غان نومه زواوارادنصم تیفو/ یافسلاءام تیب الکلاوهو تیغلالع |
 والا تنیخ لايو اپ لزنواهباصا اذا ضرالا توغل| تان لاق یدننسانسملزوا انزوا خنه ور طلاب لا یا |

 وبا لات هن ان مالشب ةفمچ یزرلک چچ ك جاف اوتو ودگرخم ضرالا یا نه لول هلن لیع تاغف |

 (قنهب هدنایلافرهزدآ ی وفر هد بدا لامار ىج ڭ 3 غلو روثند هر شا روم هدنوا للضا(تنویخلاو)هلبصتخ | ۱

 ناز دنیغو ذ)سنفرلب رورو ءد هرکی طم ناعاس الت دشرذ هل ام بام هنتر واسط( لودینآهنرقر مدخله ان | 1

 رخ ر صاج .دادزپ ناک اذا تلیغودسزف.لاش ندکعذ تآلرکوب قو نالوا روت زا بترك دکسدشکک |
 هیادخهقدنآ ۲ :یولوپ ناصقن الجص هلغلوا یمارخ دون ان یی )سارا تارا زیم تیغ تاب ||
 نادبدآ وراغب البم نوین رده لو نیو نم نیا ڭ بغور دکع دوق نالوا |
 دمو »نو امنا خبال تم ر دیم ا یۈز ك مز الو سم استر شو ۱
 ۱ هدنتقو قلتیقرکدیدآ تاب دخت كنان و نجف كاف( حفلا ءافلا لدن حفا نم اذار علا ثابت لاقب |

 | لی ریه دیتا نالوا ه دنا كلنا زون اخ لهجا هکر دیس لظنح طش :نفو زا ابی: كاا ندنوهناڈ كان

 اهیفام ینسی اهنا ذا والا" پابلا نم اهداف اقم هنیطانعم تغاطرولو اردن تفوز دلل یز هنقمن |

 | لای ودمنلسانج خلق ةو لاغفنا( تاتفن لاا یرفنم یا فتا رم هه هضم |
 ۱ ]لاتین دی ول ورم ارکان انو و عن موم و جک

 | قنزبشازا بوروص ب WASTES (تاعتإلا) نصف نا خلافا باللا نفاتفدنع
 | هدنرزوا هنکشا هکر دهنسا نم څ خل هالن :زو فتک.(نسمآا (نیباا) صفا یا دنعارم تحفا كان ردهپتسابنعم

 RRR 3 هدننزویرح ر (تیرل)ر رد بت رایی ۳ هیت ۱

1 

 [ ۳۳ تا شی RE خا تشرفنا اعف ندهنسانعم قعالو کوک توام ےک

 2 بولوا هرات هراب یرغب هلغلروا تن رغب کارولو! عوانطم

 ۱ تب رشلا) ا ثشخاذا لاا تشرفت : لاتر دەل ان ۇق الو نیاکوک هاش هک کدو هدشزو لعفت

 | دیک یرفلاقیر دف تس اناج قفا بودی هراد هرام ف خب هلْغجروا دنن رب تحوژ یدیتدوب هدننزو لیعفت ۱

 | کیم هلنک همه !ثماراآ اروسد هی را پر هی هک نهادی کلن (رفلا اسهثرف عع اثرت
 شركلا رفا هنحياب خص .ةئارفلا قلاو اهقشاذابیکلا ن ٹزفا كاع زود هانم كليا املا رن فظ ینا ەز بر ویل هراپ
 نەطیساناقاد یهلنکو تازفاو واو اهنسانطم یلکود قالضف نک دنصأ لو نا نچ نکا کل عبوس رمل تراب

 رواوا ناق هدنل مع ترف هکروناوا لامگتشا هنسانعع كلتا تمالم 4 هتمزوبیص اینها نالوا قذاع كليا عينشنو

 اب لاقی رددنسسانعم قغ وط هلنبتعف (ثرفلا رقلا) سانلا خالل مضترعاذا هب هرات .نالف نیرفا لا
 هگرونند هر لش هددنزو اضتک[تزنلا] اوق زقتادا موفلا تزف لا ویدناب اع نخ اف عشاق مبل نمابلا نم
 ,قلجوآیبفنربهننزو شکم(تا)فاقل لنت بصف لهسالولنجالیال فک لار عام
 نیز" هدننزوآ تاضمتاق] ضیقاذا :یتانشلآبابلا نمانبق ءشلاب نقل افتر د هنس ان قمل ها و

 یه تل نداشت نیا رزوا هجو قرت تفل لاۋ مزدندباسهصا مشان ثابقو: رد کند ید

۱ 

 سس ویسی یخی

 اپل اردن هلیبق مت ماع نب یهو سبع ی دطب زم نت ثغر دند لاج اعم نو ااضااذارونلابیاغ لاقت

 N بو رو REE E RRA r ج ر را

 ]| خوبرو لافتا (تارمنالا اب :یوهو اهبارضاذآ یال بابلا نما :رفهدنک یزف لاق ږد هنیانهم مع اط

 سس س ت س س سس



 ف
۳5۹ 

 هلکلبا نادحا قحارحن یرلکدید هز ند سنون هڪ , رهش هد ۍیفغک لووب ن منا شرت ی زاد ترا

 ماع رف هدع ار تاذ *وزغ هک دوب یصنلم كنور وب زم فسعقورردانشلاوا نوکت نی هلن قولوا فز خا |
 ی 9 هچاپن بودیا قیلعت هریک خاش یتفیسوو لوزت هن هب اتر شرب یواز شیانو رباط لا یلص
 نیما .تلعدع ؟ نو+ دات .یچب :ندجاعا نا به ہسولوا باسهر میریم تقوا رس ھا مرت رن روغ رو رخ نکیآ

 تارا .هننچ نلفتک روب زف لاما لېر ښچن لاسحا كج ب هللا قد هلا وشو قبر فح اتك ما هلاوخ ید |
 بولا آی ھاک وک یت لوا هانیتلالنبر ترضج یدلوا سورفم هنیعز هززوا یزولی تیوبنخا اوبر ت انکار |

 ۱ درعه ریس نالوا زم دختران ای ليس هيلحهلکلتا ماج زتستاوپ ابق هرفق درز کب غلاوحا ود شم : 3

 قدی وقرم یقبادلوا مالسا با فرش نامزد عب بولوا موسسرم هززوا للا روغ قلو روقعد- یا |
 هززوا تدش یک لع یو هلنبتف :(تلغلا) یدنلوا زک/ذ هکر دیف دارس دنا ته ی مدو لاع ( تیام
 | ندق, یقچو ثلع عم عبا را بالا نم اسشلغ موقلا ثلغ لاقت نههنساضعم الا لا یغقو نوخ یواقم

 هیداب هدستبزو یرکس (ییلغلا] زو بن دن زا تل ل ات نہ للت اتضم قوا زلسوفو ریوکبویمغچ شک ۱

 لا زهز هکرونند هثش لو ا هدلضنزو ثیخ ((تیلغلا)ندکللپم یاتنس یمن ودیعما چاغ یبا ندنرابصما
 یک رلکد نت دص شوقر تاس م هلنا 4 عرقا ارادی /دیض با عورتا ا هلکتاو زار دنا هن خط یتہوو لشواق

 هروکذت اسب كحراشروتید هبا دخت ق شراق هلبا برا ندوت (تولملآ)نا اون تو هد قفنزاه هلبا هوا تلغو |
 هژیغ روق ارد دو هی امنرخورد هب هب ًانعم ول ید ثیلع هلی هلو افت نوت دیک یاب قشرونو 1

 هب هسک ربه دنن و ءادنرخا (مالخالا) سلاو رقلاع خوب هم یا ا ت لغم نفس التل نونا دبس ں دنا تفاالو | ۱
 يهالع ادا لغ :یینلعا لام و دهلپسانعم قلوا یل وتس موا اوت در ویا بولوا رک نت توی لو بؤ | أ

 ندناعطوا دهشتنو نونشنم هنونخو وونید هر داهم نالوا:لاتبقلا دش هفاتشزو بضحك( لا ) متناوب
 مانغظلا نع هوس هىا كلخوهو اجب لا قرون نیہ هک شلوا دننم هشنب ز بوک اتم نا ۱

 الت هوا هززوا یضکتو لی خرط کیا قد هم وبا کر نکات[ ۱
 زلمرف بویمعچ آق ق امعجو هنلتخا:یفعادنز تلتغا لات قینلوا رک ناکارندیفدارمو هدننزوت االغ
 نالوالاببتقلا دید ییدو لس هبي لعام من ننال الز ملاذا دنزلا ثلتعا ءا لایق رد هنسانعم قوا

 قربللقولوصییوص ارهاظ کرد نب انس قلا قولوص بوک وص ه4نبتعقش (تنخن ]نوش هروالد ابیات
 ةن و نمفعت ب لش اذا عبارا بالا نم اغ لنب را نخ لآتفسر لب الفم بع کر دفجبهاوا كا | ۱
 هدینزونااععق (تنجتا)تترقاو تلبخ 11ہ ف ی تش لاک ند هتم اسم خالہ م دعم اچن واراد لک هم |

ISSEYلاو دهنساصنهب هم کمر و تلمنو هم اذآ هيلا تیغ رده  

 بوخت :شراوطاو بادآ هدننط وصخ: ههد النمو تاربشع

Tee۷ الا اوتسا یاتاشغلا مه لاق ر دان اغ یدرفه ی اکو  Eb 

 وفا ) ولرم هل قتل ی کرد قلا نب نابقا نیا هلننوکس تانونو خف ؛بلتیغ (تنخ) همذاتعلاق
 لجرا تاوغلاس رد جا ند ًاغدشا ا هك راجن تلولا ةاوخ سلم كرار Es هدننزولبغقق

 ندنآ رددآ-ش یو عع كنف (تاوغلاو) لوکس دلواوو یتخف كنيغ(كوغلا) )و اونغاو:لاق انا اتش وق

 مضلاب اوو هلوع اوناجا لالش رونلوا ق الا جد هیرصلو ددمو روند" نکا. ددم كاره دیا دایرف زدرلسا

 نیا تلالد ٌةاوصاو کایاوضا ها هنيذ ونش نقف اکی د عاش تاراز ثروغ كادنع له لاشفو متلاو

 ومه وو دفن نا هنر (ابقاسختنالا) یک ءادنو خاص و حالتو ءاکب وولوا هلارمتکو لمنو بج كن |
 ودهساتنعم كما دادم توسل هدایرف هدنب زو هنوعم (دنوعلاو) انار نم رله ( دانالار د هنا اتع تتسا |

 سا یک ه نوعم نکا ینالبا مس : هد روص قاب وائص» ییظعل هنوغم فلم دی وغمو هناا هتتفاف ئاغا الوقت

 رس و زد ةیدعت لبس هان ءابو لیلا کرد رد ات چیه نیو ارفبصم دبن

۱ 

 E ل جات بمب تر وا اترا E ASAE و

 هک زکس کا هل ڪف كنيغ(شلۇغلال ردکعد ابغ لنو رک هدست اون نن نوم: شرخ كنوز دنس تمام |

 غم اار دندن اما هدنن زو بنی (تیفقو) هلل رسک ك بغا تابع )ودلچ قا نن وغوڏلا كن الا نوشد
fمحسوس سس  
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 ۱ رضا لسکو  تیاغبهدبرعذالب فی نشوزدید برق هدر زج لوق لع بن من ویو وا مدیر شب

Ê. 

| 
 قاب كوب ردمنسن نقل دخلو اط هل ردن هو د هد زو لبه تین ]ابل اش هنم نیا عير نم
| E 

 1 جوس از هدننز ولیجفت (ثیعتلا)دوسد هالسزا ۵ كثیزو دا" بش (تابعلاو) هدننزوویم(یویعلاو) )ماه

 | قجردشاراهنسنربهلیمادر ويلا تد ەر وك وحاب هب لوک ارفوقفطیااذک ل عشنالفثیعل اس رد هنسا زعم, كلبا 8
 لاقنودهنسانعم قل وا هبنشمو طلتخم هنسئربو هرصبینا رد نم ديلا ا شش بلطاذاناللف ٹیغ اب رد هنس ان
 شقیعت:لاقسرذ هنسانعم "کان اندنسترکقماقییوصهدننزو لمفت (تیعتلا) تا ) هيلع تطلتخ |داهریطنشیغ ۱

 هلی لاقي زدیس ةلک ب چن کر د هنسان عمار هب رنصقكعلاو لاو یف ِلییع (ینبغ) "یرایود تب رشاذالب ۷

 ثبغ لاقمارد هنسانعم قم الصا هلغاب یکشکه دننزو ثکع (تیغلا) ةيجلا نییفلا لیبصف هلاجيا
 رونیه کشک شم الصا غاب رییس ندا هلبعف لنیغ( دف هنلادا ل والا پابلانم تغ نمسا طقالا |

 یدنلوازکد کر دیفدارموو مد بترو ٹغب|(ٹہغالا). یدیلوا رکذ هر ردفدارم هدبناپهم هل هلا هبغ هشنغو
 "شغل ,ثاناکاذا انانبغا ءوشلآ یبخا لایمیرد هتسیانعمقلواواکنر زو »یک نوت روت هدننزو رارخا (تانتغالا
 أ انام لاش رد ربات نیو غر ونس انعم ل وزې و غال قرا ردفصیلبدیدشت ابو یخ نان

 | | ةاشلاڭ جلاب ردونبمانعدقلوا ن نونزو هرحوقپ را ا ياو هيف نيغ (ةثاثغلا اتعإا) لورمیآ ۱

 ]هل ًاسلاادحا غ دیامراریددخ | هيلع تغیام نالف اب لغو بلرهاذاعارلاویاثلا بابلا نم وهغو مان عبو چب
 ۱ نذرانو ورغد ل اما لورهم هدنداقتعا هک و ال اوشو 7 رج ندمذآ یکید روکر ق یب هتناتعف

 | لبد ىش هیلع تفرالنالفكلذکردانغیذو توفیذیبک نیحتناویعم سانعومجب ردقوب هنس اون نو قف ىدا |
 ۱ سا ندهید هدندبنع کا هلک ن الف عی هنس ایینعم هکر بف "يدرهبا * ينى لومیال ۱

1 

۱ 

 ۱ | نایمهردو ذخا هم رفترب ب ویلا لری نآ نونملوا هس رول وا ةن ره هلغلوا رخ افو نیبفنیب هاچ ردلکد تمد یو ۱
 زوتناو ادا هدنربقحننهنیساک یکسنلت وخ هلف دښو لرتشمو پکن تیا شیراز ول م لدم ر ابا یس هک ا |
 دتشضاذا تیدطا تغ لاب رونلوأ لاب غناها تچ قلوا شیوخانو دبناف" مالک هنوثغو ناتو | ۴.

 امت دنن ه دنشزو زما( تبتغلا) هثشغ لابناذآ غ حربا ثغ لار د ةا قخآ رج هژابو ۱ ۰

 راو یدک جیسهوقم ت تالوروجو نراو ریزانو هدوراب ثبغو یک ثغر دهن تمانع لو نهمو ||
 ف نیعنع حنا تغاو نب ديلا تخاوربم "ثغا لافب ںيةيشيرا ننعم هلا ثخ لير سك ك هرج (تایتغالا (تافالا |
 كن ا خب رضا اذ |ح رطا ثغتسا لاقيرد هن بان بنعم قم رف کرچ نالوا هینجا تنمراپ (تایشتسا]]

 ونک دوام ندحیرج تبثغ روند هللخو داسفنالوا هدزوعشولمع هد زو هج: (هننغل]هثم
 تولد یم هکروناوا قاللطاهنخب اااه خل ۇش. وغض لقع دانیم ی سیا شیخ سفنو ةد اوشا 3
 نادنانوقجلنالوا تعشنمو رخ ین و اهل ةوالجالوتیظرتناک ذآ | هی لاب ةیلواقو الج و تذل نکل ۳

 ۱ قەل روند نکلرذ كچ هیلبا تبا هدتنزو هصخاختنلا) هیغارت ها الصا دود هنسک ۱

 ۱ ۱ زدقج هلوا یوکو دلا هعفیهض هکر دهتسانعم قلعا نجس لسو ثالآ هدست هز (ةختلاا ساعا
 | هیف ماقا اد ا ناکلاب تفت لاقي ندهتسم انعم قلوا میقم هدر و حالم الباول اھتاذا موقلا نخ بد لاش |

 ]| تباضا زا لیلا تفتغا لا ياردام قلا ین اچ خیا دق ریزآ وظ هدننازو لاجتفا (تاتعالا

 | نیل نضع دج اخ لازا نمی اللق البلف: یا تدع م يربعب شیخ لوقت 2 لوفت ېک دل رشتو ااا ع
 | یس ها ین ةدننزو ادوص 7(ثئغود) رود هت رب هنالشرا + هدننزو طب الع [تغاشلاو) ۱ هیتنزو تک تغلا 1

 | لجیرآ ترجل اش 5 دهب انجم یتا لنتیقف (ترفل)زدبدآ اطر دنورو قول رق مانا ردوا وص رپ دنورو
 ١ ن دزو ین رولک رغ جنر وشد هب نکن الوا خآ هدننزو ناشط ؟نارفلا) غاج انا عبارآ بالا نم یرع

 هدنښزو شاطر وتب دشا رج هدنعجزونید رغ هنئیومو هدنزو اهر ولک ت ارو هیننزو یراخعرولکيتارخو
 ]| کانون تو اربد جاشولا رغ ار دازابوغو دیوانه تؤم عج ةطارک ذم ججو تنم هرم بارک ذم عجب سب |

 ۱ "یه لاقنرد هداف: نیزه هدنزرط لئاچب نصوصخع نان وتاخ حادتشوو ة بمر دلوط نجباشو هلعلوا هجا للت

 || لاتف رد هئنس انعم قوق آو قنزدتفجآ دست زو ليغفت(ثرغتلا) ص7 ةغیقد يا جاش ؤلا شرع

 ُ امانا ی  هدمو نغرب اکر خزانا: نیا هدشزورهوح (تروغ )فع وخاذآ اتش یمن هیر

 لک ی دلتا م وجھو دتصو هب فون نک واااو کاج کوا نا یغ تار نشین
 بستر ام



 نوا قلقا مالمولهس ی نوح 2 هدننزو تكم( ندخل ردقفراعتم هلکع درج | نصح 7

 (ٽرغلا )زذیدآ لجررب هدننزو نام (ناندع) قلخلا هلوپسیا ثدع هب لا نونلوا بعت قلولب وخ لزوکو
 قعوابا لاو هعزتنا الالوالا بابلانمائرع ؛یشلا ترعلاش رد هنسا فعمكمکحندنربیبهنسنرهدننزوشیرح
 و هدکرت 24 وشد هنکو کكننابن مع ره روح هدننزواسدرد (اشنطرحلا) هکاداذا4 هکگداذایرع لاشرد هنسانعم

 ام قوج یز تروع ه3 دقلاق بوروتوا نعینالبجآ قوحهدننزو تفعا ( (تفعالا) رونلو ابعت ىنشرغا
 تاسبنر هلبتف كفاکو كنيغ (تکتسلا )فشکتلارشکی ا تنعالجر لار وتد هب ېشکز سکروشوبد نالوا
 ةنسلا یساش لصا نکل ردهنسانعم مابنلاو عانجا لصالاین هدنیزو ثکم (شکعلا) رد راما لچدربو
 رد هنسانعم كر بولکندف ر ظر هه دنن زوج رحدن :(تكنعللا] ردلمعتسمق رهلوادب هلو دی رم نیمه هلل وا هناماو رەب رک

 هنسانعم لیفلا لو روند هنکد س یأناوبخ یرلکدید لیف هدنتزو ثببخ (ثیکعلا) اوعتجا اذاموقلا تکنعتلاقب
 ینافلابا بلا نم اشلع* یاب ءوشلاثلعلاش رد هنسانعم قم ندشراتب وتاق هلنوکس كمالو یتف ك نيغ (ثلعلا
 كلبا تعا دیرد هلیحاغا هشیم یرلکددیطراو هعج اذا یشلا ثلعلاش ردهنسانعمكمردکر وههطلختاذا

 لاقيزدەنساسعم قلو | زسرفور وک ت ویمقح شن آ اندقامعحو یطرالاهغب داذاء اقل ا ثلع لاعب ودهتسانعم

 يداغو تدش هلنبتغأ (ثلعلا) ردهفوقومهنوت ولع هکردیدآ هبرقر هدنسقرش كن هلح دثلعورو مادادناثلع
 هدننزو زم تبلعلا) م ]) موزالاو ةدشلاباولتا قتاذ بارا با بلا نماثلع موقلا ثلعلاقن رد هنسانعم كيا كنج ەرزوا
 هلی كنيع (دئالعلا | ةطنحورعش نما ريخ ی اال ءانلک |لوقترونید هکعا شاباندننوایادعب وهبرا قیشراف

 شفتراقهنب ر یر هکه نسن ینارها فلطمو روتید هماعط نانلوا بدتر هلکابا طاخهتب رب یریغابی اصلا كك
 هدهيمک د نالوا ردیا عج هنسدنداروب نداروشو ردیدآ لجرو ندنتعاج صوحالای هئالعو روند هئالع هلوا

 زود هثشنالوا ` شاهمتمافک كناسن اه :زوهعرج (ةنلعلا) انعهوانپه نمممگیاهثالعوهلافب راردهئالع
 هفلعیا دنلع هل لا شن رولکهدهنسانعمقلعت ثلعت ریز ردنکم قلوا هدهنسانعسلشلباهةلعهداروبهتسانغمهقلع

 ًاهنراکبلط كتهنسنر و هلوا قلقشراقهدننسن ییعب هلو بسذنمهبریغ كثب ر د هکر د هسک ل وش ةدننزو ضمك( لخلل

 هدناهمآ عیج هکز ید حراش هلکلیا سیر هلتراع بلا ول الو غاۇد روج بهيك ناز رتبو اواو

 بسڏنم هنس رغ نسی رغ كثب ردبیخدول هلیش هیننلعاف مس | (ثلتعملا)ردموسرم هدنناونع هرخو لات بلاط مزالم

 لاعتفا (ثالتعالا) هتاریضیا بوسقا e تلعوه لاعت زوشد هر یشک نالوا قلقشراق هدانا

 ندحاغا یعامقح ران رعارب اهن دهتساتعم تكعدبا قامقح ندجاغانالوا مولعمات یتیدمتح توعخ یشن ز1هدننزو

 ینسولرخ هدنصوصخ هحوکنمو المایروبا یردنالرعش نم هذخااذاادنزٹلتعا لاقب یکرافعوخرمراز دیا تاختا
 اش رونلوا لایعتسا هنسانعم كما حوت ال نوسلواهسبارولواهنوکهنبوخ اب یوفکب ویلیاب باضتناو یر

 لعفت[تلم[] عكف ارضتم نا اذا دالا تلتعهربغ نالف لاقب ساسالاف لاق هسکنمربضتبماذالج نت
 اهلعمادا توئذلا نالعل نالف تلعد لاش ودهنسانعم لا لینگوورع منعجرب هلازکمو دیک هیلکرب هد

SREYهعواص ندشاب , بوق یکحو ¿ نيته ییەنشنوب و قلعفاذا هب هبتلعت لامن رددنسانعد كلبا قلعت  

 كنيغ ردعچ ندنظمل ثلع هليعف كمزمه (تالعالا] هتعنص عباد ميلا ثلعت لاقب ردهتسانعم قیا
 ثالعاو هلو ا بنز ندهفلتحم ءایشا تویملوا بترو رابتخا ندصوضح یش هکر وثیدت رەش وتو داز لوا لتا

 مولا )هوا ییشزاف یسد روقیسزان زررافح نمد 1 بوش دناقامقح هیاران 1دکووسد لو . رهراب جا اغا لوشرجشلا

 ea Oe E یراکدید یلح هزکس كونو یععو ا

 OER هدنساضقناتف هل یصق لفلم رت اوهنجومیا ےک (یئانیصاب

 :دلکلبا لب وحتو فرم قرص د ندهدامیکج هیلناعو رشو هنع هطبناذ اش وعنرمالا نعەت ولاعب ردهنسانعمق قوقل

 هدننزو ثوغ (ٹوعلا) رق یحهفرصاذارمالا نع هل وع لاق رد هنسانعم للیاربحتهدنکج هیلبا تکرح نوک
 لاق زدەنسا نعم كل تمو یهذم هٍلیعف كم( ثاعلا) هن وعییعمانوعهناعل ام ن دقدا ارهدربخ |یانعم هیات اثمیوعت

 یاان اعلرمالا | نهنعی "نا لوعت ردهنسانغم هکاسمو ثعسوو |يعتسم اکاسوابهنمیاایعتسااعزجنا

 هدننزو ثل (تبعلا) عادا لجرا تّوعن د لاه رد هنساتعف قوا رت هدننزو لعفت (تّوعنلا) 2 هحودنم

rae t-یغارط هلیمح كنبع (تنیخلا) هدسفااذا انعترعب * شلاتاعلاقب ندهنساضم .كلباه  



| 
amca 

 هاب

 سس سست

 ِ ام کوبی رخ او دلم ها | هیضرع نویی REE EEE کی

 امو قاطو نیم بن کت هارد اج م دقوا لوڅ زا دنوبویکهیواروهمالع ولو لوح ها
£ 

 8 رم ترا موجب لوبیا و صحو قالطتا در ددل قوب یخو ثمایسطو
 جلفا نابنادوخای یش هاوو کیدی a تا لانچ واد غىل ھى اب وک ن ردن اذَیاعو || Hel ها ءایدس رونلو ها ازجهرزوا+ ذج لامفارک او "او ردک/دردتباو لیا هرلنا نازی

 ۱ امر دیس هو باس خلوت لس با ایت | ۱
 فون کر دم هندوانه یو تل وقوع نویفوکو زدی لبیم خداججلج هدنوا ||

 ۱ قشم مو یباب لر پکو ی و ماتم یدرط تب االکیبنفوک نکا بانی نوویمع ۱
 نا بس هاب نيد ورونا یبا انا ضجر ناف ) یهتنا ردشفلوا لا هیلوق
 EI هددنپبا دن میر SE ییحتم تیس لا نو هجرج |

 الا نم جرج لاما رنج ندلع اف کرد هی تلپ و هلو بلل ( تیم نوعا |
 هنسامقیردش ردش راجویلویصل لاپ او رومآهدعب :عوبضوم نم طبخ تیج لص هک یاب ملا لول |

 هدیاف یسهلومیرمنم عفد دوخ اب عن یلب هبنیبض بک رونلوا لابیعتسا قرلوا نیاوبنلوا لامصتسا اآ
 یه یه س یی د بوت هننزو ثکع (تملا)رونوایالطاهع أ

 لا دیا اذا لج را ثبج لب رک تیس اکردنسانعم كلا ات هشبیعوهب طلا یا |
 دا لعدولوا نیرو غاب هلیسیروق دروغوب یراکدیدشک کر ونیج هما طبن الو ارم اخرا دزو |
 ا سم | ماعط چون رب یرلکیلب| بیر خطو عضو هکر کهن هر یر ینکو یاد و |
 غو لاغر رونی بیک اید ونو قالما یاد الخام او مک ندا |
 | لاقشا هثبع هفرم م هوو بعل:دوهس ېتاقوا رک اردمښلابم دزو نیک (ییملا) طلجخ سن ق نهب بشنوم ېا |

 | ةا چ دب هاب هب هوم تور دی | اجر چون رهدننزو فیل اتما رونید هیینکند دیا
e]لیدی ی سکس نیدادبک ر دارن رھا نب یف كنیج ( 

 | براو نحو یوم aê ذوا نبوی روکو وب هکر ونیدهکچوپ بانو یجتوک |

aa ۰۰ 

 1 | پد كاتو یه كني [

 1 )لمس نا ما زعم و رونلو| قاللطاهد دت روج نابزدبزفزیبو رونلواقالطا |
 | وب هیدیدتف كنتو یك نہج ( ی نوع ءافجو نوب و شی ذ یادت رم لاق نشدم |
 | كلبا مارباو جاسا + هتیبطاذا هجا هلا چ لات رد هسا نهج قعوا هوکه سهم |
 | رنک كني (شایمب ) هع ها هنر وسام ققوپص نالب وهیلع ما انا هع لاس ردمنیانعج |
 | کردند املا من دینفتودو سس یپ هوم لاومو ق شو وت پچ رد لرد ضمهلعافساک «دنززوم: داضبم املاوا |
 | یادوشک روت هنر ملک ونر اتو مرتان ضو ةمام هاتف ف تاع لات قیر دق هوا قمالپا دارم |
 ۱ دوپ هدننزو لیعفت نهج بیک برد: ته یدرفههزوک ناب تاج اشرلاردیا لک افر یر ەد بت[
 ۱ یهاببتودابسف هدف زو غب .[تععلا مزادات اف ف ثعلب ند هنس ا تنعم كلا منو هنارت دین |
 هجواو جنو ردیعما هاو و نییدآ | یلاطرب هداسنپدمیعدعو داف ىا ثعثع نب فا لاغپ رونا |
 ۱ یا تابین هدنآکرونید هنن كن موفلوشو دون درب قشیموپ و روند هنیرپ یشموپ لوضنانلوارنن |
 | دد هتسانغم اوا عبو متمو هکر اذا دنعنچ «یشلا نہ لاب ردونلپ انعهقمالغراهدننزو هرز (ةیجتسا) هیلوا |
 ان كنب اا نکراذاهبلا لیعدع لاقپ نی دبی اینم كليا نۈكرو ليمو ماقااذاناکلاب نمثع لا |
 | ةسانعم دي روند هند زوماره ایل یادشلایاثعابملانامزاذه لقب ردونسابنعم ئادشو نج |
 تاقعإلا) هتللامتیا هاجت لومن ر دھن ابعم کلا راهظا تلج عطا هکر ردیفدارمۋ هدننز وللا غب اما

 E هجا لاعب نی هتسانمم قوی ندا لات هننو ریخیهبکرهدسنن نو اضتفا |[ ۱
 د هک و یرتلکدتیارییعت ذوکن انلوآرک نک ن دنس هلک ٹ ع هلیس هینرغصم یا ی

 2 اکو بل سل نجس بکنم * سما دلخ مفتذیع# له نکم»
 ندنسدهعه)هچوز نکل بود مفهوم نهج هد لش با یتیار یکم دسهدیارش اب |

 کرد یهو مارس تل شی )ون بر هدنتح هی ران کل ۱
e eenسس سس بس س س ی دم ےک ت یھ س س س س  

۳ : 



 قزو كر نامهردسا یک نینههدننزولیففت تنغضتلا حا اذا تغضلا ل لا تفطتصا اق ندم اعم 120 ۱
 ضرالا "لباخوهو را ال تیغ 1 ضالا تاصا لات رواد هزوم هبزادقم كح هد كح هدزا رم 1 یراقلتواو ۱ ۱

 ینابیبص هلکملسشم یک نوح توش زۆ ەتەر هرزوآ ی اوز قرھوخ (تعاتفلا) زطملانمتاتبلاو
 هږتنات ءاب هکه عن دنا 4 هبا هد وم یاب نالوا ںاوس زد شوا طاعهدنو یرهوخ زود همدا نالوا ردوقروق ۱

 ملا ها طلا لنت نوا ران لا متر هلی هالث یا تنراف نیا یزرهزا هکر د حراشیدتاواّزکذ | ۱

 دخت هجر کدر ی رلکدید ةعطم هنرن هکر دیتا تار وخ 4 انی هیدن دشت كا شه كاط

 شح( تتعطل) رده سکناتطو ین قم هدلطلو زد حب دل وا یرلکدید قادلزفدارمزنانب وا هایتان |
 تر وشفط دلا هعفد اذا تلالا الا نفسم قسط لاقت زد دس اتتا ققاق نوا هللا لا نهنشنرب هدتششژو |
 هنس زو نب ردبدآ هاشد ابر نادسرف ةلولمیابظع هدم ها هخنوتفم زارو یوکس کت دج یاخو یف ب اظ |
 ناتدا دنن نبط لتس كل موسرم هد اون یروتمط راه دغ اوت رک داوا تشاطلش یارآ ورس ۱

 هیفصو دس وذ هد هغاتچش سود فرد ز فرم هر وا اؤ ترم ویک تماس ن ك تشوق نناهجون ناو |
 / کور دلو ام هک دنا تابلو هنن ان کر شد هش درک ذ هان زوروبنزا توت رظلا زدنلبآ توت

 مانو لوک لوک و ذیل ئن مرق رشا ئراک دند حالا "برو نضرالا" تر اتطالا ناب و یکی ناتغلوق
 جارج د( رطلا روسلۋارشت قناولا دتهو ید لت زذ ده کرد او یورو دوو ایا

ANAثارخ (نترظلا) تون طلا ننخا وا" نر ات تئرطق لانشرم ةتتساتعم كيزوشود  

 ناتشاا رع قالبد هن اوتسف عرف هل رک نا ت طلا وند هاب نالوا اور اتعاطم ةد
 هل هش رغ( ٽي رط و دطاخ نت یشن نظبلا هداووتدتس اشف ر طلا فرش زد ةتحؤا اڑ |

 زد تاتا یر تفخ كلر کد هدنن زو هنج رح اطا انج ئاخ تا۲ رده ر قرب هدنشاضقرونابتت |

 لنعشب «هاوکی اوروشند هیبسک ن اوتانو فیعضو تنش هدنزوژونز تملا 1 قرو هفخقا "دون رط هی | |

 تولطلا)ردندونوت یس نفسو كما ب تروا ن ںیقرتو یزوق شفا رو دای هافواوا 0 |

 ناز هدنعنزو لیفت ات بلرط
ENنالوا فیعض نقدنولفع هدننزو هعرح !(تهلطلا 1در باجتاذک ل تلط لان رد يات  

 طلا ندلاو لقعلا فلعض لماع خا دنلطوه نام رولوا لطف یوتفمو یزوض ولید هزادانو لهاح |

 ,تبطل ان لغتطط لاقب زد هنسانعم سرش ال هکر نا یغیدغطوخ یاهسکر هدننزوهحن رح دالا همه یا | |

 ردهتساتعع قم زدشالتت هددسفرااقلطم وت لوق یلعر دف دارو هدننزو هللا هجم یاخ تل طآا) ههرک ضان
 نبط نهدنطا لاقن زد هنشاخم كا هلازا ئتراکن هلرتق هدشزو اثکم [(تمطلا) هب طل یا همت لاش |
 نلافت هژوقهیلعو راندلنا نفیتصخت هعاجب نالوا را دیمدت راد e راشاهشفاادال والاویاتلا تالا نم |
 ننطو جهت الو یتفاهبسنالا تمطب را ساتحنبا تطو ع اجا ندي یا ناجالو ملف ستا نها |
 ۱ هکردهنسانغمكک دو تضاحاذا عب وا راول والا تالان اقم غم هر لا تعط لاقب رر دانه تا هروکض یخ نوتا | ۱

 سفدزوندهرک تنطوهالا یر )است هلوقرسف هو هنسام یا دح نفع رلااذه شنا لاق ندا ۱

 داسفیاننط هنقام لاق دهنشاضم .دانفقلواهتوسافهتش ر واند یاب ز تمطنالفساغ لات هتسانعف |
 هیفاشندسیا فن لب هدیادیق رضا e رن راخ یا تساط ارم لاقت رون دن واتر تام تماطلاا |

 یس ەششە وتاۋ اوذلوش یعضر رب رد راو متسف یان دق وشن منکر ردم وشتم هدندربراحینرنش مس ۱

 ]| ارز هلنیعدیدشدزونلق ی تر رم کم تعنصكنا ءيت لوا دو اوت | ۱
 رود لاجت E هودو جاّوع هثحاص جاعو رونیدتاش هوس ماو هنوس لناعالعم ردنضتمیردکتهیدشق | |

 رود هکی کرمان الم ږونلواځ ونص هرزوا لعاف هاوقطوب وا هرزواردکت تفص نکلرواوا سنالمهشر یم تقرب و ۱
 ردکعد یبحاص هرز حک عردوذ & یک عرادوزوتیدراهب یبامرخ ارز رادکعد یتخاتصاع رخ هک ردهنساتمم |
 عردب عودو رع مر دراینبم طننانعف ؛یشلاوذ نا ھر درا کد ایران هززوا لعق دراز یبنتلعاف مسا ةراتوغو |
 هک هشزریدلئ اش ةفانو لئاش لجالقم زر روا تۇرا لعاف منا هلوفموب نوتیکتآرادشمانلوا دراو یراهغیص |

 ضورافال ةر رقت را رب كاذكردهنسانمم راطقتاتاذاب رز 0 7 هدا وش e ES شم چو دن | ٠



 و لیلا نسخ يا ثیضیخ الهه شد تن اکا ا۴

 | نوور غذا ماستسلا غض لاش ود هشم اضعم قلقوب نیکروا هبا لا نوجا كلعب كل زوم تلنودو ||

ننى وارکد هکر ردیف دارمو هدسزو تونض تیوغَصلا) هفت لو :
 0 1 :توینقیا نوقض دقت نا

 ندان ور نانیلوا قیحالنط و تيغ هلی اتو رییعت ندنبخل دل واټ قبشراف هک. دذوخ ام ندوب اور یزلک دید

٠ ees 

 سس
 تیاور با دج توم یاب راضعب ردندنیب دحم طلب هک عشالا یا ی شیعشو ردندنی هح نیعشنب میهاراوریطمنب |
 دنطب مانتیعش نآدضس هلیقربنغلب ر درا دج نابیثیحشلا هاج نب نج را دعو ها دنبع نادم راپ دابا ۱

 هضو رع لوش هدنحن ال طتصا نونضورع هدننزو ریظعم ( ثعشملا]رديس ذینک ت عاجل( انعشلا وبا )نواب وسنم

 هکرح نالوا ما شل راغ كنلخ ندندنزو هک بوک هوا ططقاسض ي رب تک هم کیا كنبدنو هکروسناوا قالطا

 تنم رحم 4 | تفیفخ رخ ٹيع ت وب شا ی دنلوا هست هنا ثعشم نیفلیا ثعشنم و رج هل وا ط امسا

 یو الدم هک یک مدح ریالع هک ی دنو كني قزجن نت الغ اف النشزولوآ یراج هدنضورع
 ردرمهز ياهدنزو هچرح (هنعش) رونلوالقن هن قرچ نلووععم هلغل اف نت اعا, بولو اطقاښس مال دوخاب نت الاف

 ز ملا زن ن نتسح نذلا قفومردهپرقرب هدنتفارع هدا نو یابج هلبا چم نیغ( یاش زدند هبلبهاح

 انوشکه دمو یریضق كفل او یعف كنیش (اتوکتلا) زدندا روا ردییخاص بیرغ فی اصن هکیونعلا |

 ندهبرقرب هدنس اصف ەرصب هدنزو للا لابحت ( 2غ ر ود نابت نانلوا ریبعت ییینم رص خاب هکر دواتغل هدنظف هدنظنل |

 دو تند هن الننرا هدننزو رفعچ تنش, ناطلپسیا تاثلشوه لاسقب ندیف دارمو هدبنتزو ناطلس (نامانا |

 دن زو هخرحد (هنینشلا نوشد هلال زاو رولنبشید مچ نالوا ن وغو و دظیلغ «دتننو طب الع (ثبانشلا |
۱ eed هداف بش هروک هنناس لحراش هب قلع ادا ةبلق يوهلا تبنش,لاسقب ردا هنپبس انعم وقل یا 

 سل عفت ن عیب لا نیدج لندن دج زییدآ مضومر دوخاب لخر رب. هلرقف .تفاکو .كنش (تیاشنکنشلا)

 لار تنش قاضی هضم ته رو دف کنند نهج ۱

 3 ۱ OEE ST NORBIEY ان كلا حالضا نفع زس اونم تاموک نرو

 1 ر تورد وا هل معنا قة راها زو تکم (تبضلاز دخلا ءاضلا لس صفا هفزو هلعقتراذا
 . || ردهنساضم قمرواو ,هفکب هيلع اذا قالا باپلا ماض .یشلاشارض ل افت رد, هنس انعف و

 ۱ یادت رب EEN er کد 0 ۳ را طض ال ا) هب )نمک دو

 ۷۷ تازروجم سل )جسد بیل وا لا زدت هنساتنغم قلجوآو ێغوظ تو هرواق ۳۳۹

 هدوکا بول واد عضو هننسوآ نوجا كملجب قكل زوم

 1 اه اهئ شاضمم دسالا TRT هنبیانعم لاج رونید هنزل هب
 اک رج ندنسؤ رکو مین هوا بولو هدنلکشن هقلح رک دیعما ,انغم هنوک,رب صوس صوص# ههود هد ز و هضق
 كنوز |تابصالا) روتند هب هود تلکرا شغل اغم هلا افع نانل وارکذ (توبتضلا !ررولوا هدنزرط مپ ها
 هوذخا لاب هادننزو هصبق رد هنبض یدرفم هنس اعم حوا ر دیعچب لر هصق نوسان هه هل

 | تابضو هنس اتت دنسالا"نارب) ولجنېدهنپرا تحب كنالسرا هد تنزو باززغ (تابضلا ,تالضبقلا یاثابطالا
 ۱ هاضلا) رونشید 4 السزا ناو. رډند هیلهاج زدنا یرا ندید لاردا کدر هیسک من هبطخو یو دیز

 | هدنزو فتکاتبضلا) هلوا.دیدشو مساو یجیالوفو یزبا و سیب هب وزابلوش هلندیدست نانو یعع لداتض
 كەچ نیغو یف كداض (ثعلصلا) رود ةیالسرا بیزو برطضم (تنطضلاو) هدیشزورننم تاتا اوا

 هطلخ اذا تلاقلا بال بلا نماافضا كج ات فض لاق رد ةنښ النعم قمر دشزاف بوت اف هنیوب ر النۈكس

 ابا فاک کرد هلن اونع كرولا هدر هما میچب هج رکت ّوص اذا ؛لزولا تفض لايق ند هنس ابنعم كملت
 ۱ انجن لکر دهلعال هک هلبناونع لرولا اتاق رادلکد مال ءواردرب نیسهلسس ین روینید هنکیکخچ وا هکر دماوسرب
 | یدروناج لوا یک لک ارز ر داشان خاس مالقا تولوارون اج یرلکدید چرب هش هرون اخ ناتلوا

 س ۱ هليا ذا ٹوفلا تفض لاق ردة نس اعم قلاب هخ سماها ینهتسن یسهلوفع ب ولو ونلب رونا نس بوتوا

 ماجا نا خالو ن اشسا نج وا ییشراف یس زوق یا رکرو تب غلت وا تعور هل سک لطاض

 كىرۈشۆاد بورد قلت وا تمد تعدو مانوطامانوطردیلقنم هياط. ؛دننزو لاعتفا (تاسغطننالا) ی دنرابغ اغا
 pan . یر ی ج



 روصنمن تی ردن دنیعب ات یھب رن تشو ردندناخا .دعسنیتبش ردنداعما ین ات ضحوا رسمک
 ۱ ندا 7 غ اط ثاجوکر هدنیارت تلخ ةدننزو وب ز ( ثییش| ندرلن دج نجزلادسع, نب دج نالوا يقلب هلا نشو

 ندنآ یتعبرد درف ردندننندحم کنن کم نب ثییو رذیدآو صر تی ردندخ یا حاطب 71 لاله نر

 | توشلا)ردیدآ عضونرب نصوصخح هشعایجم طرضالاوثب هدینرورش ز ( تینهراد) ردوو نجم ان خیر |

 .ةجباضفو هی هشام یراقدنوط روه د ی غز خاراب ج نوهد کرد ةتتسانغم ت هدننزوناغرآ تابشلاو)- هدننزوروتم 1

 څدخ ن فاش ردن داسا هدننزو فارغ (تاش) ردیدآ هب رقرب هدننزو نرو هنيا مج ( نیس نولکت خیابقت یخ روت ۱

 ,یرد لک کیدا تابنرت ونشوخ هلیدیدشت كنانو عف كنیش(تنلا) ر دشا دل ون هد هبقع هلیلر دن دانا

 نات لا هزفاروت کن دجوهلکلب رس هلناونع لاسعلا لاو فوم روتید هی رآ لان ناب: لاب ثشو نوناوا تعاود 1

 تورش اطوص ییکو راببمومیهکزابب لابیسیک كنبنیرآلابهرزوا ینو دذلو ارک ذ هدناويطا هایم ر واو الی |
 .رونید هنبسق ناب لاب صوص فش هدنروصو ن رافج [لغوا نیو ردیاانتوب ىمۇ و دین له والا ۱
 یعجج دونی هب یروبنم نالف هدنلکشور اب هزکبک بول رب1 ایم هدن را کلا غاطو,رونلوا قالطا دهام ازات | ۱

 سس س
 سس

۱ 

 تعا ذهلبقرو رولوا هبشهنفرو دوکس رو هصق یر هکرونید هتروح ناب قو هل رسک ك نش رولک ن اغش

 راو ولابقو رادیلکز سخا هلکت 1 ارد هیتاب سس هلکه دننزو ي هل | دلی یال اخس )رونا وا كانا هتاف قو |

 امحتلا )رد شايار رت نوجا" داوسرپنکنازهاذت قر فلّومزولدپ دلبر زانیار یخی روناواڅف |
 كنت تومشلا) رونید هاب ناخ و يراق ملو ناما نکا 5 را لایعتماهنسانم نقش هرکه دود

 (تیرشلا) ندیم رغخ هبرمش یک هرولقو عا جوایدونید هناف قاب یکساهلیله ( ملا ها نوک ابو ا یف ۱
 ]| ظلغاذا عب الا بابلا نم ارش هد ترش لقب ند هننساخم قمالتج تو ابق قسط تله رشت :قوضوص هلت

 لوپتا منبع مهسلا ترش ل اق رد تس انعم قاق رک بیک همان هج وبا قواو ققتفدر نماه نخ |
 كام رد هنسانفم: قمالنج ثو رابق نیس هقرا كلا ندفوغوص دوا هدنزو لاعن ناعما بیول

 زدهنلانعمقلاقیرکوب یر لغمان وب هجا وبا قوا یحدوپهدنزو لیعفت ب لا اب رش نیهعهدیتیءرشنا
 قکربلد ن بوج یکی که دزو تک (ثیمشلا) هیرب قوت لذا لولا ءاس ف ما وخ لاش

 رللا هدنتزو رفتضخ هلباهدحتوم یاب (تینسشلا, دم یا فیس لامیونید لول غا شالوا ارس |
 دن داعاو روند هنالسسعراو ننلح لاو نیفکلا درلغلا ئا ایا سرعت لخر لاشروند هارن القا نیلاق یراقااو ۱

 :ردیمسا یداوزپ هدبة رت هی همام هدننزو رفصع (تب رمش) زاد هتسانمم ثانیشهددنزو طبالعا تمارا
 قنخاط«امزپو هتسنزب هلنتعف (تمغآآ)زولّوا یدوسلس کر دای ت تلخ وکی فرو مطهر |
 عیارلا انلا نمانعش هرماثعشلاه ردراشلنا عمر قر هلوا ساو ردنصم یون رد هنس اتع قلوا مان یو مدنا ب ۱
 هدندم تدم جاصرولوا رددصمندن ظفل عشا تعشو شنل ا کما عج یا مكنتش هامل لاقو رشت اذا |
 درویورلا بابلا یمانعش نهشلا عش لاق هتسانفه كمل هک واوا هدولآ هلقاربطو نوت لبس قخامارط ویلا |
 تدا نم یخ هیشک لوش هدننزووجا (تعشالا | هانشسالاو نهدلاب هدهعآذلقلدلتو رغتو بع اقا |
 ماش ناخ تشاو ننآ لا رغما یا ثعش | لر ی امن هلوا شما هک بولا هدولآ هلقارطو زو ت هل اربط بوتان |
 دونلواقالطاهنس روق كتابن یرلکدید قوا یدکو هلمسح قلوا قنغاط یٹاب هتسانعم دیو رونلوا قالطا |

 هثعاشا ىك كلما كبع ن تبرك یټ نسب ن تعشاودندیماسا ثعشاو نوهغلادلوا قتغاط

 شح لاغر ید هنسانسم لو «هنک رمذننزو لغفن (تم لان دواب واع هنعشا تاج نانلوایالطاثعاشاو ۱
 ییاعطو هذخااذاهلام تعش لاق هذخ ااذارهدلا هلع لاق روئلوا لانعتسا هنسانعللیاذخ اوا ۇق رمت داموملا ۱

 ندنفبدملوادهعت a بفیظتنو نهد جا صو البلف هنم لک ا اذإماعطلا نمثعشن لاقبردمنشانعم كلج هجروا ۱

 بش (هفیعشلا | ردیدآ عضومزب هايم كنبش (تعش) نیلتا ذا هرهش ثعشن : لاقب رد هتسانعح كل هک بو نو ۱
 ږونبد هب یشکنالواهدزهزم و ولزوت یشاهکر دهتسانعنثخ نزول( (ناقعتشلا) ردټدا:وصرب هلآ ونغنشد

 ند هنسشانطم كلا یذوم هلا ذاو رش عفد ند هسکرپ هدننزو لیعقت ( قفل )عفا یا نأ نانو لاعپ |
 نالفنفت تشعش لوفت ردموسیرم هرزوا قلوا زاحموب هدسانیسا بو جن هاذا ا۳ ا هثم .تعش اسب 0

 ثیعشو شان هللادن ثیعشو ز رخ نم ثیعش زدند امسا نازی تیحشب) مج تلاها هاش |

 یک حسم

aaa 

uهع  
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 | ارز ردلکد دودعم یدع ندصیاصخ وبد راع د تور هدقدعح هرشط هلوا هدتسرخب و هد هتکشآ هکر دیس

cof 

 اثمر لبالا تشز لاقن ردهنسانعم قلوا لاد رد هللاهسا هلکلبا لک |تابن یرلک دید ثمر نانلوا رک هود رولوا

 تب رمو تلیضفو روند هنسهنع د دوس نالق هدنسهم كناویجثمرو هنع تشان نم اتکا اذاعبارلابابلانم

 ىرلقڊلغب نوا قععا ینمولطقبا قج هلح دروغو و عو + هب رم یاتمر نالف لع نالفل لام ردهنسانعم

 | طلتخ |اذ| روب زملا تالا نم ابر مهرمثمر لاقب هسنسانعم قلوا قشراقرولواردصم ت كاذک مر رو رونیدهغاب

 | هلغعالتوا تواروش رکرونیدمر هود لوش هدننزویراکس (ینآمراو) هدنزويرکس (ینمزاو (یمراو ) هدننزوهجرف "شر
 ۱ لاقنرد هبشانعم قفوقیلآ هیش رادقمر هددم توغاص یدوس هدتزو لیعفت سفت را هلوا شلوا هتسخ

 نیما ىلع ثق ثقر لا قب رد هنسانعم قلوا ناز هرزوا هنسنرو اشا مف قبا اذاانیمرت عرضلاق بلا ا ثمر
 كربه( تامرالا) رد نیم هنغیدلوا ر عط سو یراک شبا لامعتسا نبسجخ یک !هدرلل هنوکوب هکریدحراشدازیا

 ۱ یکی الشابون ردشخلوا دارا لیس هبن عج هلی رابعا یسازج مامرا یا تامرا لبحلافب روند ها روج هلبعقف
 | ثامرالا) ٍتمرلا تتت یا ةثفزم ضرا لا رون.د هرب نالوایینم روک ذم تات مان تر هليجف ار (ةثمرلا)

 قیاادا عرشلاق بلاحلا ترا لاق رد هتسانعم قموقیلآ هيس هددب بوغاص يدوس دوب هلب سکه هره

 | ثمرا لاق رد هنسانعم .قلوا لضافو نازو قبا یا هلامینالف مرا لات ردهنسانعم كلی اقاهلطنو اتشاهف
 قموقیلآ هيف یخدوب (تامزتسالا) هنیلاذا*شلاتمرا لا رد هسانعم شعوب و هبلعیبرااذاقطنلایفهیلع
 هدنزرط لاص ندحاغا هدیا کر وند هرن وق 5 لوش هل صف لوم ( دوم ار رمل از قباادا امف ثمزسا لاقب ردهتسانعم

 ۱ | كنذوکآ ناب هلی دیدشن یهو یف كنار (نئامرا) بیخ نم ماقما ل ناک اذا ةنومرمُبلاتب لاق هلو اب قجهروطرب

 | كنار( هتمرإ طالتخ ی یا ءانومرمف مه لا ردیسا هنسانعم قلتشراف هلیحف ف كيمياومرلا راز )رونید هنکنآ

 ۱ ثور هلیوکس و اوو یقف كنار هو ا)رديږامسا لجر و عضومرب هلبس هی رفصم (هتیمر (هتیمراا) ردبدآ لرز ل مک

 ۱ هشرپ اصهدرخنالقوربک«رکصن دقدناروبلقیادخبهنورو روند کر و هپ یشف هکر دید رغم كنس هلک ت اوزاو كنس هل

 | هدنزو تول (تورا) هنسانعن هبرالا یقرطزوتبدهنحوا یور كن اسناو ردقح هلوا ینقلاجویتروجدارم هکرونبذ

 ۱ | تاناویح لواثور هدنسهم دقم ترالا یصقاسپ سعیبادا او ر ثورب سرفلآ ثباژلاقب ردهنسانعم كليس زەب اد

 ثارملا) زدح صم هلبناونع ربصلاب هیعسن نور حرالناو هدجابصم یحردنماوا فّرصن ید لعفندنآ
 ۱ يعم هس ہر كفلؤم هتسانعم نازوخردیعضوم هوم جلس هکر وتیدهن رد نجف ەت ادهدننزو لابم هلرحف كی

 نیمرطا نی هدتزو هنیهج ,(هتیو ر) هدننزو دعقمرونید حد ثورم هرزوا یصاو ردعالما
 ۱ HERO ثیرو ًاطبا اذا ایر ثیرت لجرآ ثار لاقیرد هنبس انعم تامکصک بن ونلک |هدننزو تیل
 ۱ ووا: لامعتسا قر هلوار دم هټردصم نادوخآب ءاماضعب و لاقام ردقیا اذک لاقاعر الایدنع دعقام لاش

 ثیرنلا) ندیزدب تع تعاجر کردیم نافطغ نا ثیرو یک ردق ی E الا تطغول عام لوقت
 هدننزوهماق( ار ال ًاطبتاذانالفتت تر لاقی رد هنسانعمتاع روس قاباو كمك“ بونلابو|يخدوب هدننزو لعنت

 رد هنس اعم قسم و هدننزو لیفت (ثییّتلا) كب ءاطبا ام یا تارا ام, لود هنبسانعج ی

 2 تنرا] اعا ابعاافانیلاوا لحرزا بن ر لاترد هنسانعم قلوا هدنامرد بولت رول و هنیلاذا جلا تم ل

 تل تب ره یعب یاتیرنم فو لبر لان روت ناو الو را۶ طب هدننزو ا دیدشت
 | :NET دوخاب ن نومي فیش رونبد هپ ینکنالوارظنلا ۳  دلوجفممسا ندشیرت هک هدننزو رظعم

 بنا ثازتسا لاقب رونلواریپعت كمك کرد هننبانعم كلعادع جک لاج نالوا عقاو هدرمارب(هناتسالا) یان
 1 يملا ن ناخب و رگ نان لوح نب و شید هل هیچم نيغ 15 ا )یار لود هاطتسا یا
 ۱ طلف لكلب ا طض هلبا هلم هلا هلم ءار یدادجرلا جرفلاوبارديشمبا ٹندځ . تیاور ن ندیم ن هیطع رد تاس -ییغرااز

 ۱ "تیشنلا )هجا (نینلآ لس صف ربا طب هدننزو رب ز ثیغز کر هنناس كحراشردشلتا
 یه كجوب مانقاناقرق هدامونارهاظقاهناذاهن نبشن بن لامرد هنسانعم قيا هلا هپ هر اب هنسنربهدننزو لعفت

 هدننزو فيك( ثبشلا) زدموسرم یچد هادنباونع الت هد هیامورذ ننوخ ام ندی ثبشینآ ٣ یرکذ نالوا

 بلوا مزالمامنادهتس اتمهو نرقهدننزو همه هلی لنپبش ( ةقبنلا) روند هپ شکن کتیا ولتحیبط ناقشیاب
 : ردقج لوا هك نالوا زشت راد للاج هک د پولی راص هنمصخ هدکمچ دار مندن :وب ارهاظرونبدهیسک ن ایلواكغنمالصا
 رفق (ثیللا)رونمد نان یرلکدید دا هزد رخ ب (تیشلا ( راغ ال رمل ناو تدش لجبل ا

meas rnچ  



Eدم سا ین طی  

 (ثعزآ) تثعرت عع ةأرملا تنعتزا لاش رد ةنتسانضم تر هدننزو لاف ل رال )تظل نادا ةأرملا

1 

 ضاس: :یرلخ وا كرلب رد نانلأض هد رال ا كن زاقلوق نر یژدهز ك نېک ضعت زد راج هلن وکس كنعو هلان

 ردهرزوا هاش یربسفنكفلۇمر لوا لوا ول هبوکییادخ دا رح هکر ولواهدنز رطب وکم هکر د:هنشنانعمقلوا
 تنيز رولو امسا ثعرو زعلا غز فارطا ضاضتیا وهو ثلاثلاو عباراا بابلا نماتعر تنعرو علا تفز لاق |

 دف نالوا 4دو هدئنزو هعرح ( هنعرا) روند هتس هراب لول نیکیر یرلک ذلنا هربوا هن هز وآهنفا رطا هم نوجا

 هدنززوا كنا انکحوص هگرونند هشاطتلوس نالوا هدن رفأ دا ءار وف هدشزو ةوعاز (دئوعارا |) روئدهنس ةو

 یلک درکخ نوزوا هکر ونیدهنزو عولرهدننزو ءا ارج (ءانعرا) ردفنس نعمهزوعار هم كن + هریه(دتوجرالا)رروط ||
 ابنا تستاهل تناک اذا هانعزةاشلاقنهلوا یرابوک ادخن دب زدهدنراتلآ نب زافلوف کر وند هنویقلوشو رولوا ||

 تافل بابلا نمانعردبطا هتنعرلأقب رد هن سانعم نفوذ رج ناللنیهسکرت هد :زو تک قعر تان

 هنسانعم ةع رم ر وشد هناوبح نالوا و هدننزو و وښص هلبا دمی نيضا( توغرا) لبلق هنع تلانوهنمرقاذآ |
 توغر توغر هزوگ هنناب تكحراش هعضرم یا ثعرمو توغر هنوز لاقت رد هتسانعم نوغر هدننزو نشف (تغزرلا

 نانرالا) یکییدذلوا 2 مومیلاردکمد عضرم هکر د لعقت یخ دوختن زادكم د هژوغرم هکر د لوغقط نع ۱

 ردهنسانعم كنیررماو هعضرخ تراصیا تثغرا لافت ردهتسانعفقلوا هعضره ناویحا نوناخ هلبتسکت هره |
 هرانغ ری نعطاذا هثغرا لاقب رد" شات قاس قازنم هتسایغر كن هک و هتعضرایا اه دلو ندخزا لس

 تکم(تغرلا) :ینرخادعب هرم حران نعطاذا هنغزا لاق رونلوا لاهتشاهن انعم مترو د ارمین ر کم هکر ||
 یسانغر كن هتسکر و اهفضرادا تلاتلا بابلانمانفر ةما دلّولا تعر لاش رد ناخ كن نیانادلو هدننزو

 | تّنکوت لاح ةیتسناطعا ترک هرات اسو هواتخر يکتشااذا لونهصفاء ان لغ ڈاف ثغر لاقت رد هسا ق م رغآ |
 قحاسقاررم نزدی هیسکروهدنعاد دقت نخ لاو ادب فال وه فا ان لعن الف تراش تنی تخم |
 | رد ةتتساتعم عاضترا.كما دوس هدنزو لاعتفا [تاغدوالا) .ق ره دعای ةر هبدظاذا هدخز لاق زد هت انقم ۱

 ا هتب رتط دوس نالوا هدة هدتنزو :ارشق نفخ كنو يعض كنار ماتعرا) اهعضواداهماتفترالاشا

 یتاربط هک روده لوش هدنزو تاره( تازلا نونىد هرکش داوا هد ادم a ندنآ ۱

 لاق ی هلو ازدبک بوقاوص :ندنرزوا کانام ةرومت قوج ب ندنفیدلوآ را نوکع یب وص اغا اشم ول ۱

 (ثف را) روید هز كح هروک متاح هدقمرب 5 لننژو عظعف تر نكر طم لا لیسنال تناکاذا او نطزا

 ا ی ما

 کز هنسأنعم نا وس مالک شک رذ هنتسانعف فلا عاج هدفشنزو دوعف (توفزاو) زل یقف كنافو كنار #۴ ۱

 تفل اب رد هتساتعم كلب وسر وس قلف هناینق نوش قدس رزوب لوق ىلع كلی وس زونت قلعتم هطاجب هرلنوت اضو
 ملکتاذا ثعرو تفروثفر لاهواعععاجاذا شما و عناراو والا بابا انوفرو افر فرو ثفرق ازعانا

 هسزولوا هارو و هدعاوملانضو هسرولواهلئاسلو عاهبهتزولوا هلسرف تفر هدنذنهراعی کن دجراشش زر اب
 ىس هلومم عانت "یغاودو عاج تفز دین تین ده و هدنخا او تاد رم رد ل عنف ةا دع امیل

 ییسانعم ءاضفاژرواوا هک دعاجو ردنزابع ندعالتک وطنم یربعت تالا فتش رکو ندنایضن بدان
 ثفراذراصياتفر لاتناک لخرزاثفرا لاقت وةآزمایاتفز لاقن زدیا ةف هد هلو حیا تومداوانمضت | ۱

 هدنفضومرخآ امهدخنا لونا نامزالتم تافراو تفرقزولوا مزال ناخ ا تان هو یدعتف ندا : یانی

 هلت مش لار ( تمرا) تفز عع لج زا ثفوا لاق زودنا تهز رنک ك م به (شیافرالا )دز اون لانعتسا ۱

 یرلکت ددنیا ىجا دکر دذا راق و نر ة بنش هیات راف ٹمرو ندضوضخح نشه نو دیکر زود هغالت :وازوش ۱ ۳
 نالوا تفیعضو تشک لبو و فاتتلا قلخیا ثمر لغو لاقترونبذ هب یتشکت فابق هدر ر لس هتک رد درا
 یی دتسئر درو ت کم (تمر نیا تفت ی انشر لعر لاقت ردنالوا تانتوک حل هدعاجت ما زون هبا ده شک

 [تمراز هدابن هتعتهو رتصااوا والا بالام از * مش لا تر لاقت زذ هتسانعه كالبا حالصا بوناغض هلال ا |

 زړ دناروغ هل وکر هن وزوا هدزافمبا بوتاج مکتب بز قوب یراخباغا هکووتند هگنش نانلوارضت لانص التف |

 رهلا بکر رو ضغب لا هظعب مضف شخ وهو عرب :الازبع لقب زونواربت كلك هنالوا ندرلعولط کھ |
 | داش تام رونلوا ت ید هلاص یک یا هر ليم هتشارک ضب هدب کرا ولی لس ۱

۳ 5 



 مانع كليا راقم مادو ِ

 شهلا هدنندخ نیت دلا لعدن مزج : هدرا ردذوخ ًامندهروبرخ» ۵ دام زغال یی: لر اش روید ا
 نالوضزاعهاپناهدوقزو هکر د هنیدب هندنانعم شوک( یتیم اں وسم هو نل واب دەم و قارن | 2

 ردیجس|یدا یر هاب هی شنان ایدالا )ردا لج رر ولب یک تلاد تبدا رووا ین دی رها ودق رضا ا 7 ٠
 قم وغلا ندنشیا نیک بن ذو کمان نا ءارا لت صف زدعض وکر هدننزو نولبخا (نوئیدالا 1

 ج اال نپزا لابو ر دحب3 سلم هد دبې قف لینک ئ همزال ماکحا هلغلوا تاجىك نوا یرموردُبنانعم | ۱

۰ 
 و ۶

 ءو

9+ 
 س س س e e ےس مسج هس کس یو

 هلو زاغ بساس | نکا رب اتک» ]هل ت ید کد هنا لو می نکدیا تین ایل تمایل وقت
 مورخ هل رابع هیفذخا افي ۳ مهجور چ و یک که وخ ف نیعطا قحا تری ۵

 دوو شبا برو لیپ اخذو نیل کلم يام ښی او جیل ؤا ی لکن تام لک زبخ واک ابوك هلیغلیا |
 نور دن ویلا ) روتبد دیس دو د هدننزور رفعچ | (ُسحهِدل) ناد ن اعم منو هلن ایچ ةت کک ۱
 3م ناتوان کم (تهدلآ)هنچزهل یاب ول لع قو لام یدهنیبانحم تنم قطز وب یکسع ۱
 هد شنو ثاهلد (الهدلا) رپیجما لجررب هل بلاچ ,(هتهد ) هعقدادا ثلاشلا بابل ا نم النهد هثهد:لاق ۱
 2( تییادتلا )مد کی اتو دوها لاغب زی یک ناو رک امص تللاد(تونهدل)رییفدارمو |

 رهنما هداق لب كلکویم دننزو لعفت (تیاد تینا نادا اسدنهخب ی لار
 لات ردیف رحیم راه لاوان تو زوم رفت کی چن تو صخ هتل کن وپ ملا روک یاب لج راش
 هخابسم زوقوناہتاق سوبانو ترغیب هکر بیولعی دیدن کابو یخ كد( تیوب لا مدیق) لطف اذ| الف ثب دپ

 رد نساهم تب زا دعو لیفت (ثیرلا] اتم دیش دا ل والا الا نم اب زهنچاج نی لای ردهب نهم ۱
 نان ميکیبهپشننایعفا( ٹا رالا ۱ں وند هبونکی تغ وفيا نیت (توبرلاو)هدننورتما تینا |
 بات روص هلبببس فکس یراتیص ملم ووز و نمنح زا طب را جلب وا لاقب ر د هنساعم قلق بون ویلا |
 اوخ رفت جا بو فضا ذا هرم تارا لای رده اتعم یا اطونب نصب وقار نکنه نخی دوا طب یم اا |
 رر د صم نلصالا ف هک دنیزو ییطخت سلاو دو دزو هک شیلا اندم و شرم هدزوآ یل یا زاچ وب هدنساسا |
 یدل ا هنو نوک, تا ر نج كرر کردی ناش ون نوا تنیس مغیقوتو ایج ننی ص ہک |
 ۰ نیل ا] هشت خون رخو رکن دیا | شنا اپملع اونخاف سان هدونجینیلبثغب عجبا موب ناک اذا
 رارجا (ثاتبرالاو| هدننزو لاعتفا (تابترالا) ٹکا ان الف كبر لاقب رد نمانعم قم اق بوتل ایو | هدننزو لعفت |
 کر دلها تا دننزوار فز( تہ وا اوق شا نوا تب ناوانابترا مولا تترالاقپ رد هن صام قلعا هدننزو |[
 تن ابا قاو رونی هنهضین له روجو نیوکسا دی دشن کانو یخ تبار ترا زا )ندب دنس لا ىس هلیسق هجا تّضاف ۱

 كل وم نامجو هدامشزو ماهسرولک انو هدننزو بنعر وکار یجب وند هیهنسن کس وب یکسازمارب ها |
 یک ماهرو بهرو ب وقوة رق ر دل نشل با یقین مجد آی رک یانکی ردوا مسد نوین ِ

 نایک لما تور لنو هدننزو.,تسخ (تشزلاو ) هلبجخت كيارو كورم (؟تنرالا
 رایج الص هښت انو روند هنابنساوا کب و یکسا زاری هشپا ید وه هلیرتسک ن نارا اذن ال ال ابیاتیت رو تاؤ

 | دفل زار: نونلوا عت هدیاز نپ ون هوا لو ا6 ونال چلا هر هلسک هل وچو فيغو قجیانابلیوا

 ئشلا تپ لاقب لدنيا خلوا نهارپ بینی اهلکعرین بویکسآ هدنزو هلوفس |( ەت اواو هدنبزوهنادج |"
 نا ډ یا هانر هننیفی لاو ,واهقلخ اهدا یا ةغيهلا تو لجو لا و ذباذااتلا بابل ل نم هی رودماثر |
 قلوا لاج دب هلک یر بوکس وب هلن ک زره (تانرالآریکعدتفایق مد رم زب جھکی نا یمنوآ تع ||
 هدننزو يل اعتفا (ناتالا) ا:رهلطجباذاهوغ نار الاقى زول وای دمتم هد انغوب و ر نهم :یشلا ترا لاق ارد دیسان ا

 قلجتانا لپ ایام لغنالف انفال اب ردونسپ ان قم زدلاق هاما یاج نکب ااو ناچ زونهن وک مدس کول ةر اپ

 نرلبحت لاقي روند هرهنیسف شک ۱

 | یاماها هکر دیو مهر قوا وخ امتناع ر هدساس|قعزهبواح ٩ رج یال مک زعلان |
۱ 

 | تیتر الاز لا نماه رادان الف ىزالاغيردەتسائ عمى زاغوب ۱ شان د نغل قرا ینراوطهببکزولعاملا |

Tra eeمی روس مس سم توپ  

 وخروسك 

 ۱ تی وتو وند دیسک الور وچ چا تب دنلاوق فو نر لہرا روا: کیر اچ ہل رنک لارو یھ |
 te هو نیرجوهلاترونلو پچ روج ىنا هتک نالوا تمیتسیلوقو ده ع هدرمن ام اوکز ون لول لاتا / ۱

 سیدی ی یاب رول روکه ناوت وند هب کباب ابخ انوکب امر ی تار | ۱

۱ 

 ۱ راجا رک همقو رخ زو رنبلاذا جلا eg رد دەنا EFE تی

۳. 

 || دولذبتن



ETE 7 |هنس چب ریاربخ مآ نفاد لاتين وت نوش قالب  PEE۱ 2 ییدلوا هدنتلاح نطمح 9  

 | هدین اسنآ بنچ کرد راشد سابا 4 لوتلاۇلھ واهل و علا اس لع لح را تد لاق هنس اع ار وثواب زویف ا ||

 ۱ قلفووبنالوا هدناسل یس لک هناند قزواوخ ام ُندناو زدن روا نەدات ناعفاو ار كدا وتا هباوتلانالو۴ ۱

 ارطمیا اتاندواند انرط لو روند هومن فبعد وب یک دهددنزو باک (تان (ثادلا )ردفا رسول لاح

 | هلي تلاد [ةث دلار دد رغم ثا در وتت د ام ابتض دنا | دص بوروا شوق ەل اط قاس هیون و( اغ

 یربخو مالک :دننزوسدن هی هلم» یا تجدنا لبق ماکزا یادت لاش روتیدهتسهضراع ماکزهسزآ

 | تلعهدوجو ەز و تب" (تهلا) نونزدهآویحو نانا نالوا ثا کوین هدنکزح هلغلواولشان كن دنور |

 | دوا فلوم ضرما هرآدعا !ذالوعفلا ءان یلغ افغد لج را ثعم لات ندهنسانسم قالوا زاغ هصکی تو |
 نفرتن دعح ۇس اوقهرارعشقاو ر روتفو ۱ شاسعتراو ع ادص نلواو ردشابا هام هللا سخت هلن اونع ضا |

 هلقابا تعدو ردشالا ن ك وشف ز هلکلبا خیر هبژوا ,قلواردصمالنب/ قو مسا ۱ هداروب فلوم ردنرابخ ندقلوا این ۱

 هح لیعسا الا قفداذاشل اظلاتاتلا نمانتشعدلح زا :ثنعدل امت زند هنس اتع قغ قار اقا ارطهشز رو كرولا لا دواب

 | نیکنالوارضمهدیلقو روند هنس هنت وص نالق هدامرتات درب زب هلک لاد (تعدلآ ) دیلابوا مدقلات ضرالا |

 ۱ هدکع < ر هی هل یک كت زمه (تلعالا) هل ملک .هشللاد رولکتاغدو زولك ثاعدا جز د هنسانعم نو ادو و

 | یمرافرقلا ق نمنلاذانالغ ثا لافب ر دنراہع ند کمکی دازوا نوژزوا كار دهتنانسس لا هل او فارق
 ۱ و تنعداام لوقت رد هتسانعم كلنا E TE قاط هکر دفلوا هدنناونع "یفلاق نالوا تاونط

 ۱ ثوادعو یکم هرخآ هدننوزدهسکرتهدلب زو لعفا دل )ەق هخزصاذا هنعدا لاقنرد هتعانعع ی طز وغو !هنسشربز تینا

 روبنز (ثونعهلا) رد طبر هاب رع لبقف تالاد (مقعدوت) .تنجا اذا هو ردد تشک دت لاقیودهنشاتمم یاغب
 | لاو دمو نالوا ننس فک یک نازدیارن رھ ءفمایاهرظرون دم تش نو رح ةو |

 | راسك اغ ى وخر *هوهلج نوصا نیل :یفنامضراودشلومالتبنتنوع قادتنا هنتلعا کرد د هپ رو ًامىاكبغدۇھ
 | رت و لچ ر لاه رونلو ۲ق الطا هوو رک نمرود هناونحوناننفا تالاجو تسخ هدینزو ناک( ثالدلا) ر شاو
 هدننزو لاعفلا (ثال دال الدال هلس وکسلمالو نص فكلادردفلد ج ةع درجی یا نالا هفأنو را ۳ وب نفحیاخنالدا

 قعفالوا توۋا کو دهنتنانحم كلی اینو ته بول دوس رهدب ماش مت ,نیغو م شجن لار ی ۱
 هزباش؟یاعت هلغاوا ع وضوم هنسانغم ۰ عافدناو مفدبیکز اول بد او قرا یاانیلعناللف بلدنا وقت روناواردم# |

 ل اکر د هننسانعم قماترب لصا:رد نال سد قار خا هدارویو ر دشا تیب !رصاق یه ذاب و ضل ونود رفتم نان |
 | فدانا بھ قم یڑلب یژزامدا نیما تی بل هتنانسقیزاو هنییبجرلو یل وا تا اع ندیضغ

۱ 
| 

PETE |ا  EEرج هب 0۳ تللاد( تمام یو  E EE۱  

 | تركو تولوادنس و توان وتو ةبنبلإ "یوف«هنناذرکر وند هدو د كکرا ل وش هدننزو طبس :( تعادلاو) !قهزو واق ۱
 ۱ لکهلا اکو یبا كهف تازو یلبس ( یه ییءادلاو) هدننزو لحه رح (ث + (ث ومادْا هوا شاوا مارو لول هللاختح ۱

 ۱ تبع )ون اوحوتانانالارب رش و تتن :زو طب الع ( ٹال دلا اص ( ثمالدل اوز «دننزو طللغ (تادلا) زونندههود |
 | هدننزو هدیرحد (دنهلدلا) رو روتتد هتالتسزا هدننزو نابلس (نآهلهلاو) هدنزوطبالع (تیهالدلاو) هدو رفع |

 ۱ مو هتسنرپ هلت ( (شمنلا) مدعو رسا ادا نخ ثهاد لاش ردهسانعم كلا خ داعت و تب هراس هلت واس

 | هدننزوهنادح ( هنامدلا)نال و لساذا عبازلا تابلآ نهاد هرضو ناکا تیمد لاقت یقه آخ قلواعالس و لهتو ۱

 ۱ ئام لسلام د لاق زلت دلتا زد دص م قی رفت نوحاقرف رد زاخ کن د هتسانعمقل وا تمر شم مالم نیکو | ۱

 ۱ رولوا قشم هلو لوک نتا ةدان کود هر كاج هم وک مما هدقاجوآ هلام زهربه (نول0 هقلخ لهساقا ۱

 هست تست س «ب

 ](تعردلا) ثل قاسمی یا نح د لجر لاق روند هدا ندا ا لکن هرزوا ماظتناو قسن زبسحول هات



 ۱ ی ینزهاذا ینادشا ۱ نی هلنخ ابتدا با زبتنحاو لرره ۳ دد نیدنسنکو

 جناح لاد ذزسک اذا ءاقشلا نخ لاقپرذ هنفسانمم كا اوض لب رغآ ندن آبو رونق هرنشط ینرغا كمولطو |
 ۱ نا ) اةشخ ییعفءاعسلا نبنتخا لاقت a ES هلا تنخ هدنبزو لاتقا (تاتخالا) هلم بزشف

 هو هلو دوجوم انصمیینیکیا ٹشونآ ثلآ ماشو نرو تل آ هدیدنکهکروئید هیسک لودش هدننزو یلح
 زارید کشم یافتخاکا هیسیاربارب نفر کا اون یک حو یاوقو ءاہتشا كنيرب و یاب رج كلوب دکل یک |[
 : نور قو یک ابا ت خو کا رولک اا یجب ردح وزش ید مو ماع کا هدیه پک ۹

 هحوقرو ناوجز یهارم كلذ: ذکر دلو رمدوهشنسزفربقرهوا یتنخ کرد جر مردیعسا یسرفّڭ هسک مان سدع ||
 کن دیفجب نخ هلب رسک اخ (تاستطاو) ليف نمرمه (تاسنخالا) ردشلوا زمر وظنمو دوهشم یراق
 لا هنانشخو نانخا لق بول اوطا لا و هر واط ما هنا سۇ توفل ثانخا هنمو ر دما هنس انهم مزویقر دهنبتهق ۱

 ندنزژاوا جاغا نالوا هدنرلرغا كن هغوق ولدلا ثانخوول لا ثاسنخاورب و هننراکون ن و عب هیواطم یلع |
 تفلّوم هغورف نم ىا هنانخنمو ولدلا ثاسنخا نمءاتسلا غ رفا ناقش زونلوا قالطا هنیزلرب كوکو ذوص
 فلقلاو خف ht :رک دم هد هلیلخ تخلو لدشلبا عایزا ریه یک دنا رک دنهولد هل زاستعا یطفل |

 ردفصنم رخ هلن انو تیلعوب و ردیدآ نوت اضرب هلن وکس كنونو یم كن اخ(تاخ)ردنضویر هلیرمصق ||
 قنات ۋا لاله رونید + هر اک: ب زغم بخ : یلیکوب بولب رق هلن اداو هویش هدننزو تان .تانعم (تاسعا)ا ۱

 هبا دنول و روشد هراکن نالواهرووا رو نم فضو اساد ردل و دم دخن زو مانعخ (تانط (تانخ) رسک یا |
 ١ صنف تون و نونلوا اد هزگ فم نالوا هدادا لوأ ر دلو دسخم دون هدنینزو رفز (تنخ] نادصوضخحم

 3 خون وهسکالو اکو تببخ كم دو دت ت تخ تنخاپ رک لاو تانخ ار لادن دارت ۱

 تانا اما لا ردندنظفا ثنخ وب رونید هیسک ناالواعومذمو قاخهدنزو طبالع -(تبایخا) ندشعلقا هدایت

 نتشهاذآ لجرا تطنخ لاقت ردهتسانعم كم روهلباراتفرقرهنلاصهدننزو هحزحد دنیا ناخمومذمیا |

 | قلقا قلاصو كىلوس اف ب هسکر : هتتم ( ترونللا) نادبذآ تون :تاختوکربهبنزو هن غن ( یمن ازم | ۱

 .ردهنسانعم قلوط ندنارشسو ماعط هدعمو نراقو رشا اداعبارلا بابل | نمانوخ هنطب ٹوش اغ ندهند اتعم | 1۳

 فلان هر ثنوخ ل امت ردهنسانغم كلما تسناو تفلاو تارتشلاو ماعطلا نم ىنعي العا اذاهنطب توخ لاپ | 1
 قلاص PAINE جا (توخالالا ثوخا راضاذا لجرلاٽوخ لاقت ندهنسانعمقلوا ثوخا هسکرب و هبسناو

 لاتش روند هرمق هزاتلالوا زان نالوا كلزانو مرن یندب ءانوخو ردن وم هدننزوءارچم اتوا روسد هب یک نالواكيلوسو

 نزا هدیئزو لیعفت تی ودهدلب و نتدنلاضعارگبراید هدننزورمنز (ن وخ) عن ندب یا :انوخ ةيراج
 | كاد( تأدلا) افلا ننی تک رذمزمرغ ةد چ زول عغتو ديزل انان زد هنس انوا قل اصولو

 | ندلوا بایهروک هنقالطا کلذلوم هلک | اذاانآاد ماغطلا تاد لامر ردهتسانعملک [تلعهئسن هلبن و کس تاهرمهو نف
 ردة اضعم كل رکو لقناذا ثلا ناد لاشن رد نساهم مثل رغآاوردنده ببرم یاضتتمورهقلوآ

 اه رك للاد (أدلا)  هسفداذا هب ون ثأد لانشن رولوا یندعتع هنسساتنعم,تملربکو (یشنواذا بولا تد لاقي
 "قبال شخ یا نآد هلهبلق ى لاشهیلوالختهو لئاز هللا هکدیک روند هدنیکو دقح لوش لو ریکیاجهدبلق

 هداف *کرتو هر شکه دیسراف نس اضعم هما زوپشذ هب هب راغ ر دز اج هلرعف تان هو هدشنزو ءارجن ( ءانآدلا ۳

۱ 

 نه و لەم ولم هرزوا قلوا سا اند هدرز هکر د خرم هلیصتف لاو ةف ر ولك ثاءد یجب لرد قذرف

 .قوجنارلب رعو رهلکد نکل زونلوا نط تولقم هلکغد له ناج ی د د هادا وردم هةنغیدلوا قلح فرخ یک رخت

 ازهاظردیعج تللصا هک ردهنس اتع لوصا هدن هدننزو شاخ (ثثا ثفا ءدلا) رازدما قالطا ءانآدیاهیسکنادانو

 کل موت اج هل رک تلاد (ناب (نابشک ډلا) ددا قلموفو هدیشنزو دجا (تآبال) | یسلکف یدزعم

 کرده اعم ث نوند هدننزو یدرک (یتودلا) خون اجیا ناشد لج لانقب ناو همدا لبنت نابل زیا ندنرب

 قق كالا. تدلا ردي قرم دنس اضف طساو هلی رمصق كفلاو؛ىس هش رخص TENE اتسم روق
 .هدیص داسص زولواریص» تو زونلوا رهن نسج 5راد روش شام ود هرطق قفوا هلی دی دشت كانو

 .دیداینشا» تدا لافب ةلشنانعم قم 1 نوش روق دوخا قوا ندننس هتنکآ بونلریس هاو ةدنقدلوا بيرق
 دن تناتضه كليا ترتض ها هر مل ومو كدت باشینلا هارو نما راقنمهبیمز اذا والا تنابنملانخ اید

 تولوا مغ نعو هعفداذاهند لاس رر دهن ان قاق هتواوهنسانعه بنج :زونیدهناثدو هاب رضادااالف تخیلی
 a )سس ح

1 
۰ 

" 



 | هبیط هک تن ردصوصخ هی هداعوب ند هتبانعم قلوا ثبیخو مارح بویلو حابمو بیط لغ وارسا ند هفثاطنایلوا
 یبسیا ذبيط نوکب ال نا قیقر لای یهو هبفهنبخال دبعلا اذهو ةن ت لوو ةبخ یپسناذه لانشندیلباقم كن
 || یشان ندلاوج | یسلوقم قلوا ندرارح ادوخ ای شلو نامادوخاددنمع یمرحاكنوبو مهقاقزتسا لک ال موق نم
 یعمج تی ارثک ی انیبخلچر لاقب روند هب ینکن الوا ثبلنا ربثکر غلبه هدننزوتیکس بینا )رووا
 كناخو كنان (ثبخ یداو) زد هنسانځه تئ ابخو نخ دنوا هغل ابمر دردم هدننزو ییطخ (یتینقبا !رولکوشخ

 كل مو للضت یداو رد باک ندنسانعملطابردن دی وری صک دهم اهن یا اه کا كن هددنمیابزو یم

 هنیراپس فیرعتو لعف ن زو هبشردرافرصنمر زانو وق طاب لایق یا بخت یداو ین اوعقو لاقي رد هلي ون د
 ج نکآرایدلیا تیاور هلیف كناهو داضو كاخ هدرانوراضعب و رد راش وا مع ةد دوې و لطاب کک

 هدنیدح ,تنابطاو تبطا نم كيذوغا وبشاكه يخف كاخ (تنابخاو) هلتپتعض ( تلا ردقلوا موضع نالوا
 هکر ید واش ردیرواعج كن هثببخ تئ ابخو كثببخ ثبخ و دیزاناناو روکذ كنت ەفتاظ نیطايشدازمزاب دلوا دراو
 || ندننابخیسهلوتنانزو روخ هللا د ازم یر دصمیانعمراضعب و ر دیو رم هد هلبنوکس ك ناب نوجا فف یظفل كج
 ةرضنلا] رولوا هت در لاصخو همومذم لاغفا راس دارم ندنٌ اخ هروکه کی ن ند شوا تها ذ هنغی دار ویت هداطتفتا

 لهجو لا عید لظنح دارمردعقاو هدنسد# ركه الا بخ ةر لک ةشببح ملک شو وبشتا .دکآ دن
 یس هکلوکو شارو یکو کہ کر دن رلکدید یشمراص غا کرد ثوشکد وخابندنانبن یبآ یزاکڈ دای وت زا
 | ردیچاغاامرخدارمندهبیط هر ردنو چا هلک اشم قالطا جش لنو س ر داب تعفو رح زالوا یشع و ||
 ثخ رفکلا لاقي رد هنسن نالوا یعادو ثعاب هداسفوٹبخ اک د هتساتعم هدم ةلیقف كنارو كيم: هنا ||

 هیشمقثعبخا لاقبرد هنسانعم كم زوب هلا هنارل د رانفر یکی شیو روپ نالسراهدننزو رار عشقا (ناتفخالا
 نا ) هنسانعمرب دو تسا ر ديما كوك ليف ك افو تنابو كن اخ( ددفنبخا) دسالا هيثم یشماذآ اتاعلخا

 || بوت ہر وص بوروٹک وص لینک ولید هي یدنلیسو هک اشاخو راخ لوسش هلیدینشت كناو یعض تناخ ||

 | روت دهنفرف هود قشموبهدننزو هصخ(هنلن| زونید هنوضوب یروق یکسا و هلوا شلاق هدنر هرکصن کد نکچ |
 زا یرلدع كن هقان دلکن | هک هلوا شلرغو هلیک زترفص دوخان هلیغیق هود هکر وند هروماح لوشو ةنسانعم هذنل#رعب

 هت دزبو جوآرب ندنسبترقعاغاو هبلیاهدرز آی زاص هدقدلراصبونوق هپ هسسک هک اترا ردیاااط تراک ما
 ردهنسانعم كمردکر هدننزولیعفت (تشخلا) ردزتاجهدهلبضف كااخ هدنوب رار دنا یخرتوط شت ۲ هکر وشندهب نزف |

 (ترانتخالا) هعراذاهثنخ ل اقب رد هتتسانعما كلبا حالصاو تمره ىف هن سترو اهعجن ادا اثبت «یشلاتفخ لاق
 هلن وکس كنارو یمه ك ناخ ( قرط ا) مشنحا اذا لج را ثتخا لاق رد هن تمانعم قوا مشتح هدننزو لاغتفا
 روند هغر راک نالوارمارپ هشیا ك عانغو كتب عاتف لوق لع هنسانعم تسلا ثانارونید هشباساوا هدننزو یورک
 عونربزالج لررف هکلب زدلکهدفرق لزق ناص رولو قلل رق هدنکنر هکرد فرق ځؤترب هل رسک ناخ (مایرتط
 هلو تارلوسو قلاص یرات!كنس ەدوك بولۋ یربایرا روكى بیکار ونیدهنوناخلوش هاب كااخ ( ءار ا) رد هر ق

 بولب رفنکر روب هلغلوا تانلوسسو قلاضو مال یدوجو هدنناذ هکر ونذ هینک ل وصش ه دننزو فتک ( تنال |
 هلخلوا مونیرم هلبناونع هیفام هد هراس ناهما ناتو رسک یا تانخا هیف نهوهو ثنخوه لاعب هوا رولت |

 ثنخ لاضردهنساتعم قتلوا ثتخ هسکو هانت( ثنلل) رولوا كعد هنسن نالوا هرزواروک ذم قتصواقللعم
 رولیکو فولب ربقهلغلو اوله د وک المو قلاضیچدوبهدننزو لعفت (تننعآ]) ادنخر اصاذا بازا بابل ا نما تخل جزا

 | فف هعخ لاقت ردهنسانعم قل وا ملکوب یکیابولیک | هنسنر وثنخ نعم ثنخت لایزد هنسانعشقلوا ||
 نا ) ثنخق قعع لجزا:ثتخنا لاسعب زدفدارم هدلوا یانهح هللا نخ هدنزو لاعقنا ( تان الا) یک ن یشاک
 | رواج هنیراشید یزاو نیق رفتم ذعاجج یاسانلا نم اخ تبار لوقت روند هی هقرفتمتعاسج لب سک تا

 ملکون یکیا بوک یبسنزبهدننزولبعفت (ٹہخخل1] زد: لکویک ر ونیدەن زؤر | ىلغاشا لي قزب كد اروا نالوا ]
 هکر دف وزعم هدننزو تنم ( تنحل ا) فظعتق هعطع اذا تنضغف اتق یئلا خب لاش زد هنتسانعم كجا |

 زذ ذوخ امن دنن ن انلو رک رونو ارتیع اس رکن م ہدافرظ ال طصا کر وتد هراکد اند یمات تالوا تلنصخ نر
 لب هراظول هبه تشو دزئاج هلباوتع لوعفم ماو نوهکی دلبا تبنخت یف ودتغل هلیناونع لعاف ا هدنواآ

 هنبتقف رر ڈیار ت کک هدنناسل كرت لضاو هلا ههجعیاظ را رید ره ظمرانا؛دنحالطفطا برغمرابدنوصب دردک یب
 هلنوکس كبوتو یتخ كناخ (ثلا) رونید هصص ثنح هدرانوب هبا راغصق ةة او) بم تناخب( ةا

 ی ی یو تم تب بس و
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 ۳ ۱ ۱ تک

 ۱ مون مان اخب بالزمن املھ لورا تمام هال وق لار جیب رنو لفت لاا

 مانصالا لای هانعموا ددعلا تاوذ نلايللا دبعتب فا هیف, نیک اجرا ین اسو هيلع لایت هللا سا
 | تیوپستهازجاندیقامت) بيق AEN ای نامهیدیق دملا تاوذ یاب کنی کید حزایش |
 | گرید مجزا نذ دوم آمندنآ یانهدوخاب فو أندنیتنانجم الا لطابلانع لیسوب سپ نهلکد |
 نصا لااتنعاو تیدوض هک بلس نر ین کردزوخب اندی ی انجم یانجم متن لا ادب |

 هیلغ تیر میم پز ندی زما تبق لل وقم دغلا تاو یاب لر اوم هكيدلاة رول مال |
 وا رییشایا موند رینضتیازجچ [یروک دیه وهم اوز بلا دیتا وو تنی |
 نو riin عدلو | بہنا هنو لخ لی ردتفاو |بیلغت مکزدپلایاو مایادارم ن چبلایلو ردیف رل لبس هلک نت |
 ۱ ها ویسی هکر اینم مانتو ادب نایب چړو جاریش ڑ اسو |
 ,ردیمما نوا فرع هدننزو نور (تیول)ردیفسا ل چر هدننزو رعج (بتنجج| هی ما ادا نکنی تنم لاقب 3
 الو هدربآ ب وخ هلکغد هیابعا یی وقمدواو نکی واو ټل دوپ نالوا هډضارطاو هرکچ هنن ومار نرجو ||

 طی وک ت وو رونلوا لامجتما نان رام راتو ق رفتم وشو حبو رود ,هنیناخ زوعس ءاوجورویلواق دال.« هزریط | ۱

eتین دارد خانی نو × نوب توخ پک لب مو یدناو نا هدیه هک +  
 یرییبذتلعل كلل 2 ددبو عرف یا نیوتتلاباو اوحو +املانسینکپ واغلاواولاپ بلم ثان تاجو ءايال ءال ارسکب

 نورمال د الم با هد هلک چه هنزا مطتوجوردقلوا نیق رفتم نإلو| باونص ربدین هرو اب
 زا اهم تم او ضرالا ناجا لاقي رد هپ انهم مارا ی یش نالو اه دنیا بو دیغاط یار طن مر ماسال او. هلی سک

 هپ کاج متو قو مک رجبی حالا هنسنمم ق عاطبو دی كیرحت ین مقام بل طواهراب
 نحر دناکم ی رظظ شعب رد تب ال دهناکم هکر دملکر هلیساپ هدزوامض كنرخآ اب یتف كناج(ثیح ار دیدآ لج دور

 دینې هنپک اس افشا یکیرحت ردینیم هزوبزم لک تالا نال ب0 ینپبلوا نامزفرظیسملک
 ۱ هرزوا بیک تويا تفخ راضعبو هرزواف فیل عمتصلل ال قدس ازاضعب وراپدلقنیورزوا من له بشن را مب ۰
 هدننزو ریا( نسخا )هان لپ مف ردلعسم یل ید هلغلو !تغل هد نظل ثیح قد ن وچب کوچ جراٍشیابدلبا اب | ِ

 | طض تخم و لاق نویو الوقع کو سوسحم رک ر دیلباقم بیطکر ونپدهب هنن شوخ تورا دوم يلا -
 ۱ هاتف و یخ ذعدیفاتیبخلجر لا لاقب رونلوا قالطا +ینیکراکمو جا خب رابودو قو

 ممکن ابخاو هوا دج قوم تابع[ |« خب اصن یاتیخلچپ لا هرونیدهسک ۱
 تیخواتیشناکاذا الوالاپابلانم منابجو مب اخو, اج یشل ا تچ لافیربهنمانعم قلوا یخ نیر ډزو 4 7

 نا داوران لج را تخل اش رد انعم قلو اراکمو ناطرشو یبهرپودوهامورف هکر هلیعص تلخ أا -
 هنس مدام قیابنهددو هرو یلحج ۍډم کد ریون شکر ابو لو تختی )بخار

 ۱ دارم یی انجو ضورعو تو رکو بولواهبنښزو تقص هسرولوادارم یسانعه توپ هدهلوقجوب هر زو ا يناټپ كفاك أ تسبلطم
 ی E دم طظاغلا کج هک دی دنا وباو نک باسو دپسو قیاضو قینمیوو اب هدتزو لحاف هیرواوا ور

 | دولوا هدننزو تفص هیرونلوا خوم لعاف اپ نوا رارقتتماو توج, : ندبات اقلطممردا هرزو اموع هکلب ریلکد )2

 لقانوغ اتو,نسا رولوا هدننزو لا هبسرونلو اه دارا ی انعم ٹو دج رکا و یک نیجسو حرفو لیقنو حقو نسج
 | نحو بو نالوا: ضراع ینایخ ت باج کردند و جدر ښخ و باب هددهف نام سب یک نماپسوحیافو
 | غایب هدنزو نج( رپ بخ هدنیزو ءاعبرک ابا نوچ هجاز ردام مایل نالوا تالبخ مدنتلبج
 | سا لو نلعر دیس اعم یخ لیکن لا ابو من یخ ارونیدی ینکن ویا تا نا رمازو شو یامورف
 5 | هه تاج الا) دنا لاو ابا لوقتردصوصخ هیادنورونلوا ل امجتسا فب رمن فرح البرد ةف ر عم
 | تییخرتردلودعم ندیبخ کج دنزومکآ اب اما ذا لجرفا تبخ | لاقي رد هنسانعم قوا نن هسک
 ۱ | هان نزد بمم ندوب ک «نزوماطق (تراتخآ یارو ارادا لاقپ رد صو صخ ها دنوپ وردکیرد |
 ۱ هزه هلا لوق عرونوا یقالطاهبیجت و ل وب هلیس هیشدنفت(ن انیخالا | هیرخاب يا ثابخاب لاش ږونلوا ل اعا ||

 ]| تان كلب زی ابن )ناو قالط دنسب بنقص بلف اغار میوفودوخ اهغاسوقواهلیسوقوقرغآ نهب
 عانا ارد غوت نلرو ابادد ج اصمقزاذا نی اخا بالا مايجب هار لا لحرب لاقي رونلو !لامعتسا

 ۱ نال قاتار سوپر لوب ین دیس میک اسباب تار وردص دن |

 نایلوا



 أ اتم توت خارابخ ایا( تیداخان لع )لافت دلوفهنمو رولکتمداحا ى جج رونناد هب رڪ نانسادو مالکو

 هاو هو خاص كنیط التمرد هیننک ن بلب وس مالکی عفاوقم ناتسادو هصق همه سسکناح(تدل

 هاتف ل زاح (ةت دلتا او) -(تدافنإ ) -هث دحب تیحااضیا بلا ندج وه لام ندندنوب قااللتطا 4 وللا دخن

 ]| :یضق كناح (ترطا)ودزسای را مان وا ندناعکا هلزاوتف ین دوم
 ]| فاملاو كوالا تانلانتائرخ لدنواثّزح لاقپ رد هنساند كلبا عجب لام بونا ن اکو تبسک نوک كنارو

 ]|| تاجوذ عت را نجا ذا لازا رح لاق روبل وا لامتسا هنسانعم قلا نواح تزد ینکرولاما عجب و کک ذا |
 :لۇشرۇلۇام EERO 1 و ۱
 وتب رو كنف كن هلو ناو |هتف وک ب ول کود هل ر اقنرط هل غلو ا باو درم هکر ونلو (یالطا دهازهاخ |
 لب لور منت بو دلثوبز ن هناد هلقمزاو قۇت هننسواو هلک قوخ رولوا :ردصع كلذ زحل ۋارو تد دنکوکو ۱

 قسرانرح لاق ر دهسا كك مضت بالو اهل رها یخ اه رهتظ یلعراتاذا ربا تزخ لاق درد نا رک هتمادعمآ

 ترخو ردیعوضونیانن و را ندعرز هافلو اه اذبهمتدروس اتو كاك افق ثا و نت ۱
 كابا تتش یس هلوقمعداض و زاخۆ اکر جاذا زانلاثرحا لاقى ناونلوا لابعتسا ةتتسانتعم تامپو شفا

PIRET ۱لات دلبعتص هش امش قلاب هک :ونالک 1ییتشزو :هشتف اذا رتا ترح-لافترونلوا  
 طرح( ا 25 زغا) ثار د اهاذا لحلوزا ن رحت لاق ر کد یس اک د هتانع م كلا هرم نارجو هیف ةقبتا اه شل اٹرخ
 نالواهدنشاب ل رکد هن رخو رونند هکنرک ك خب ةر وک درک دن راشاب یکیا كباب هدشنژو ناحجم (نیازفآوآ هدننژو
 هد رفز (ترخوذ) ردندراناهرشکت عاجب فورم هارن وبن راح ود هاتف (0 راو ) روا قالطا هدمت 1۳

 رارکتیو فاو زدند هیلنهاخ هکر ادال ییعراتنزاطا نیادوخابزخ , ناروئلواریعتا لاو رکن دریچن 2 کوله ۱
 یزانهلا تب رڪ ن دج ان دیش ردندیهاسا هدننزو ما (تن (ترح) ن دندنفاسا هدننزو زیپ ذ(شبزع) دشا |

 تزاحو ید ید ترا اوبا رونلوایالطاهنالسزا ترا" اطل" ردیدآ لحرب هداشنزو نامع (نانر زد اعا
 ب ةنراح یاب فوغ نٹ راخ هلا هم ذج ن مل اط نبت رااح ار داكد كخا فو هدشناتلازوخ | ۳

 دن راح) رونلوا قالطا# هتک مان هم » ن ثراعت هلا هتف نان راخت تدنن هلق هلهان كاذککرونل وا قالطا ۱
 تاک (تارطا) -ورز دهان ارت و دتر ناک تازا :لغلاو یس هني رقص اروخوآ

 رول وا شمال وا لینکت نکتل شل زاضت بوککتدلا جرا دق رکن وتد دقوا نال وا سالن ما هو |
 3 دراکو تسک عفو مک هتسن اعم ماکت زد عج تابع (تیارطا) رولک هنرحتا ینجبنروتید هتندكننهر مت وا

 تلضرازرب هدر درعصا رخ ]روناوا قالطا هو دشلوا لوم لورو ماکس یا یهتبارح لااوجزخ لاقنا

 نى زالن نایک یرالعآهومستا :نیدلادعس ةاضلا یتماق رد ورد عضو مر هددادقب نرغآ ترا دیتا

 كلذکردن ديف ڈاؤش ةر دشعاجا IG قازاغا ب بقف تا0 (ت وادلب هند ازوا رد نادتتع" ن كلا

 زاننبق ن وغم وب کر ذ ج رم یک عبور را تمد هغو ور هلوآاپظا تبرعت مالک های لھ
 3 دیسک لب نواعم اهم ن نجلا دنع ند دحر رد یت دنر و اوباش زوم یدو نا یا تکه ۱

 لا ةدحوم یاب (بورتا) لوید هب یکسوکت جن زب وا شنا «دنسنانو بارع( تارا و هدد زوزرم» (ترعقا)
 هعرغز (دا*وشلاتکر حلق زدهنسانعت قتالغزا هدنن زودخ زخند 'ةتكرللا) ندید فاتر نان زف |

 | ي5 زواوا هدنشا كزتکشا زوتندهکبش طی زاکدیدناذرشوزب ات قارق هکر دنا تم هل ةدننزو فک( تقلا 7۷ ۱

 هدتنزو ذخ a راوی شت وك ناب ابزواوآ هدنلکش نج ناظر رک وند هلال ع ولو و نولکت افحا |

 تیک دلی ورم د وار تیام نوتتد هلنشیرلکدید رال قرف هزران وز نک تان تو ۱

 (تشلغا) رونی ەش نالوا و لتماطویراهدتنزودیهازک ناف" ی واى زادت روک دمی راک دذ

 زد قلى وضو: یانع هنش اتع ما رود هاک هلبرنک ك اخت ا یزتلوآ رکد رگ دنا دو تی |

 راتفرک« هدنآتولنا جورخ ندنسهدهع كنم ییدلناذسکرب هک ردە اتش نام لت و غال ایت ای واقو لا
  لواورونلوا قالطارب هنفالخت كون اهنجوعف ماذا علا تالا نما نیم گم لقب زادت زابع ندقلاق |
 لاغاذآ لیلا ثثح ل اتن زدم اتفه تاب لس طب دخ تل ندا و ا رنتك |

ESTEناتناذنخ ا وقت رد هنسانحم ی لف تناخهدنیع نیهسکرلب رنک ترمه  
 | زد ۇمتمازاغىدرةم لو عدد فتح روخد ەد راف وام تنیس زا 5 تخ ن UA أ

nnn 

۱ 



۳۹ 

 ۱ | نکیخوب م عح هتسنرب يخف ئاخ (ةئاد لا و) هدننزو دوعق (ثودطلا) ندعضومزب هد هز دان هلنسیقف حالا ۰

 | ضقت ل والا بابلا نم هبادخوبانودح ۶ ملا ندخن قاق ردیط,فن كمدق کر دات قوا افیند برک
 | لک ام هکر ولوا مومط یاد ابا هسرونلوا رک د انراغمرد هلی كلاد هک نلغف م دقرک | یلعف ثدخوشاومدق
 ۱ ۱ | ردخاو قملوا فرا هی هخخف نعي هلن رک یا هدقذنلوارک ذ ادرفنمو ثدحو مدقام ننذخا لوقت رد دنا

 ۱ | ضعب نوعا تباعر هنجأو دزا بزعلا نیب کو دنت هزکصندکد دلبانابتهوزو اهجووب هذه یر رخ گی مجرم
 ۱ | کردفوفوع هنیحاخترنوب و ردندنالایعتسا لا در فنی رللوضا هنبدارفن الادنغو بو دیا ربیغت یتظافلا یادم

 ۱ ةنظفل اباشع زد ناودع ىج کردند ول د یسندلک ه هادغ هلجمزارولوا شلوا تفیقخ ظر مشب ضعبل | ةن
 ۱ وتو طب هدنلح یلاعت هللاء اشنا نکل زراو یس هلامم هدنون فبات هجرك زید اناشغو اادغ هنسسرولوا نراقم

 ۱ | یرفلوق+ءانوءءاسام ةتلعف ك اذكى دنلوارک ددکهنر ریدنارم نارفنالا دلدک ىك ىرللۇقىقازمو انه كاك
 | ناک ابن زون هنماکتهو هنسلاعب کل هزات زونهیعی دنسادتبو لوا كن هنسنر هژیرتسک تناخ (ناندا) یک
 ۱ رونلوقالطا هنلززاونو بئاون نالوا اذب وت ہون تناغز هدلا نان ادا لوا یا هرم ناد ق اللد

RRA۱ هی توی یاس ةشنپادتناو لوا كئبشرت دو یک اتنضو یدناوارک فک تن رد زدیضم  
 ۱ تا ذجالا)رونلواقالطا هزولقون هدب اونو عیاقو نالواادییاون و هکردیفج زدن دام( نوا لسا اوالد
Reetبون ندیا تۇك وین لزهدآ هلتسانمو رد هسانعم هن دام روما زد هلت قق هکردیفجج :تكدخ هلق  | 

 از وجب ناف هذ هش لثاوا ثادحاو هب ین یا هنادخ او یهدلا تداوح هب تلزن لاعب ږدشملوا قالطا هنغیاقوو |
 | نایقیرونلوا یقالطا هناوجو هزات هدننزوربما ( سلا :نیهلا تيدجو) هدو فتک, (نسلاتدخ) نونلوا قداظا ۱
 ۳ یوق مورخ او قابل کید ات نف ةئودطلو دامان یا نسلاثیدخو ساخ ل خر | ۱
 "نسالب تیدحو لیا :نسدخةدننزو تک |

 1 ۱ | فب هاب نا بد منام نان دند یا ثندخب بول : لاب روسد هثبش کی ثیدخو زدلک د اج

 ساقرغ رولواریبعد لا یدزفالهدکرتندنوپ دوم قالط مالک ناو اغلب ھن انمو
 ید عیطاقاو طق ۳۶ جت رد تلو امج ندشنادخن دهن بولوا یجج كنهنودخا هک نوک روک تیداخا یعجج هدزوا |

 ۱ TSE (ین دا )ا هلیضو یر نکی اجر ولک خد نانی ین چو ذهن |
 (تبجلاوزا هدین زو فتک (ثبخاو)..هدنزو ندن (تسح او ر هدیتزوروبص (تویخا) !) ندلوعفم ىع غ ردضم |
 | ران ھنخف ( تب ا) وند هب یشکهنالوا تیدطازیکر دز هخلابم مدینزو تیکس (ثید او ) ةدنتزو سش |
 5 | نه ا نالوا تر ایهظ صواب ك باه روند هثش نالوا ادم کیو روپدهتلاح قوا ادیت یکی |
 [ ةدلبرپ ةدنس مکلوا موز ٹدحو یدنلوارک د < مت يولک تادا ی ردزوخ ام
 الت وایت ا .زروتدو هدبااذا؛یفلا ثدجی لاقي وذ هنسانعم كلی ادیپندیکییبهنسنربهب ونسک |
 imê لاقب رذزاجرانوب هکرد هنسانعم کلاازو هالجادا فيلا تدجا لاقي: راو متسأسنعم كرو |
 1 | نوتلوا یت كلتا یدرقال کارد هنسانعم كفي :ویبناتسادابزوس هیرب ینب هدیشزو| :هلصافم (منداحم نزا

 أ دخ( هالچاذا هفیس اذا لاب رونلوا لامغتسا هننانعم تامر والج هیلفو او دافیااوئداح لا |
 ۱ تیبا دیودوول بیضی یسارفو نامو :نظهنیمه هکروتلوآ قال بطاهب نکن الوا دداا قدایصهدسنزو | |

 | :یتشباون دمنا اک.نویعللا یا ةیاهنلاق لاه باطن !رمخدجآ نها یف نکی ناف نو دم مالاق ناک دق |
 | ةدنتح كران ونحم نالوا هدننایخ السا لها که تزدکعد شف ریش :هثسی دنکی شانعم لصا طفل ۇب هولاتف |
 | ثزونضيرک هک. یراباو ذج غاب هکردشایینهدننبذح منش نوف حلا نیفراعلاورذ ,وبشانالوادزاو |
 ایران اهلی امر ورخ ندلاوخ او,رومآ تاعقا ابننا زۇما ەك الف سسب بولوا ان ::ہقراع لقاعب هر هند |

 لتبم هلی زن هرزوا ۍزالاح هل یفتهیالوم نزوفا ځلو لنارازوب و بخند هینیغ لاوخ | اضخب هرزوآ هروک نو |
 هزومآ یافت( ندرمسک جراخ عبور دبزال قوا نابیل فک دنراراوطا ضغب نالوا فلاخارهاظزدکید |
 كليپ تنمو نب دلم شپ نوتلوآزینعت قحن ,قایبطنا هک دیآ نود خا اکر اخ ای قرلوا قسفا ازمو تسار |
 هنفورف ین مش توتدبالسج هنمارک- هل خلوا هن هتفن زف هئ هب الق طته تایل دنج ینافتا ززو از ردن خو |
 هدنرااتضف ناب غبۈطب اۋ و وص ىا هدا داب تاشو مرکب (تدخلا)زدرود ند هزال فاح فقاع سورقلوا هن اور ۱

 هیچربخ توام اینا نوب هدة کا دحل 3دعضومر هه[ هند دید نقیب
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 ناب دلیارسفت هلبا یغلاب ناز سراضوو هلا یغلاب ناب راض هب و اب ددرد قلا قل اوپرا هب و ردقج هلو | ی فلا. نالن
 هدیسزاف هک ن ؤنېد هنغلترغوب كز اغون هلي سک ك نانو كيج( هربنا ) ردیدآ مزوا هنوکرب * دننزو یشرف رجا

 ةضرامزب ییلنرغو كنیزاغوب كنەسكرب ردنوعا قاحلا هک د تنزو لس (یترمتا) !هنشانعم هرج زر دولکیان |

 هدننزو ذفنق ( ثب رج) ترجح یا هتنشرج تأتناذا ا ر جت لج را یرچت لاقب ردهنسانعم یمقلاقبورابفهلبیس
 نخ (ینجا) لصالایاتنجا م رکوه لانقب روهفساتعم دانی و لصا هدننزو سنخ ((تناجآ) ردا مضومر
 كيحهدنوو رونبد هرومد دوجاو العاو هنسانعف دا ږزرونېد همدا ناس نشوخو هززوهنسانعم فبسروند هلق هدننزو

 ل ام ردهنسانعم كلبا ا ییلبسل هبتسف یرغ كننسنولصا هنسکرب هدننزو لعفت نخل ا) زد زی احد زمالك

 فلج لاق ردهتسانعم كلبا قلنا رهه هلثقراک | بویلزوا یییرمغ كنسدلو و هلصا ارغیلا یغدااذا لعن را تن |

 ففلناذا لج لا نجلا رد هنتانعم قلیاص بونی روب هنس هلوقم بوث نوا كل کو دخ او هر ادا هیلع

 هیحانج طب فر اطلا تنگ لاقن رد هنسانعم قاب بورپ وهربییسکو کك لر ءرسینراوانق شوقو هایش لغ

 رونلتفص ترروغ هزشازژمارپهلکنآهکرد هل هلبتف كهدحتوم یابو نوک كلونو یم يح عین می
 یرغوط هسکوکتنطب.هلنبتهف (ثوطا) یکرعلا بدرونید هتروع دنموشیبا كيدوخابهتروع ءا لوخلعأأ ٠

 یرغوط هغساق كنطب لوق لع رونب روک یکی نطب تروع هیک هکر د هنسسانعم قلوا معو یرباقرط تسوا ||
 هرزوا هروکذ بم تفص هددنزورج | (ثوحمالا) ر دیتلاح نا ی شش کر دهنسانع«قلواكملوسو قلا تح غاغا |

 روند هیهنسن یرلکدیدراب قرقونادرش هدنشابهبنکشاءانوحو ردیشنومهدننزو ارج( ءنوآ) روند هتک نالوا
 زومهسردیدآ راتهحرهدنب که دننزو یلاسک ( ین اوج )روند هاب ق رقیخدون هدننزو ثور (توقجآ) هنا ||

 قصد یکربثا نیایرهوج هکر ید حزاش ند شابا ثس هداروپ ینبمهننهو یرهوج یدنلوارکن دنس هدا تاج هلل وا
 هومصب هل دب دشت كلو اوو یف ك بج (تب وج )ز ددا هی رقر هدنس افهقدادغ هدننزوریز (ثیووج] رد شاب |افتق همالعا
 ناذیدآهلبقر اب عضو مو هلبط ك وج (هثوج) ږ دن داروا یوم ا یاقلار شب ن سسن نداهتفر دیدآ دلبر دا

 لما تفخ بوبا ناو كرت لیس هضراع یس هلوقم برطو قوشاب بضغای فو هتک هدشنزو ٹک تکا
 غیا الا لد صف بترطلاو| بغل اوا عزفلا هففعسا اذا ثلاثا تالا نماخهج لجن را ف عح لاق داها

 هضراعر دوجو «دننزو تیدحت هل هیقوذ ات (ٹبنعلا) رولوا زنسفروف هکر ديما نالہ حور دزو فلک
 قاناس (ثفأ) فعضو رسک“ ئا بتخت هبفو هندب تتح لاسنقبودهنسانعمقاوا فیعضو رانو خنک طش |

 انحیفالا لع هثخ لاسقیزد هنسانعم قهردتف بو دیا قد وشتو غزت هشدارب نیهنکرب هل دشت كانو قف
 هدرانون ة:دننزو لیعفت (ثیتعلاو) "هاب سک تن همه ( نانحالاو)(تانضسالآ) ٠ هتتمدنا دا لّوالا تاشلا رم
 هکر د هثسانعع قمزدنق یت دوب هدننزو هزاز( هنهطا) هفح نعع هنو هدحاو هسا لاقب ردهتفلانحم یزد

 حح لاش رد هتساسنعم كرد هوا یز نی هنسنر و هضح اذا هيلع هصح لاقن فقر دنق رارکت کم دارم
 برطضا اذا قبلا تتفح لاش رد هسا قماردلب بنوبات وا اماج كشعش هدا وو رک حاذا نیلا ق لتا
 زولوا مزالو یدخنم هلغلواهنسانعمیلردنقو رک هنسانعم قمودنق دوب هدننزو لاعتفا (تاتحالا) تالاق
۱ ۱ 

 یلحوو رد هنسانعم دمو كباحو روند هب هنس قو يعط كنا( توغ ا )تحلف ر تالا ىلع ةا لاش

 هدیه زز ییلخ( یخ ا) یکه بنک ورد هتل رک طوڑد نام صخ قمزد قو وند هب کی نیک او |
 تباعو ثسخب (تبثطاو) هدنن زو روض (ثوفلا) ینبثحو اذخ هثح لاقرد هننساتغمقمردنق كرد ردم |
 ود هنس انهم اچو منت یخدون هلبعتف كزاح (تامخا) ردبا ثعزسو ساک ا لدا زدتق هششرزک ابوك راد تنناخخ |
 تو یی هشیارپردلعافت لصالا ف که دننزو باعت تاهل ا] عرس یاثاهخوتثبیلو توش لجو لاش |
 | لص)ل این هلی رسکو یف كراح (تانلا) اوضاحت یا هیلعاون الا رد هنس انعم ق عشر دنقتو دنا بیغوتو قی وشت
 باده ذلا ب سنبهکهلیلق مون نائلوارببعت یکه ئت هلتیسانم و ردذوخ عن هنآ ٹبفجو روحا هک تر دهتسانغم تصون
 | نضفلا دنعو اضاع لك ام لاسفباک مانام یا ان ادو انا نالف لضک اب ناق تم ورابذلبایاللما لولوا
 رلمدلبا لانغتسا هدمونم"یشنالوا ثغاب و قاس هب وغ وا هداعب ونیذ هش نالوا فة رتوش ج "هلیسو هلعفرب ناف
 مونم نخ هاوآ قش اسو هلبسو هی وقیوا نعد هنس انهم ثمنا م ابا لع یا قک ام یز هاوالفم برم هلن اخ
 ییاردلنو روئد هنسینافوا ناصهلعص هلناح (ثلا) رد هک ندیکعد مدعو وا هک ی نلوالئاعزکه دف

  روتندهدوافهجب روق شماغ الصاو رونید هکعآ نسقتاقو روت. دهخلموق بابو تشرد لوق ىلع روند هغارطودموق

۳۹ 



Cef 
 ی ی »سس
 | ردق وا هنالث یماضتع»كن وکر دج ران شرد نوک ی چ چوا كن هتفهرکر دن وکه هبنش هنس هدم كلا یعضو ىتحف كان

 | تیلتتلا ںولکٹلااو تانالث ىج ردة یا ید ءان را رت شملوا بلق هفلا هانیه نیم هزاسبتما نکل

 | نا یشوقو شب بطرا اذابنیلنت رمسلا ثلث لاقب رد هنسانعم لوا یرادنمیث تانخروقامرخت دننزولیطفت
 | سزفلا ات لاقت :رادکلکهرکصندنآ ی کیا یزاکدند لصفیکر دمنپسانع هدهبن رم یجنچواهدننادیهشواب ۱

 | هدندنع کا اجو لاو ناببطلس کر ونلوا قالطإ هبنكلزش هدنواتزو نسحتو ثدحم (تلنملا ) لصلا دعبءاجاذا
 | قالطعا نوصکی دلنا لاله هضرم نی لاو نایطلنشو یمدآ لواو,نیسفنیدنکه لواردبا تیاسعنسو رع لج
 | هاخاو هسفن ةنالث كلم هنال ناظلسل | بسنعهیخاب عانا ىا تلدموا!تلثم هنافنالف نع بنجن لومتودنعلوا

 | رد هتشانعم كرد هلن نکراقلاق ن دنرب هسکر هلی كن هزي هو كی ( تاطا) ملا للصف ناطلسلاو

 لاقي ودهنسانعم كربدرفاو : قم رغآ لغم وا :هلوب رغآ هدنس هقرا لوق لع یکی ایق كلاجو كدآربب

 یبهنسکرب هدننزو هماقا (ةباجالا) لبقن ىش لج انعوا مایقلادنع لقت ادا عيارلا باسیلا نما لجرا ثثح
 | ثك (تأا) هلقنااذات نا ناجا زونلوازبعت یمصب ك کر دن نفمیمردشار ارغآ وب رغآ قة ادراب
 ۱ تیلاصا با ما اجلاس لقب زدهتسانع كمك بویوپ قصاب هلن لغو رغآ کوب ك هد هدنزو
 (ث شیّووطحآ) راخالا لفناذا نتا تامل اقب ند اف كما ناس و لقن تداوحو ناتخا هسکرو القم هاذا

 | تاب مو وج لوعفلا ءا نع لجرا ثثج لافب رده نسانعم كليا فوخ ندهنسنرب هدننزو دوعق
 | جاغا هدشزو لاعفنا (تانحمالا) قلخلاء سیا ناچ لج ر لاقب نونید,هب یشکچ ازم دنویوخدب هدننزو دا دش

 ۳ (ناوج) ردیدآ هلبقربهدننزو هعرج ( هنؤج]ا عرفنا اذان ا ناجا لاغب رذ هنسانعم قلق بولب رود
 ردیدآ نصحر نادنلاسعا نن ره لوق ییعردبس هبصق كاتلاباطخ هدنکلم 3 کردیسا طخ ا هنیدم هدننزو
 لقب ردمتس انغمقمر وف بوک ندنکوکیباغا لاوق هری هنیباعمیاهسک لب هلی دیدن ك نانو یف لوج ( :تا)
 رد هتسانغ» عروق تویلعلت ندهتتشرب و هلصا نیم هعلتقاو هعزناوا هعطقاذا :لوالا إبلا نهان نج

 | تشج لاق زدهتسانعم قهادرزو كى یراوهب یضادااتالف تح لاب ردهبسانف» قواو عب فاذا لجرلا تنا

 | افرضو روا كبوخ هلوا یکم بت كلج وكاد وند هز هک سکو ضكوج (تجا) اسهت ودتعفراذا |[
 :نانکر رح نال وا: مزال یرمهطن ىع هلوقم یزادانقو یزاب زوابیرآ نالقبوشالبدنرزو لاک ردهتسانغم لسعلا

 لوق ع ەنموم لاب و روناواریمت ق چاق هکرونند هنفالغ هوم هنسانعغداز ا تیمرونېدا هنببولوا هکر کچو ردنرابع
 ارم ن واقر هدازو دوخاب یدللو رک افنآ هکر وشد هکر چ شمش راق هلا ند هلوقم یزد اپنقویراپرواب راب رآ
 | هلو نمرغوذخا ندننا دفامرخ هدننزو ریما (تشبآ) هوا كدراز منا نکر وجیک ی زولذوسرزوا لابقّورم
 ۱ لوش هدننزو و حاتفم (تاضلاو) هاتف كیجو یک لبه (تیصا) لوا قالظاهتس ندکد رکخرونبدهنادف
 زدن الا تانلوا ربت هره داقلظح هدهراس لوصا هلواروئاواملقومطق ثبثج ثشنابنلوا رکن هلکناهکر وند هتل
 ةلح لات نرش نن ذل ثخ نالو اة انعم ىن كجلۈكر ۇشد هنیلاقو صج شك نانا هابط كج (تیلا)

 | نطو روید للطهنسارولواانافزد هرتسفم هلسلاف ڭا | ناوت آوا دوخ بنات هثج هدح ابصمهصنهیاناسنالا
 ۱ زدکعد یمن از اونا درشم هل. اوچ ؟یتانلا هصتعشهدخا ارتاذرفمو ردهوس ,رعقداوا عاندران وب

 | یسشلارق نالوا جک كدا هکر دلخح هدقلوا ذوخ ام ندنسانعم عطق نکرد ذوخ أم EN :هلجوک
 | قوا ناوارفو زوکچاص هدننزو زلت (تیاا) ندهثنلانعم تنو دن هلی سینک كج (نیا) ولو كعد

 (ت ا0 دنا ادارات ےک لاق. رد هم نم مکس شوفو اک ذا رعشلا تم لاقت تن منبماطم
 ۱ تب نالوا ناوارتو ر 9 a اسم هدناد ت فغير دیا ات رب هلی كيج

 ز هدننزو طب البع (تجانشا)

 PETES رانی دن لو 2 Engg لاق نوەتسانعم

 رب هدنزوثدج ( ترلسا) ردم وا هیجست نوع دلو عوطقحا ندقنفح تفز دننزو نتالعاه نالعاف نلعفتسم

 ۰ دئدطا)رولکنادخاو هدننزو نسلقارولک تدحا ئچ روتلواربیعت نس هدیکرتوریوک هدیسراف هکرونید هرارمو
 دننوضندبازولهظ ن کباب قا هدازغآو روشدهنسد درطان یرلقادا نکدرول كنس هلوَمعهو دو كشاورت افوتآ افوتآ هلناعف

 ۳ 277 اتتحاذصا اذالح اخدت الاعب ردهنسانعملاباذانا رقءدلنتربهدننزو لاحتفا (تادتجالا) روتند ۰

 کر ات دا نان هلا یهامرامراضعب ردعقاو هرثکت اهالتخا هدنتفیفخ غلاب وب ردندآ قلا تب نوک

 سس ججج

 گر

 نال
۰. 



 رونید هنخن اغا رخ نب هدر قاروخ هلبعف كنا( شملنا )ر رغ PETITE شمل هک یخابض

 .هدنظفا تون زا هلبا هقوف یان هرزوا یتاور سراف بو رد هیمنانلوا بت توت دی اتصرف هلی ظ اات (تفتلالا

 عش وفو نار فتم توتو ر دن دارو او تلا رع نب هللا دبع نب رع ندابدا رذیدآ هیزفر مدنساضقو ره یون وارد تقل |
 ندع ندنن ن دع رابیدآ هلحرب هدنادتسفب و ردن در فم كنطمل توت هلباتسه | (دئوتلا) رد زادآ هیرفررب هدنراصف ۱

 هد هرب هر( انوترفکز ناو اوان رر ولاده ازا لع ت دچا ن دمو لعن دوع سمو سا هبق نیدجنا ۱

 هکر و تيد هژرخنرپ نذر چ وا هلنبتضو هلون وکتن كعالو ئم كناث تلف ام له »ندیم
 تلل زد ساخ نم شد وب هدننزورما (تلنلا) روند ثالثا هدنعخو ناكةن هینثت رولواردرب هدخوأ

 ثلثلا هعرزوا لوس لاس ردضوصخم هک ب کروند دععراوص هکر ب هدنوکچ وا نیکأو ىغا بولەك ۱

 نلوقلوالا ینآلا له تسیالو كنب رهوخسد رۆن ەنىنىي روانیهچواتكتهقان لدو مات ل ىد "سه عنانننلا دع ها ۱

 باود ردض وخ هنفسق نیک او جاغا قمراوصوب هکلب بویلیا تصخم لوا یان یرخوخ کل ندهیف زوظنم |
 یا (تالث) ردطفاس ندر هس ضع ضازعا وب وزدامجب انووک نمضازعا لک فو انغتسآهدنمراوض |
 هلتیفضو و لدع هروک ده وس هک رد جزم ر درالودعم ندنزهلک ةثالث دئالث هلیتف كم (تلدمو] هلبمظ كلوا |
 ثالث لدب ندنظفا هل کیا ندکعدزجوا رجوا ر دراز مضمر هلیدس یورک فل دخ دغیض]ازاتعابزوک هاو |

 ءانسنلانم م کل باطام اف ر ونشا هک دلاق رای دنا نایت هډ افر وزو یشامل کیا الئمرلپ ذی ثلفم تكلذک ۱

 ناوسنزکی رره ناشی دلا اتضتفا ید زوت نزادداو هب هلج عات فخ هنساشرک الا عایدو ثالنو نشم | ۱

 هاردلا ةذهاوخنشقا f هشن زادكم راس رر صاخزم هد رمن ترددوخاب 0 وا دو خا یکیا ند ةنیطم | ۱

 هسنلواذارایب هلکوالذیو ووزدقلآ مهردجوادوخا یکیایررهنالوایهنتمندنلوف هئالئو ةن المو نیش نیش |
 تزدزو اال لقلت هنر یایشم هتیادوصیرزلو هشتم زاصنق هکر کد مدادعا رار ه نتو کات ۱

 قددادغآهکلب هداذضا ناتسهتیلودعم ةدننزوتالب زو هنا كماصع هکی دل اقفوز دص رج رت یخ وزازدقهرفن
 یغیدلوا وڌم درفو د رق سد كنتنهلک دازق لات در شزوگ نعصیصطت باش نکل ر در ضن اننلک ضب |

 هدتنزو شکم( تا تلئلا) یهتاردلکد هدّیشو "یییدلوا ندنلیبقداذعا ید یی هلک دارف نک سببا ضیصتت

 اوما ثلث تذخا یا لّوالا بالانم اضلث موفلا تبدلت لوقت رذفنسانجم قبلا یترب هدجوا كنلام تاک |

 مهنلن ل اوتر د هام كلبا لکت هزفنزوتا دوخا هرفنجوا فن یدنکد وخ اب نوا ینو هو نکربو | ۱
 نب شعودعشاولاکر خا ی انعطکر دحراش یف نی الو تل مهتلکو | مینان تسکی ایل دال نیما |
 هدنرللوق قانال هل زاب رو ۳3 یججوا (شلاسفلا ر دج اب هع صف یزادادعا هبناونع هتل | ۱

 قاجوا 2 ر وتاح شاد را یکی تاک دقج هلوا شاتظ شیت چ بوم .وتیکزونب وپذادنراک لغاتطد | نتمندمشل ات ۱

 هلن هدعبرولک قانا یخ رونی همنا ةراشاسط لو اؤز اندا عضو هرس هنن نارزوا بولوا نهج وا لوا هلک |
 هداغ فالخ واو یطعلا بها دلابیا "ینانالا هاش ةا ةامز لاقت ننشملوا | لامتسا هذ يطع ھار اال |

 || رذ هننانعمقلوا 0ا5 غوا هنتر هارد ترمه( تالئالا)زسلبزاتعارچنالوارکذ می صوم هدییخ 1
 جوا یتدوتم هدعاتشضز هکر ننلواقالطاهب هقان لوشهدننزو هروبص (ثؤلثلا) هبال اورانصانا موقلا تل لا ۱
 کما چوا كىشى نخ کر وترد هو ةقان لوشو تلحادا ىا ةنالث الشتا ولت هقان لاس هلو ار ندلوطپاق ۱

 ثنولئدقان لاقنهاوارولیغاصندنجبوا هلغلواروکه دشاذ یر دوخا: شلوا عطقننیدوس كنس دوخ اپ شروق |
 لوتملراف(هنولعلآ) الخان هن الت نه تلعتوا اهفالخانم فلج مرصوا اه لجن | نم ال سییدق تناک اذا | ۱

 ىلىق( تول ا) داوا نتسلکی دانید زد چؤ اکر ولید هنج ناغط قزآو همولط یراق بش اطوص عی :هیهدازم ۱

 لنت لاقتزونذ هثتنهلوفم نبا شاک وت ن دنا جواو هثلنا هثلت هنمنخ ایا ثولثم لام لاب دونید هنن شخا واذخا |

 قیلئر بوذیگی ا یا (تلفل )زی دیوت هساک «دیسرافیوقتالث ىلع لف یا ٹول |
 ةلتعحا ذلتعحارم ژلندیا غافدردراو یضوصخحم کج هدهیهتفبتکر رلفز اعتمهلنا تلثم هدننچترنشعلهارونبدهب امششلاق ۱

 [تیلت و هدننزو منم لوق یل ر طر: تلت دمولمثلخ لکش روند هقول مش وک چ وا لو او بای
 كمالو هدننزو ناب ی (نالنلا] ندیذآ دنذا ؛عضونررب هلي كنان( نان ال ءو) هدننزو پاس (ثالئو) ه دننزو نطفي

 کر نیسا هکر دیعسا رقتلا ناضو هلع كنا (تالت وذ) رادناسبن یرلکدندیمزوا ٹا هکر دیجما بلعتلا بنع دراج هلک
 eg) راندید ادن هع هرمود هلکنارزدیا نداق جوا نوعا ماکتسارونید هنالوقیص) شلروا ندشیاف
 جی تم

1 

۱ 



 سس ۰

 ۱ هب دايكي ار فهنرابعتلذزغو نما حوا رانا “طقوم ناکتو تجشلا شالا ف |
 : الا لبق هدنراخؤ رخ ن د حار خا كاج ا لو ید ازا ر دت اپ انما قیخددلوا.ندفیغرعشب تاهالطا.کورقما أ

۳9 
 س س م

 و رایت یو وا فر دشن فر نا ان هنیس تچ كلبا هد او ویا

 | نیونتلاباتوبازوحو نیتحولفم نو DESE رووا كب دزاخزاتو تم
 ٤ ابرز ھا مف میدن لاک نزح نالو ناک عذر طه هما فوم فلک تیوب هک وادوا تضرفن ناب لا نقره

 نوتا اونم هوا خف تم باغن ههو نولو ائ زوار ۍزرخا بیست اخرونلوا ایعتس |
 کیت سی ره مو یبلقهفلا لو او دضه اکو ولو ازوسکم نوا ینبنفقیهاکو زونلوا یابعتشا |
 قیر فترلنونو رو او ىف هکرولوا فید هنشدلک ٹی سلك بی لب بتن غپ هک(هتنو ماھر ال اونم وپ ید |
 دکار هک دشملوا لا یعتسا قر هلوا فرظو معما یک ت ااغ هدب ولزا ربضم لیصالاق هنسانعم دید |
 ِ ؟رضصوتنک نکاح زمین قامو ھ4 نارد شو فایتیا ًارتهلوتموب هد هیون 2 نشو دکشدارامراتو | ۱

 با اشیحو ٹو ثوح هک و ننموذشو نخب رفش اوقفتو ءاسم جایضوموب موك باو تیبتیب يراجو رع |
 ؛نانویووایدلوا و :ن فتم نطغ فرح یو دیولوا ود زا ۇ رج اتدبنا لو اوزج کردن الكر |
 قذف كليا !یشیتفتو تعا دو ەدننزۆەعاقا by) در هل فرو هلا لاح هروکهنزاعقوم |

 شابنتبالاا ثان ن تابا لالش رادفنس ابشع هلال هد زو للامتفا ,(تابسانا ) ت ادادنع قانا لاتقب |
 | ناب هدننزو هجرت (هفهما)" نباش تاب لا رد هن ناعم كلما جازفتسا نه

 ]| و (تنهلا)«ردزبآلاتعبرربنند ةا وہ الذکر دیدآ ل چر دنس لقا ميلو ةثهبو رو نيد ةي رغص |
 | هلا ته لاق ود هتسانعم قلوشرف هلطاشنو قوشو هل زوبلوک یعب هلتشاښباو شب ب هسکو هدشن زو
 | فها لابا د هشانح ثم ادن قو لعامت + تهاالاقللا | نىخورشىلابماقلتاذا اشنا بالا نماعهب |

 ۱ ما قتکیب لاقید هام قغوط یاباغو تینهب یشیا ةديشنزو هحل رخاد( ةبنکهبلآ ا مىع لا |
 ۱ یا ب بج مهکرتلاقب یدنلواررک :E ان همش لوا خفر طفلا شیدا نسا عرقا افا |
 ۴ را كانو كا تل ا TO ام : اخلو هب هانم قرف هلبت نابع مهق یفیا كعلم

= 

 1 |ترش جت ابتلا داوقم نقوط هاو از ك ەكى يلو ینرطو كن وسخ اند و انا انارو عم از جھل |
 | بویملعاب مم فه لاقضو جاص ةلننغف تعناریز رولوا ةذنريدقت ثعشلا لا لوق شمشل نی دکا | ۱
 ۱ هکیدلاقارد هنیسانخ قوا درب و كلانهموو هدونآ هلازظووتو كل هک سنوشباب هرب یزب ندتچب دغارطو |
 | خت یب كنا رها هک شراب دیار یسظت ها حوا تفت نمسقخ شعب هدنس هچ که الا ہت اوضفیل )ونشا |
 ۱ | هلازا ییفتراضعت و زواواهدنکبش تفت قلا! وکوا دقت ضاضف هزوکهکینودشلد تار داو تارا
 || حول اهالعفادادخحشالاوناسه دالا ؛لرتاذا لج لا ثقت خاص حخابتص طو لوا تجاح هرتدقت هلکلبا ریت لبا حسو

 8 | شب رنج هنعوقوت ۍعالک انبار هدزوا وک ن متجوا نکل زد شلع هاب هدینع وبا هج رک د شل فت هل نراتع
 ٤ اتيا نیناونع ءاضقوزدن نانعندناتسا یت للحج مارات لاجفا تفتواضق :نالوا ضوضتنم « دكوم اپا

 1 | اب فا هلعقام شفتل سس شبا نا هبا هرابعوت هیات تحماصو رایندعب ار بات واز دص هدلاح هوردعالم

 1 ۱ !:دیواضتل ۋو فت لر او اقلط نربلاو تم تاش ذاوم لیقوت طبالا فتو اغشنالاو بالا صقک, لح اذا
 1 | هو م | موسی هی لبعلالح+الا دنع ما دال او طنالافتور ایفظالاو ترابا عو منو و اولی ۳۳ ¢

 | دید رد هنسانبما خو سشن اسب بدل نالت هدنس هدام تفَویها تفل جا لع هکر دشت یل یادفس
 |اوومدنلب وی زهنت دلاا اوتضیل RRS ةروک 4 هوا سپ یدلبا نیت جو "نلارارلبطعن و

 ولو شل باغ جلن غل ؤا شہ تامز نالوا: نمو نو لضمهتسهلازا عن هل ءاضقو

 ]أ عجرتالواهچو هلکلما انفع لتراب كلذرغو براش صباه ولكل وا ممت و ذل از او دویدن بلازماو
 : ز جلالة نیب یهلبلب وات ثالنکی ندا هدینان ل قفو یتا لج هنباستعمآدادا يیاضق نکل بودی

 ۱ کتی واز یی م هرزوالازاللوق اكان راۋا هتد ھل جافا ھنن دک ,ذمهجو لوق |[
 ]| کنت تفت هلبحنا یالیرایب یا تبلهاچ لها بول تنذاج هدمالبا ندیم هگزدرآو هینرع ٍرهاسفلا شب
 || بست ی تفل لإ مک وا لال دنا روک نمیام لکل هک بو مقار درہ شرالبشهزوزایتاور یا ہد عا
 1 نام ت قاتا لم جو بوو ي ەلقازلپۋ اا هددنزو نکا و لرد ردا نر

nسس نصب سو بوس  
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 ]| ریس لها رولکتوعب :یعججیکر هنوز :نوپهفیدوا قلح فرح رد اه هاتف تنی ردوبم هسیظتلم ۱
 | داهجو هونغ «داهج یفیدنلوب مالببلا غیا مرک 1 لوسراب رض رد نھ رابآ نا قرف نی هپ نم هابتمب |

 | ندزوبقثعب و رونلواقالطاهب مس ههدانزندج واو خب هر

 یو هدښنزو لاهتفا (تاتب الا ) هرمشنب یا یوم ا هلن لب هو دونلوا نایعتسا هنسانع«قمردلاق هیوا د یا ۱
 | تعبناف هنعب لابی ود هنسانعم كل دیوک هدنزو نل اعم الا) ¦ دعب ع همتا لاقي رد هسانعم كمر دن ردنوک

 E دع0* یا عب لچرالادقیر ایده یک نالوا هرز دی یو[ یکم دیو ؛ تک
 هدنزو لغفن ( فعلا "یرااذا عیار بالا نم اهمب ل جر لا ثمب :لاهب رج هن بس اعم نوين

 ۱ يدلوا ثفنم رغش یکن اور بآ بدن را ریدر عشلا یم شعب پره یار ع هکر دندان زد د هسنسانعم تاحبنا
 ۱ نی ثیعب و مازر نت بجا وثن رحم نثیعبو ردیع+ا یسرف كبنرک ی دعف نور مدننزورما (ثبعبلا) هدر كند

 | مالسلاهیلع مرک | لوسز هلغلوا حط ضم ینبما لصا از دنه اا هلن هیت لعاه حنا پل ا) زرار عاشو لغب
 | | دفن مط ۋىي« دنا رق 4نه رفلوقم E EO او دننزو بارض( ثاشعب) جزا مرویل ویخت یزانریج ۰

 ۱ صوصخ هنس هفثاط یراصن هدننزو توغاب (ثنوعابلا):ردفو زعم ثايمتلا موب ردشلوا عقاو دمو هاو |"
 | یال تاکرح كلاب( تا لو هاب س مسا وب و رونیدهتلاخ یررک دلبر طخسا هدرز نسر طم ع اطقنا شعب های
 | هدننزو نالغ هلی رنک لاب رولک نانغب ینچ ںولو از وہ نخی وولوامدنکنوزوتوکر دیم اتوقع ی نر ها ذوب *نیغو
 اقلطمثاغب وردنارطلا یطب ردلکدداض زوونلو اربع شوق یرولهدیکو تکرار دپ نانسی هر اوخااورمیشفوب وب
 ندنعفنمو رخ یس هل وم مدبضو توصو قطاو مثل كرلشوق هک هنسانعم ریطلار ارش روند هنیزولنلو ریش اش
 قازسرخ هک ی کی راشوق نا وط هجولدو قلبجو يلاترقو هغرق دندنجتق نالوایح اضرودسو ننتهکب قلاع
 یا #سینتسیانضراب ثاغبلا # لٹا نؤیک ماعنو خاعتردهناغبیاب فعرولوا مچ هدانعموب یسپ ون هل ار
 یزاک دید یبکر کو رتسن بو یادت دالخت هل بیس تبزواحهزبراشوق ندا الو [ردتفمهزراکش نیا رح رو نما
 بو دیا مسفت هلا راغ وق قفو | قرر هلو | عج قاغب یرشختز نارو واز رع طم هلتوط وتلو یک وقدایص

 ۱ ۱ دمام هدرز رانا ونج تین نو ذن هروک هفلوم ەك دلا و دش چ !دازباهدنناونع سنت قار هلو تو یرود زم لش

 ۱ ی رک دید شوقهزاهدیکر و نیک ۳ دسر اف دارم نذر وز دیااضتفا ثنناتهروکهب ناو :ردنااضتف ارك تەروكەلۆا

 | نت یال رب یزوب زملثم ولعب هکرید حراش اردن دنعونراوخ زاده نانلوا کد یرلک ندا قار دۆ دایص

 ۱ باو نکا رب هلیا ناسییهدنضرعمكعدزا ودیانناهاو تر امج هلت وقر انها هز ید ءافهبض £ «زب نینهورکا ناوتانو
 ۰ هدنوک دحر وند هنویق شف دول هرق ولقآ كن كنب هدشنزو مار( ءاتضنلا )دید مطومر ثاغبو زد وا هجو نالوا

 ۱ ۱ لیدی "] كنم كنس نوف نیت (ثخرلا-)روللوا :قالیتطا هسا زالخ مت ند ملت سانجاي
 هلو هتعرح | | هل راغب یواصاذا ةعنلا تشخب و ثخب ازاصاذا عیار لا بالا یماعتب نابل ا غب لاغر رد دن نام ۱

 هتیسانعیازوب لعب مما ندا هغب و ذنسانعمقلوا یلکنر نوبهنبنرب هلنبتقف عب هد نان تام اردمما ندنآ ا

 روئلوا قالطا هن السراهینئزو رجحا (تفبالا)ودبلاغ قلوازونصق هدئس هرابع كفل زنا موس هدزواقلوا
 هدلننزوها ( ثیفبلا) ندقحن هلوا شوفو یزلک ذیذقاتهرف ردیجسا شوقرنو رادیدآ عضومو تغاو , هاسنبهدول

 ید حرأش ناش ولو اقالطا یاب هد رعفرع ماعطاریزودشناز لوقماعطلاو كف رونی های بنت شر اف لبا برا

 | کم (ثقنلا) دی نالا یرخوب هلکه هکر وتد هنری کو ت لنود هلبتس هیتر غَصن مانی ) رشا مععت
 ۱ طلقن زا لّوالا تالا ته اه هعالکو هخاعظو هما تم لاقت رد هنس انعم كاع روم راق ن هنسنوبهدتنزو

 داوآیک یک ن دز اقوا عفت یشاومو لاو نسا کوس شنرارف خان نکیاهدامرمهدننزو رسا (تیابلآ
 بولت هلغلوا انعم وب ید قبل کرد حزاشنعلوآ عافتنا ید ندنا 1 کرو هنشع روف كعلتوا نناسو قص

 هدننزو شح ف گیل تیم جوش لاکر دکھ د مالمو مرت کر ولوا عابتاهنظفل نیم تیل بود هل قوا

 قنابسنا ناب هدننزو هفگلب هانی (ةثعلبلا) رل دیاعک نص ددلا دنع لام شو رییغما ئ حب نرد نکا ملت هر یاس
 هلی نمو مس ظا ف د ثنا هر لاقي ووسد تلاش نلوا لبلوسو قلاص قو" هلو ناعلنشو نفخ

 لعنرربهدننزو زوبنز (توکلب نوشیدثعلب هدنرک ذکر دحراش روند هنناخنالو لو تاون توام
 تیتسلا) روتند هرابق هرانکنو هایس رباب هدننزو ةثعلم( هنکلللا )رذیدآ دآ منظومه هی حجما( ىکا اود 1

 وب نوبت هع ثا لاش زذ دن سآنعم شنبتفتو كرح هدشزو ثی ول .توبلا) ویدا یرضنلم«عونرهدیزولییف |

 و ل
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 ۳31 (قنصل | هات اده نا هيلا نط اذا هات :ثیتسا لاقب زدهنس اس تان
 ۱ .هنعشم لامنارد هنسانعم قمر FEE نوجا عالطا ۸تفیقفیو روغ نمناک کند ی اجو

 ٹحو ردعوض وم هنسانعم قم ردشارایهنسنوب ندنحا قاربط تح لنضا هنعشنف ادا تل الا بابلانماتحب

 )9 ویهکی دلی نص یا رظ رونلوا قالطا هنالبپ یزیاوردل وعفمنع# ونلوا بلطتا زلف هدنآکر ونلو (قالطا هنبدعم

 رد هنسانعم کللیا شاتنت یکی رک هنشنزب هدنن و لعفت (تیهتلاو) هدنبزو لاعتفا( تاب الاو)(تاعتسالا
 ول شبا لاقپ ردهنسانعم قمانیوا ینا پ حل یراکدید هن ناب او هنع نت نعم ثنو ثم ناو هنع نجتسا
 .دوخخان یلاخمندنسمق ت زاعوناسنا هکر دکعد وال یخ هربدشارا یرغض نایب (یقبلاتچبابم) هنها|بعلاذا

 وه نیا یار هال تب ید لوهحو ارغقناکع یا ×ز قبلا ثخ اه هتکرت# لغم ا هتمو_ردقحهلوان اناینالوا مولعان
 هکر ددا با زص و ضخ هلاذطا ەدشزۆپ یهج هل دندشن ك ناتو ی كنان (ینبهلاو) هدننزو هذبن ( دنلآ)

 ۱ ی هلو هل هنظم ی رکید لر القص سرت هنر وب هماوکه موکیغاربط رر اتوا هلغاربط نعپ هل ها

 یادلردشازا ول زرکه دنآر ون قاللطا هغاربط لبعض كلاب( دنا رونلواریبعت وب وا موکه غاربط هديك رار دیا

 | كقرو نه دروس کبد چب رام ودا رخآآ مما كن وت هروس ند هسی ارق ر وس هدنسننزوررولبص ( "نوعلآ) هابیسخ
 | ییدراناو تعب ن دنااؤا نیتفاس ف الطا ثوصو یک ٹ وجو هزاع مو هشهشقمو هبوتو هیآرب روس زد راو یعسا شب توا ۱

 | هم وتفسراندشنافو ردم واسرم ق رهل وا ج تانههدنناونعت وه هلبا هم ومما هد هياهن ردینبم هنعیدلوا لمم |[

 ءاقفانءادح خال )هلو ازانآ یورو اص هنس ورک یار طه لب زللا نکرز وب هکر ونطوقالطا ههو د لوش ٹو ور دش لپا لقنهلبا
 1 وتو هنس هبۈكق ار فشهنفبقاربطالو دنا کیا وناجیرکدیدناشوطب عو كيتنموک دتنزور

 3 لخت رربهدننزو ناک ( تاع اه)نونیدالوا هیشاک | بويل وا وي لواو نکس را ریدءاعصاقوءاتقان هنسهوب لرو ناجل وا

 یو نالوافابح نإ یو ار احلا دى نب یلعو ردقج هلو ی راسصنالا هعررخ نة بلع ن تحت هکر دما
 ]| ضف كاب( تارلا) زده هم یاب نابح ناو رد قلبا تیاو ر عاونالاو مساغنلا باک ی لوم كنابج نیا ندم وحزم

 ۱ ضقبلاةنعو هخاظالواندموق قشحوب لوق ییعهنسانعم هلهسضرا ںونید هو ولقاربطیشم وی هلینوکس كنارو ||
 1 | تابلو لبیک لا واک ت ارب ۍښج هل وائ و صو تین تیاغب هکرونیدهضراالوا ل زوکو زودو قشموب هلیس هدیز
 ۱ نام نرخ روند هربهر و لبلد رهامو قذاح ٹیپو زداظخ رخ نزو ل وق ىلع رولکٹ رارز رولک ثور و دولک

 لاق رد هنس اعم قلوا مخو مسهناوارف ت منن وک اب :وک هلغلوا ناماسو ت تور بحاص هکر هلنبتخف (ثرلا رال
 هر فرهدننسهبج ان كلا رهبهدنساّبص دادغب هتف كنم انارب) اتعیساو این مت اذاعازابابلانم انب لج را ثار

 .نویارملا بیعشوباو لج نرفعحو دلاخنب نن دجنارددا ۱ هل. نکس زب هدنسدن ناچ لدا د غب لوخ لع

 هدهید اب هدننزو رفعح هلا هلم نی غرا ردنعضوم رب هددادغبینارب اجو ردراب وسنم هپاږو هیاروا رداد

 ردیف نخ (توضترلا) رول شعارا نچ نیک بسا نوکر وند هب هدننزو ذغنق ( تعریلا):ردعض ومر
 أ هنس ةکتسلوآ مو تنوغرو روندكيکه دیش اف نوید هناویخ هدر وها ىزاک دید ەز هکر دفورعد هدننزو روز

 هکر دنا انزرب فیش هر هلعطهدننزو هچارخ د ( هنفربل | ز دیراکدندزاغنرو قر څ سو غر «دیلب | خوزارهاظردیدآ هدلب رب

 « دزو تب م لا هل اکنول یا نخ هبل ات دینول كنو غرز دیراکدیدعفنهدراسارولواهدنببقآقنماربزو ||
 ۱ هتجسرب یی هنسفر تعب لا هروکهتناب هدّیاصب تافل قم هلسرا!داثلاثلا بابلا نها عب هثعب لامیزدهنسانهمتامردنوک-

 ۱ فاتح هلبسح قالتخا كنهنسست یکیدلیا قلعنز دع رفتم ندن :وب هراس يیاعم ردحوضوخهنساتع» كما هنج بوت :وهراثا

 ۱ ق و یک ل اسرا هصوصخرب یدارب كلذک ی کرانا ییفودرد یرسیشب ی رب رولوا ع ون یکیا هلتهجورولوا
 هرات زنطح نوصبنلاخ بانج و یک ك لبا داجا ع اون اوسانج او نایعانیم دع یزد هنوکیکیا خدو ردیپلا
 اا بلع یز درم فد خب ءابلواو انا نمحب هبا یم لارادفا هنوب هک ابحا یتوم یرکیدو رص وصخ
 | طالسفوظ اقناو یوم ءابخناو مالا کر ف شلو ادراو هیانعم هرکی دغرک ن قو یکم السلاوت ةولصلا دلع تریطحو
 اک | ل توا ثي دننه ننبه ه نشین لو هروکهنننب كلج اضم ور دب انجم ل اسراوزؤبقلا نمجارخ او نوبجنو کاج بص نو
 روند تنبو رولوا یدعتم هلبسهطساو ءایاکالعفءنپا زلوا تعبنم نشف درک او روش هتنعب هکر ولوا ی عتمه سفن

 كدروبلاص توزوح قان كلو ثعب ویهتنا ۱نسربد هبتنعپ هدنلاسرا دیه باکو هی هدیلاسرا لوسرسب

 اوت نیو ندوش واوا اهلیزاف اهلاقع لح نعي اهنانااذا ةقانلا ثعب لا رونلوا لامعتسا هنسانعم

 وعش زد ردنصماب هه یواوا نان کج بو و هبهااذا دمای ثیب نایین لایعتسا
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 ما اس سس سس سس سه بسب , isang جو

 قالطا هسک ن ٹانمو رد واسف تنوبو لک دم ه دنس هس لاعفمارب زږونید ٹا هد هني وک تنم اکرید خراش

 هث انگمو ثانتمو رکن یساکهلوا تب هک ونلو قالطا هضرا ولقارط قشم وب و ونلوا رعت عام رک ذم کر ؤناو ||
 | هرومد یشید هدننزوریمآ ( ٹینالا) ماهی ا ذث نشو تان فیس لاقب رونلوا قالبطا هلق نکو رسک باخ |

 هکر وتید هب یشید هدننزو ثنخم (ثت ول نونلواقالطازکذ رونلو ارعت یش مدو دال او هک نککارولوا مالک وند ||

 | رکن لوقت رونلواریبحت یعاعرکنم هک وناوا قالطا هیسک ثنخم ثنومو ردلپا قلخ قید ينآیاعت قحا
 رونلواقالطاراقلوقو «رهاشندیناسن تدب ردهبنشتندنسهلکی 1( ناش الا ) ثنضفا یا تنم ا رکن ملاذ ماف
 قالطا هرب تبنمو قشموب یغاربط یکن انف هدننزو هشخ (ةهنالا) رونلوا قالطا هر هلق هطاضفو هلو

 | یک نم هدنن زولعفت (ثنآتلاو) هدننزو لیعفت (تیناسلا) تابنم هلهس یاانشمو دینا ضزالاقبنونلوا |

 | «دسنز و یلعف هلص كت هره (یتالا) ردنُملوا هیبشتاک ال ەنشن نالوا فيض ولمس رس هقالع قوا اوپسو
 هک ريد ینا مار هسلبافصو هللاک ی وت اضرب را رع و ردهصاوصخ یکی حوت و ردیاب اقم كکر ار زند یشید
 ۱ هکه تنردیعج كنظنل یا هلن یسک كن هنمه ( تانالا)دکعد لماک کر اربدرک د چو رک هنشنرنکعد لاک |
 | یکرجو ره .هنسانعم تاومروئلوا قالطاهناداسجب تانوردندرداون هک هل كن هز مھر دمج یدک نا ||
 | نیرمسفم ضحب هدنوبر دنیا تراشاهنس هرکه بالا ان الاهلود نم نوع دینا ویشاهبانحنوب فاوسکریدرچزس |

 راضعب ویک تنانمو یرعو تال یادی نوم یرلعسا -لراعضیرلکدلبا دا دونعماریز رپ داب ازا تعا یلطقل
 ثنوم هلیرالوا لعفنم تاداجو بولوا تاداسج یرامص اربزردوب نالوا ےجرا هکر ایدلیاررایتعا ییانضم مکس ۱

 لود هر وا برضجوهلتفاضا هیزر یر یمسق تادوجوم امنطکر دوب یطسب اصن كوا نارولواهدنیکج
 هجو نم( تلاث) ندترابعندناد اج هکر دلعافرتغ لعقنم (ینن) نادر نر ضح ی اعت قرا نامه کر د لفن خل عاف |
 | تاغونصم كن رای دنکو لعفنم هلتبسن هال امت قخرلنوبارپ زیکن جو سناو هکنالمزدلعاف هجو نمو عفت |[

 رانا ییعو لج قح هلال والعار غو لعفنم نت داجج لج یزادوبعمنانلوارک شی ردرالعاف هلتبسن هتنامالویمو ||
 | تافالطا بویلوا قیقحق الطا نانا هنا داجب«دنروص وب یدل ا هسنت هن راتافغو لهج ل اکو تیکیتهلیسه مس تینا

 | روئلوا قالطا روک ەنبرار که کهن وئلوا قالطا هبکاوکه درخ نالوا هدکلفو نولوا انمرب براظمةيتهیعربش
 | جرا تشلاقن ردهتسانعم ققعاسط بواب ییهنسنر هلردیدشت كانو قف كن( تبلا)ءابلا لسیسیضخف

 | لاتش رز ونلوا لامعتسا هنسانعمتلیا ماش و ساق یزبخرو هتفّرفو هترانااذایاشلاو لواتالانماشب بارلا |

 | یایسلا كت لوقت رونلوا لایعتسا هن سان عم كلنا ز اه ظا یبنکربیزارنالواهدنوردو هقّرفو هزمشناذاربتط اثب ||
 | زکه فصو هجشوخ هرعا تسدوخالاوح داررونلواقالطاهزامرخنالو !قّرفتمو یوم ثب و كل هنر ھطا |
 شروصزادقمرهنززوا بوردلوطهباق ر ییامرخ کو ردزامرخ نالوا قنخاط ب ویلوا نشپانرب یری هلغماخلوا ||
 لاقب رولواق اب هرزوا یتذلونومندموک ًامرخنالواهنوکی  رونیدهفمالیفض ب وص ابی یرکهرکصن نکا |
 | سفت هلا اموخ ناروط هدنک رب هد همش بویلواهدیاقیوب یعمعاو هز کد نج ل نخب روم قر فتم یا شیر ۱

 | تجه اذا زا تب لاقبودهنمانعمقمرواصبو دیزوت قسة وقم قاربطو زوت بو ردلوعفمییعب زدنضمزدشلبا |
 تادش و لاطا یا شیلا نسح وه لاعب ردینم هنفیدنلوا راهظااتداعرونلوالامعتسا هنسا نعم ناشو لاج تو |

 | كلبا قت رفتیارآوربصو لقغندنت دش دوخ ردلوعفم عج هلیراشعا ام هداروب هما لا نرخ ز ینو کشا اھا
 | *رشلا تب لاقب هنس انعم قلاط بولبایردع و اطع هدننزو ل اجفنا ؛تاعمالا) نولوآ لعاف خم هلیسهظخ ال[
 | ت لاقت رد هشنانمتلبامیاشو شاف یر خربو قغاطبوپ اب ییهنسنرب ید وب هلبستکش نهم (تاتبالا) تنا ]||

 | هدننز و لیعفت(تبما) تلهنرمطآ یاتسلا كتبا لوقف زد هتم انعم كليا اه ذسکر ینوتکمزازو مغ ەشلإو
 یربخربهدضنزو هالز(هبثبا) شباذا اضبت ربط انف لاتبرادنعضتم یی هل ابمنکسلارذ هنسبانعم ثاثباخو وب
 قدرواضبودیزون نسهلوتسراتغو هفّرفو هرشناذا راف لافب ند هنس اخ قاف عاشو قس اف هفوطره
 شابان هلت سانو رز وشد هیهنسن نسل عاط ردل وعفم مسا نداشنا (تینلا) هههانارابغلا ثل امش ودهتانعام
 ابف ی تیم وخشب ناجا وتار اا4 د امار یل خاطی عماد اجالا یم ونا واین نی
 ۱ كنا نر شرد وخال رخ ر ند رجا هسکرب (تاشتسالا) ردینم هنسهظح الم یتیدلبابهنیمزب و لباد و خاب هيلع ||

apa a i tr e. r meer <s mae nma a a vanan OD r eg, سیروس 

 | فهض هدنرلثن وم كئاوپح عیچج تنل یا هلٍتشأتو اثينا هل تنا لوقت ردهتسانفم قلق هلماعم ادم المو ثلوهس

 "| لا هنهلوقهنمو لوا ںاجان هب یکن بویمدیا لم ورت نح اص هکروتلواقالطاههو دناو نزح نالوا ززو
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 ا: کھ اخ یک ت باعسو لن لمف تيت لاو ناطلبب ین همیکرب rg كابو یت كن همهآ نیال |

 رک دفن انعمرتش اهدننزو فک( تبالا) ناطلسلا دنعههبساذاین الا بابلا نما هیلع نب او هن الاقي ردفتنیانچم

 یکرانلوا لابقا یمتسیمزوتید هب یک نالوا اوه نسو تسم هلو ایلوتیم هنیسیدنک طط اشن طرفو جرف تش

 قالو یک شوخ رس لکوکو بوشبش روپ هلکما یدوبس هود هلنیتف (تبالا )رشا یا ثبا لجر لا
 | لبالا نيل برشاذا عبارلا بابلا نم ابا یلچرلا با لاقي نهج ىب قیفیکهنیلوا د داتعم دوس لو ارد هنییانعت

 . || شیروتوا ټوکو حل ذلوا قوط یزانزاق هکرونید هر هودلوش هدننزویراکس (ینابالا الا )یک اکهیفذیخاوزیفتنا جج |
 هیولطلوش هدتنزو هکعتم نیو ) رد هاو تیا یدرف هک ید خراش عابش لو رب یا یناپا لبا ل اقب روا
 (تونالاو [الاو) ,هلیف را هرم تان تان الاو) ی الا) هلوا شلاق نوغاوطو نکشیش لاج ىلع تولط هلبادوسب انف

 ابوناو اناناو دانا تابتلا با لاقي رز هنسانعم قلوا قشمراص هنن رب یر هلغلوا قبصوروک توا هدنیزو دوعد

 لای ريون انهم قوا وونلواربیعت جف کیسي رخص كنروعو فنلاو زاك ذا عباراو ىنانلاو لوالا بابلانم
 كانو درهينکج ی هنتنن ئىن هاوقم ك شود دوحماب یریزب هدننزولیعفت (تمنانلا) 5 رج تساظعاذا ةأرملا نا
 | هدننزوریما(تینالاو]هلیدیدشب ازآن یخ كي هنرههاپ ثالا) هژووم اطواذا انان ر غو شاغل | لانفپ ردهنیماتعم

 ۱ هتنزو مارک وکٹ انا ی میظعربنک ا ساو ثاټس لافي نونبخ هب هنسن او ةنابنالوا ٍباوارفو منغ

 دنمونت نیاناو بچل زیظ# یا دی رم لاغب ردییکرکن عجب ین وم عجو هلباه رد هنننا یوم رولک تیاناو
 هزاخ هدننزو باعس (تانالآ )دهد درفح هکرونید هرلنوت اخنالواًاضعالا ذمانو نوغ)وطولب وب نونوا لوق لع
 یدرفم يولویکم یزاول ی اسویناواو سرفردنرابع ندنابسا نالوایتامعصو مزاول ك قان انلطم هکرونید هجا
 لقت لاعت هلیاهرد هان یدرفم یبکتیب خاتمو دیبعو لباو منغ روناوا قالطا هلام ېروکث الا لوف یلعردقوب
 | هنعابا جاس ردیف دارمو هدو قادا (ینانالا)هنابا ةدحاولاو مجا لاماوا 4دج او الو تپبلا عاتم ىا ي ناپالا

 هی سرفز صوصخ ه هن هلق: تافه یب یناثاو رد هلدنداف ءان هروکه ناب حرار وناواربعزاب هنر روند
 ۱ هلیمسک مه (ترالا) ندا یرد تاد مان ےس طر ندیایعا او ردیدآ لچررب هلبعقفو نمت ك ه ریه (هناز ۱

 | كارلا یا ترالازاس لامن ر6ا مر هر ندنافلخو هکرت یفیدلا عرش کنراو هکر د هنیانخد تاربم |
 | لاتفدقع ریغ نم هبنیآرپ ندریغهکر ذ ذوخأم ندهنارو ادب واویرللصا لرلنوب 0# رد جوابش ټيملا نج لیبل یا ۱
 [یتالطا تارتو تاربمو زا هم نالوا ,لقتنم لواو یدناوا صیصخم هدکپا لاقتنا ندتیمهدعب ردترابع نیا | ۱

e.۱ | ندنیسکا 1 ریش نم هوس مد تی یو ی سی  

 o ات ی و حسی تی ارس اس و یو اس سس تک هرس ام الو دیس اس دی

 ۱ و شیاشیلپ ورم درب 2 79 را 17 i ا دال هب بفرعو |
 || بوررطپوآ هنتف هند تاجر ةدننر و لیعفت تیر )زونو الا هنسهبق تنش و دم انمدامرروناوا الطا
 دنیفاو یرغا اداموقلا ںین ث زا لاقنرد ةوخأم ندلت ندن 1 11 انعم ر ونلوالایعتسا دنس انعم كلي املا روشو داف

 ند هئسا نعم قاب شن | یتدزب هدننزو ثرح (تنرالا) غه دقوا اذارانلا ثواب لاقي زدهنیضیانچم قاب شب اوا

 نانلاتث رأت لاق رد هنا« ى غاي شن 1 هدینزولعفت (ْرلال اهدقوا اذا لو الا بابلا نم اثرا رانلا تیزا لاتب |
 بولارب تیاسخب هب هودوردندنعوت نکی هود وردیمسا خنواولنکش عر هلم غلب همه (ترال] تیدینا ادا |

 هتسانعم فرازوسدهن نان اتت هلصاهو هروننننالو !هدننایم م نیمز یکیاهدننزو درص .(ثرالا) راپبازوب و اد نکو ۱

 هت انهم ءارج هک ولید هی مین لره هدننزو هعرج (هئرالا) ندنعچ كب ةفرا فرار که نی ږیغچپ او

 رقاب یشن آ هلکنآبودیا قزتوط ەدخجاختۋو ەك | ات نل رادیا نا او جتا د تابىل وک ت تاغاجوازکز ویشدهب شف لوشو

 لغتشم ندنایب ییدلوا ج تاو ىم هلک ثرا فلزمروتیذ«روتسوزرمنالوا هدنخل ارآ نطرا کیا یک ث او ۱

 هکر عجله رقولقآ یکه ط ةر ن دت رلکنز نویفو روتر هناکمزودو قشم "وب غاربطو یدنلوارکد افن هک هردو |
 ساک (تنارالا) ههننزو ءاط ءاطقز ودهنوف ءانوارونید هنویق کرا رخ الاول وزفولق 1 هدیلنزورخجاه (یشیر ریوی |

 ار رسک غزه (تانال) روید هغرتوط ىس هلوقنوامنلئلوا راضخا نو ققای شث او رونید هیت 1 دشنزو |
 ناروغوط ید هدننزو تدحب (تنّولا )ین تنذلو ادا نیا ةأر ا تاب رد هتتنانعم قمزوغوطیشید ۱

 رونیدهناویحاسو نوتا نالوا ید نمیوغو یاب هدننزو بار ثانتلا رونید دوام هنوتاخ |

۱ 

 ے سم لوس وزن ما ےن س س ےس کی ےس ےک ت م یوم ی توس n هوس

 حراش ۱
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 سس رب برم جسد

 ودروهشه هرزوا قلوا ی راروفح داع ننامل هکرونلوا قالطا هیهعمج رابآ هرب هدنس هیحا ءانهد تیز ا
 كن اه (تفهل رولوا فلا خم یرفت كفلومسب ردنابا ع رصت یراق دلوا هدنر اسب كت هیزرش یتعصاو
 شوق ردد نسا ضعمقجوا ب ولنخاط یشان ندنتفخ هنسف ر هایم كن اه (تافهلآو) هلبنوکس كنافو یف
 هناسا زسرکفتو هشیدناو هتف را طق اذا ىت الا بالانم ات ضهو اتفه لا تفهلاقب یکی راب وت
 ندنس هاب هلوف دوخ اب یکی س هقسقج نمرکد ونلوا لامعنسا هنسانعم كلب وس زوس «رزوا تیزفک هسرولک
 هبیغاشا بولوا هدرخ هدرخو هزب رزرو هو رالب | رشک لکن اذا لجرا.تفه .لاش نکو یآ شم اشوب
 اذا یشلا تفه لا یکی ی دن ود بونلهرابراشاسط ندغ اط رده نساتنعم كعشود بولیکود یزغوط

 هونا هه تعرسور ونید هضرا یلقا روت واو زود تبسن هقارطارول وامساتفهو قدو عضتاو فا
 رفاو قجیا تفه هبف ل اش ند دنس انتع»زفاو قجورونلوا.ق الطا هروب یقناغاص نکو د|
 یردی راسیتخ الاب هرزوا هنسنرب ههشزو لع افت (تفاهتلا) ووتید هع دآر قم هدست زو توهم (توفچلا] ۱
 هدنصوصخ رش اب کآ هروکد نن اب كحزاشمب استو طقاسق اذا* لا ىلع تفاهتلاش ةد هنسانعم تامششود |
 كناه(تلهلا) دونیدهمدآنفعو قحا هدننن زو باس تافهلا_یکیف اهن هخازج كاهاورپ ردلمعتسم |
 لّوالا باسیلانم اتله ۶ رثا تله ل امش ودهنس انعمتادردک یفوبق كل بتن وب نوک كالو ىت |

 علهلا) ت لسنا نع ودعي تلهنا لام یدنلوارکذ هکر د یف دازمو هدسن زوتالسنا (تالہآلا) هرشقاذا

 كنب ود یراکدتیا ردعق كوصو شبا كت زوق شعوط زونه هدننزو حام (ةنالهلا)رددآ تابت ر هدنزویرکم
 هکرونید هب ناسا هغئاط نالوارجوک بوئوق هدروب نددروب هلیصق ك ناه( ةاتلهلا) روشدهنسیتنقنابرآدرنوهایش

 لذات( تقل هل !)نونعظب و نوع: هعاج یهو هاتلهانیلع ترف لاعب زار دار عف سولو رانا ونا وارق و ارج وک |[
 هرجا عادی رتهدننزو تعس (تمهل ا) دیدشیاتقله عوج لاقب رونید هغلخهدننزو لح درج لس دشكمالو
 كنم (تامهالا) مس دلا یفیراوتاذا لالا بابلا نماتمهنی ملا تمه لاق رد هنسانعمقلوا باغ بولتیروا |
 لاقنردترابع ن دکب وساب ندککوکه جول رکو هجناب ك هکر د ەنسانعم كالا اقخا یزوس دوخاب یو مىك |

 ردهنشانعمكالبا كلکشوکو كلكىلوس ەد شار لینوکس كونو یف كتاه(ةحنهلا) هافخا اذا لصضل او مالکلا تمها
 یک یا هردروتبد هرب روقچو قبا هليو یم کناه (ةنوهلارا یناوتو هبف ییزسا ذا«رما ق لجر اتبنخلاقبا
 یتس هل یس هروطرکر د هنسانعم قم رغاچهلبادنلب توص هبسکر هدنزو لیعغت (تب وهنلا) ساهر د توه سنج مچ |
 لک هام العا توص هیسکر هدننزو لیعفت ها تیاب(تبیهن] هب خاصا ذااتب وهن هب توه ل اغ رولو| بم هب هدارا |

 كناسه (كآ ت یه) ر دنوخ ام ندمبتآ * داعوب واعدو هب حاصاذااتیپت هبنیهلاش رد هنسانعم قمرغاحوتدا

 لکو زب هکر د هنسانضم "هردرما لعف مسارولواروسکم ءاه هد ةلبلق تلو هل الت تاکرح كن رخآو قف
 هتفتو درفعم ذنوب هروکهتنایبهدّراصب كقلۇمرونڵو|هدارا مزال ەداو ود نک ر ولو | ی د عتمو مزال ییسهلکا ھەج رکردکعد |

 تبهو كل تبه لوقن یکی ییدلوا هدنس هنام فالایقسردن وجعا نیب مآل لغو رک هرکصندیدنکد دعور دراز مچیو

 یواضیردراوهدیدعتافالتخ اه دنناکر ح كني رخآو هبن لوا فر مصتمو دنس ]وا لمف مسا كوب ون کلو نکلوامک
 للصا هنسانعم لاعت هد هینارعایو هیناپ ساب هدهیطبق كل تیهرکر دموسرم هدره زمور د شبا طسب هدفسوب روس ||
 هکه نسانعم نطعا ردرما لعق متا هلب یسک لات (تماه)ر دیدآ هدلب رب هدقارع هلل رسک ك ناه (تسه) یا یه

 تاهوبشا هکی دد لب ماما هک ربد حر اش نیطاع لم نیت اهوا وتاهو ابتاهو لج زاب تاه لاق ردکعدرونک کی وزر واکب |
 قاراو ایهو انا ردشل وا بقاعم هل همه ءاهو بوتلو ا تلق قلا هیناث هز مهر درما ندنس هدام ءاتبا ق*وب:یتآ ی سلک

 ضرا یک ًابغرم رونید هرین ردتیاغب لب رسک ناه (تهلا) رددنودینوب یرتلوقكيناها مهراب رعو یک ق ارو
 الج او قنندهنبدم ی آیراترضح مالسلا هيلع مزکآیتبهکر دیعایامسرک دم تعب ٹ نخب تیهو هنسانعمهضماغ
 سف ب ,!ءایلا ل ده : ,یدتواناب هدنن هدام هک هشرد تنه هلباهدحت ومیابو نون وبلوق یعراب درو

 ]| یفورعم رهوج ندرهاوج ماسقا (توقایلا]ر دیعساانب دج یجفاشملاهیقفلا یناغرفلا یسبعنفوع هل نوکس كنارو ۱
 ۱ هنسوسو فب سلم ردالعاو دوح اند هلج یھ ینامنر ررچارذراو یس رشک فانصارد رم ندیسراف ول و ردیعسا

 ]| لا تهبآ ل اهود هنساضم ققوق تا هب مسک كتءزمه(تاپمال )عن ام همد دوج قیلعتو عفان هبلق فعضو ناقفخو
 :نوعجا هبجعو هلاو دم هلوسر ىلع هللا لصو لوالاو ةرخالاق یلاعت ؛هللدح او -ءانلا فرح رخ آ اذه نتنا اذا

 1 96 :تفلالا لیست صف 9 ء اتتییشلا تاب ۴
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 ام و هتهپ منهي ولات هپ رال انجم قہ یخ هضم هزبزاطز نوک سینا فو فلواو منخول ۱

 ۱ ات روم ناز اذا بلا تعزا:لابقبزد متسانمم قة وق بو دا نفع تا هندنبزوا ۱

 | نددنتمانعم تییه (توبهلا)هاقا شک, لقهندنبوقزوقندنلبنوب هکر ونبدا یک قاروق لو ش هدننزو ید |
 | خذوا دننزو تيس (تبجلا) لعلا بهاذلا نابل ىا توبپسو تنیغوهف لوعفلا ءان لعل جرا تبه لا |
 | ییهسکرب و طه دا هتهلاقردهنسانعم كام ردنا یعاشاو اهن یضاذاینایلا تانلا نم اته وتنه ل انش وینا

 | قەي عطخ و هطأطاذا 6 الف تبه لاقب رونلوا لانعتسا هسس انس كلا عجز اقان ناتتا ویو ناد |
 | ادیهن تع .تیح لزمم ی دنع تولا هتبه هشارف ىلع نوعظم نب نمع تامام رج ثیدح دنمو هردقنم |
 ۳9 PERO هلقغی لاشنذهسنس انعم فعض هدنن زو هتس( هتل یلقق هزددخنس طه یا |

 | شلزید هرطسود هتساتنعم كوس لملسنم هرزوا ماظتناو تف الط یزوس هلیدیدشن فنانو یف كناجه

 ته لاتقب ناددنبماتحم كل ەژاب ب ترن نیا ئاو هدیش اذا لالا بابل نم ته مالکلا ته لاقی یک ت اک | ۱
 اروا لا یمتنا مننا اتهام للاخ العفابالوق هل رعت هسومانو ضزع ليذا رو هرم اذا بوثلا

 قه لا زد هتبانعمكک و ذو ردف وطعم هرزوا.بابنلا ل وق ضارعالا هداروب هفم ادا هنص رع "تبه لاش |

 نادهنسانفم تكلیا» هلخاسخم هود هدزازرعاو مارک بوی مابحا هزوکهنس هبتروراذف كمارو هصادا اننا

 لای نفیس اوہ كركم [:تلطبا یچ زدن ها فلوت ازک لا دتتارم طعم اذا اب الف ته ناش ۱
 بوزو هتح قه رجلا قو ته لامي دد دنس انعم قمرط یترلقارمم كجاغاو لزرغلا عباتاذا ةأر تنه |
 سوره ییهتسینرب ید ی هدننز وا 4 زز(بتبتملا) فو ه رک ذآ ءيشلا "ته لانق نده اضام قم اقوا |
 تته لای .دمنسانعم كلی وسن زین ارت یز وسو هتفو هسک اذا ؛هشلا تهتهل اف رذهنساضعمقع افوا |
 ندهنیساتزعم كلی نازآ وزجز ید ته ته هدبنصوصخ یادقا. کرا وسط هو ذو عسا اذا همالک ی |
 [1(تایتلاو] هلیعتف كناهو ىب جم (تبلا) ته تیم برلشا اد بعاهرجز اذاربعبلا ثیهنه لات |
 .مالکلآرمنک فیفخ یا تانهو تونم لحر OARS هک جسم کا دیش |

 ارلربد ابماسهراجس هک هثن زداهیاکح ندنوضنانلواداربا نوجا قوس نجف هود هدننزو دف دف (تهته)| ۱

 | هتشهلوعم ضوح لیحف كنار ههذز # ته ته هل لقت الف ةهدزا لعرعلافقو ۳۹ لثلاضو خ.راشلالاق ۱

 | مارباو .حاا كار ةادنصونطخب تعنت اک ه.دق دلوا كدوهشم تناطفو د ذشرشآ ةدمداز و وب نلرسشارۈئلد

 06ن دفنا انس كمت نود هلن و کس كنادو ق كن اه( تزل) .نونلوا بنر هدر کند معا |
 قیزم ادوخال ندنوب ینانعم نعد وط هنطرع كمدآرب هنعظاذا لوالاو قاتلا باسیلا ساره خراب انالف ترره ۱
 ردهنلسآتنعم كلا طرق هخگاوا اتم نا ترهو رد روس ۵اد هراس لۆضا هکد نند دوخ ام نادنسا اننعم ۱

 | غو اذا بوللا تره لاذ دهن اسنعم الناب بوترب یا وا رهن قح دنجط خلاب ادآ ملا تشر لامن

 | هل وا موسسره. هيب دوغ نيقدتلا عنساو هٽ اهم راس رو جید هب هنسل ر مساوو لو هدنشزورمآ (تنرهلا

 ]| ةويحنءاجر ثبدخ قو هدهب اهن قیحردطق السا نرو دست ارهابطزولوا كعد هسک كوبى ۆي :یراكروآ

 | لتس ییا دن زهو دم ربع هیس وهو قدشلا تره نمراتکم ابن یا تیر اهم نع ال

 [|ویف هبنک نیل راسا مک اعغقو روید هنالسراوةاتضفم اننضفم یا تط یه ةأر مال اشو وقيد نوتا شواز

 |! وای زمسانو حب ا اد پولوا نان هک ولد یسک لوشوا شن مکیال ناکا ترک لجر لا
 | یر ره نالوا.رهظا نکا دبی ابتعا ب۸ ینانعم کباب حزاتش جلب راکت ناکاذا نمره لحر لانش
 2 خن یدیا ول دروآ دروآ لویبهمنکرپ هزوک هلوصا اسو عساو : هنر هلنتفخ حرز ملال وف قوم

 ](تاملاو) هدى نو ر وص (تورهلاو) هدننززو فتک( ترهلا) اتیره ار اتم اذا غبارلا با سلا نم اتره نره
 ESEN هابحف تناه (تيہازہلا) نامش دلوا (قدشلا مسازو لوید هن السا هدراتوب ةدننزوچا دش |
 فو ام ند نب هلک جیره ناب ایک ڈوب و کھ چ کهیکر ناک یار واشد هراننوق نینبی دون ماوس پد |
 هکردموشرم + وارو دامن موج ابو عوهسم یادرفم ةدرهزم باک هکر ڈ میسر ظوطب قلوا |
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 | ص وصخ لعدارم هکر ددنسانعم تقویت دوبل مسک بم (تاقیل) ند لکت اچ ىبا خان دقو لوح الا نم
 لا دقو تقو ه!لعچ ین ادعولاو یشلا بو ضا تقولا تایل بغارزالاق ردنقو ناشلوانیبعت ن وا
 مات اقیمو یدپاتاق وم للصا كناتیمو رولوا نیم هجاسناقالطادت وقوم ناک سا ىشللاتقو لعب ىنلا ناكل

 ملا تاتقیمرونلوا لاعتناق رل وا ناکمےسا هلیتسهقال غ تزاادبقمو هنسانعم ذع وم تقو رولوانامز

 لهاوقرعثاذقارعلهاو ندهفیلط اوذ هنیدملها .ردنزابعندلخ یزاقدنشوقما حا كحلاححهکر دن انعمو
 هدننزولیعفت ( تیفوتلا) رازولوادنیمارحاندغب اراب رخعو ندعضوم مان هم نع لهاو نارق دجن له او هفعنج ماین

 واولاب فعچوا ًرقوتد ک او تد کو مهل وقکو اولاو دز هلا نیببقاعتبعلاو تنقا یرقو تتفو لس ادا

 یکیاثیقوت هدار وبه رظتت تناکیذلااهم اقیم تغلب وا هلبق مهلنيعتیالهنافهلوصح مالا ىلع ةد اشلل هبق نوت

 هلبا ق لک یهننم هنیدو دحتفو ییشرب هروکه ب ینا نشو هلا تقو نعت و دیه هروک هوا قشرهشنل وا رفت هژوک |

 ةفلافرظ یا لعج هد و هجو رول عقاوهوک یو زالوامقاوراعالا نودبهرذواتاوذملوک هوا درهم

 زدلععمندنسه دام تقو هدننزو سلحم (تقوم ا :ردندبابوبیراتقومهیچ وت 1 رکسعضاقیدنلو | نکن ءدنوقوم

ناکمریساونامز مدا یک یس هلک رفح رد امر سکو وفه دنرادصم هنسرولوافعاضم رک او ردیناشیسهلوقمهرذعفو
 

 ئکد عوم رولوا لی مسکنيع ناکدمساو نامزمساو ردصمهننیاواولب الا لتعم کرلو ارونکسمرزوا نئایق |

 رد ناشرلناوا فلاح هکونولواج وتفمراتساو ردصم سوا ءابلاب ماللالتعم رک او نولوا لمعت سم دنوم وجا |
 ادعقم دع ورد لف كنرعرامساو ردصمن وتلو میر غول رکو عج که سولو اندان و ندا تانزک و |
 ءافلا اس سید ابو عب | بابرک او داش یسا دعام ندنوبو هماقماذهواماقع ماقو ةعلقماذهو القم علقو هدفا ڈو |

 كنيعاقلطم هسرولو اطقابس هدنلبقتنسم بولو واولاپءافلا لتعم رکو رد ليف كنيجرلعساو ردصم هس نولوا |
 ضعبلادتعو رونسکمراچماو وتنه ر د بط بل ادنع یک لج ود هس وو لوا تین هدنابقتنضرک او ندرت |

 || ا دی هلنامعتسا ترکہ دقاعچ هدننزو هعرح (ةنکولا) هنطعنیا هنکو هتیع ق لاق روتید هعطقنو هک فلات |
 زیعبل| نما راش راز دیا ذاا ندنج اغا خرم یخ امت چ واب رعهکنوبساوا اغا رکو نشاط ك رکو ونواب هنخرومکه کالا |
 رولو كد هنخر نالو !تداح هدنسهوگلیب هلا كود نیغ واه انعم ەل ین رنز روک اکآهلکلیا دعا یسک |

 1 هد هنسنرب رولوا ردبطمو هنس انعم رسی مس ونید هیدن هج زا كل هدننزو دنعو (تکولا).ندهتسانخم ایل لا ةضارو ۱

 | هلوقهنمو هیفلءفباتهو هل تلعجاذ ثدجوکاذک قو ل وقت هتسانعم كايا د دۇ نابحت صوضخنامز نوعا
 ۱ "ی مک ی دلوا ضرف تاقوالادودحتعبتاق والا ف اضو رفمیا انوقوم باک نول الم تناك وللا ن كاع

 |. باعن هلوقهنموانیح هلن دقاذا اتیقوت| ذکه قو لاقب رد 4 نسانعم كلنانابعتو دید تقو ن وجاهنسن رب جدو |

 ۱ یذلااهقو اهل نعیا هرسفتىف یو اضیبلا لافةتقاوملا ندتلعوفذدنز لع تتقوو هنع باور قو املا فیض و

 || شاوانیعمو دودج رد لل وعفممسا هدننزو طعم (تفولاو) (توق ولآ) ودجر! ندلنان هلغل واسيا |
 || تاک افنا هک هتنزولوافصو هش نالوا تقولا دودحتو دودحیا تقومو توقوغ تفو لال سکعب تو |

 ]| برکا اس الت لعف هکردموسرم اصن ندحابصم هک وا م ولعه زدناکنمتساو نامز مساو یی ردضم نمی ۱

 . || جرم و دولک هلی رسک كنیعناکم ناو ناف زس اورد هلیعف انیع هکر ولک هدننزو لهفمییم ردصبهنیانیتان |

1 
 || تهدحا اضعب و رولوا روسکمرلعماوخ وتفمریصمیک نشه ءاتیلاب نیعلالتغم یک او ردندن اون هيف ناکام |

 | نال وا هدنززوآ هنیسنرب هدننزو هتک (دتکا واا) ولو اح وتفمالطم هوا ندنمآخ اب کا نولوآ روتنکع افلطم

 ةلقمالشب غال و ایغروق امر خو اه لماذا تکون هب قلا تکو لات زد ةن ار دلو لب جو اتو لیصت
 ليف لو او تكولا) باطرالا طغناهفتدباذا ةرسبلا تكول اقدر هنس انکنفج قمل هعبالا توشلکب اا ج
 هدننزو هنادح ( هتکولا) یدنلوارکذ هکر دیفدا رمو هدننزو ثک ان (تک اولا هنینام هیاشوو هیامش زوتید هخل زات |
 |تکومو ةتکوم ةرسب لاقب زاوولوا فصو هنغروقاط رخ شکر الجاف سانوروک تک تازا (تک و لاو)
 هریک شلو ا رخت یت هربشو شات ندهسانو ع تادش i) کوم ا )ر دلوی هثساع دا صاغ ف ضو یر کد تکی ا

 لاقت زد هنتلسانعم لاقلسک آنیهنسن رب لبتوکس كدالو ف هل واو (تاول) انهلکی ات وکو مل خر یاب ووتو
TT 

 ]| حدقلا تکولاسقب ردةنس انعم قمردلوطو هيفا اذا ئالا تاللا نخ اکو نشا تکو لاقب هنساسم رشات كلانا
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 و هتل ترش کر هنر كلما رثا هی نور وا در لبا قوبح هلنوکس كفار یقخ كرون تک
 | تک لاش دک ما نانو جن توت زود «هرب دنصق الب هلو دوخان قوبج و بوخت نالواهدلاهدنم اکنه |
 [| كەتك كل هیون یرقوپندیب تآواهیفترفهب ابهپساذآلوالا بالا نم اتکت عیصابوا بیش ضورالا |

 لای ودهلنانعم قلا هرزوا یناقق ق د کرو هودنغ ف .ضرانا نعونب یاتکنب سرفلا ملا ردهنسانف
 || کرو تلا فارخا نالاواهتکسارد کادو د تب هدضنزو کدام (بتک انلا) :هنسأر نهال اناا الف تک

 رود بوی هرجا یازو لغفخوط ټو ناچ هک رال. نس هره ینکوکی کک تسرد نالوا فرصت لوا نکرروب |
 فلؤب ر دپا هانكس د هلغلوا زوتفوط هنکسرپد هکر وغیخرخان هنتلاح ۍکلب رکا كلن هرېع نالوا هدندکو کک هتن |
 نیابنالاق لاقرونید هم فارغا لوا هرزوازوكذ مخو رانو لصاودرلشلباناتسهززو هخگاسمنونیرهوجو |
 | ولك كن ون دولک تاکن ینجب ودیفدآ مو هدنزو دطقن, هتکنا رک رک دخ هقفزع تکنبناج تکا نرغبلاو |

 | فو لیکل ار دنرابغ ندن اتو ندکتب هدرخ فالو مقاوفل اسخ هول دد دند هظقنو هتکنوشا یکم ابو مهر
 | كتم هوم قو هنینآلصعب هثکنو ردانعم و هیفطلدن از ندقوطنم هکر دذوخ اتندنونهیلع هتک نالوا دهرا

 | ايف ۈلا غش نهوتربکه کل لا ولو هدنلکش دنا یرو مانی ورک الات |
 ناعطیا تاکیوه لای زوئلوا قالما مىك تدا نعطت اردن لمانضارها اما هو دا دش ( تاکنلا) |

 [| کتنا هتک لا شبد هن انعم شود هرب هوا ینابق هسکر هدو لاعتفا (تاکتتالا) سالا ضارعا
 هلو بوشوذ كب اضماج کرو شبد هنخروق رخ لوش هدننزو هند (ذتک] طقس هسأر ىلع ءاقلا یا |
 ئيلا لینع هما رمسب هضنوم تاظرألا ایه ادیذا ذتگنم ةبطر لار وناوا بیعت شف ةجالآ ةيلشب |
 | هدننزو یاوذ ( یاونلا)رولوا یشغ لوک اشم هکر دیدآ ابن هدنتزو قىمم (تیم):يديازولوا هدازآ تدفلکت |
 هد هدانلاسعت هل نقفا النو مدنزو نطولود قوت ید رفح هنانه,نوخ الووتیقهشهفاسط هک |
 | هروکهثنانب لحر اش ردیف دارمو هدننزو سان لقي (تابتلا) دوخ أم ندینآ ی انعم تونو روناوا حاملا |

 | ثنوف ( تونل ) راز يد تان ۱ انهداتاظتل سشانژرذبا لب داسی ما بتن هاتخآ نم هک دموسرم هدر ردردباولقم ندیم |

 | لی اونجا تان لب رد هنسانغم كم وب هل است قر اچ وپ هفرط یکی یشانندفعض لاک دننزوا |[
 | زار لا ةغرطر ندفر طه فمردقا| نکنی لنمو دی یک ارزردذوخ :ندن وب قالطا یتونهنحالم یک فض نع
 | ندکسم دروموکی سللوقم نالبقونالسرا هکر دمنسانعم ریحزو ریز هلبعض كن (تاهناو) لخت كنون (تیهنال

 | اناا نان بالا ناب اتل تب لابقب وب نوهط ید ندمدآ شب هینناع هنکو منخوبو یدنرابع |
 | تیاهت و اجاق روند فکس نالوا رک هلت دش مدننزودا دش (تیاپنلآ) رولو نود ن درز تبه هکر د حراشرج ذو |[

 | هی نت هل داش زار دارون اج زیا تان فساو ل جز لای رود هناوبحو هناسنا ئچ د روغوکت ك و قاچت یا
 | نسخ( ف1ا و دیعنا ینیزف كه نیک مارال نب ق خالو رونلوا قالطا هنالس زا تاهنو ودل غ ی الطا ید ||
 | دونلواقالطا هزاغوب هذعنزوب قحین (تهانلا) رونلوا قالتتطا هنالسرا هد رلتولهدتشزو زنم (تونلاو) هدننزو |
 | تان لاقت راشو یار او ر دکلی لما ندنفاصتوفحضا هکرردهنسانهف تلدون هدنتنزو تس (تینلا) هنسانع«قلخ |
 | تبت قو فلم راد كند ت ادؤم ائر مبل یی ملا دبع ن٣ ىلع و فعض نم ل رانا ذا و اتو تین و توت |

 | وضو هو مقابل مهار نا هده جنم هب هدروانکل یدیشابآ ساز هدشاونع یانە دتسەدام |
 |(تمولا اولا لس طف ردعضومر هدر صبا تحت یا تبانهروک هناي حر اشو رولوآ اوص ەر وكن محسن |
 ]قاتل بلا ماتو ناکلاباس ولی ردە لسانعخ كلبا تمافا بو دو هدازنرب هلن وکسكهدحت و یاب ویت واو |[
 ]| )داغر وند سل هوا ناشرو هب دلو او( ةن ولاو)هلردیدشن تا هیقوفیانو یعضو شف الواو ( تولا اقا ادا |

 | قو اطیو بو ندنینزکو کیا هرکه قیف ندراسو روند هیر کر نمد ر قاس هروک فلوت ناتشیروو |
 ]| قوقوقهدرلتسوو قو وقتسوقهدز راند مزو اهتج فالآ کا رز ر دیا وبا هد رار یس لوت شبد نط ەن هکر ذشوق لذوک ر |[
 کو دفا زو هدننزو سواسو (توانول )زار دیدیاکچ هلی زح قاسندنتوصرلبرعو ردهیاکجندنسعواهکردیازیمت |
 دوشم هتل نالوا لدن دلم ءار زکه نبا انلجلاش شواسولا یا ثواتولا هتذخ ناشی فجب لنفبوسو |
 | گاو و روند خام دک رو ءاکنههدشزاف نوید طضو رشمرا ده ندنابز هلن وکس كفا و یف واو (تقولا] ٣
J 
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 طول نارا دنا هد یا لصم فل و مرهبلا نم نا داعم واهو هققو یضم لاق نونلوا لاتا هانیضاق تاخر

 نو هکنآاوولو اتزان اغ كرا مز نانو رب دو نضرف نوا ون لاحع رنک دت ارا هات ع لمل

 اغار
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 همه سوی

 هشارو یونی دهنش الطو هنس هقنوبجاغا هلع كنون( (دناعلا) یضنمیا تیپ ل اب روناوا ین الطاهن هودشلوا

 رووا قالطا ید هتلآ قجنوب شاطو زونلوا رعت هدنر هکرونید هل ایچ جاتا هدننز وربنم (تجلا ر هتسانعه |
 شلنهسک مانرحز 1 دلح تیخت ن دلو ردن داتیسا هدننزو رب زا( تنی )ربا عضومرب هلسهبنن عج (تیانضنا ۱

 نا هلب راسقنم شوقو قع وا نی همسر هکر دهنماسنعمقن لینوکس تنه یانو یخ تون ا )ندیلناق
 ختو هرقناذا با نابطلا تخت لاقي و هرقناذالوالا بابلا نماصخت *یشلا تخم لاقب ردنرابع ندکمروشونف

 ندنسو منورقن نغم راسطلا تخلو ؛یشلا تخت لا ردنرابعندکمب ؛دتآ پز افنم شوق یت رکی دونیمانبتعم
 كنهسکرو نینرگوآ هرم هشمذخا اذا ءاع ولا نم تخف لاش د زونلوا لاگت ا ,هتساینعم قلاامرخ یکیارب

 لوقلا تخت لاقب رونلوا لا معنا هنساضعم قلوا لصاو هنس هنوا بو ریدشازآ را یک کرک نونا یکی لو
 مالکر لکتم دار کر ددنعا شعم .قلول شوماخ لبن نوکس داو یف كنون (تصنلا) المخ اذادجال
 هعرج ( ةتصنلا) ثکس اذا ینثلا بابلا نم اتصن ملکتلا ثصن لاسقب ر دکلبا توکس نوا عانیمتنا يزخپآ
 شوماخیتدوب هلن شک انه یه (تاصتالا)روتلوا رییعت هعص وص یر هلاح توکش ردها هد ښو

 قعوط یناوق همالزوس , كمدآ نیلب وش بولوا سوماخو تصن.ییعع لجرا تصنا لاق ود ہنسا همچو

 كلا تاکسا یملکت اکتمو هشیدط عقساو هل کس یا هلتصنا و هتصنا لاق ارؤلوا "ضاخمکرذ ساف

 'نذتوکس بس کر ونلوا لامعتسا هنسابنعم كلبا لیمه وهل یسلوقم قل اچو هتکسا اذا هتصتا لاقمیزدهنسانعم
 تضتنا اقا ردههنساشعم قلوا تککاس .یدو هدننزو لاعتفا (تاصتنالا )هلا لام: هيلا لا:اذاوهلل تبصناا لاس

 تطع نا بلط اذا مثصننسلا لاقب ردهتنس انعم لّجسیا ىت وكس كلكتم (تابصتتسالا] صن نهم
 نانشن هلی دارا نتفص یی دلوآ فصتم نمی كما فصو یسشر انوکا كنيغو یعف كنون رفع

 || ردنا مسز | هحرک«قر لوا فدارمفلوم هفصو اذا لاشلا بابلانماتعب هتحد لاق زد هنس اتم تابوت و

 | مسن لاقالو نسخ نم هيفا /یسلا فصو تعنلا لاقاکر دشلنا صیصخت ةن بس فصو قمنا ی کک

 | ادو ل ن تس یفرع لوق هل ناک ر کم محل او نسما یقفضولاویوس تحن لوقیف فلکنم فلک نا
 | شف لاق ردردصلا دیعسوب و رونلوا يااا قباسس ینارقاو كرکوب هلیس هدا ز بولوا یوص كتعنو
 :هفضواذا هتعتنا اب ردهنسانعم كس كيلا فضو يدو هدننزو لاعتفا .(تاعتالا) قابنس قنتفقا تغن تخن

 هدرانوب ةلعقف لنت( ةتيعنلاو](تيعنلا)'ةلين وكس كنیعو ىف كون (ةتعنلاو) هلیس ينب لعاف مسا !تعتنلا)
 هلرکو و سنج تیاغب تآ هدننزو هما ارک [ةتاصتلا) رولوا حو دمو توفتم هددسلانکر ونلوا ىا ا

 | قرصتندنا ی درد هدانعمو واتعت ناکاذا نتماسطاب بابلا نم هناسعتسرفلا تعنت لافت ردهسانبعم ىف وا

 | رولوا یییبطو قلخ هروب زم تلاحو بولو! صوصخت هب هټزب رغ لانعفا سمان بابا نر دلو هنفلکن لاقلکتم
 |تسآ هلدفصوتسا اذا* شا هتعلتسا لا ردهنسانعم كليا نفصو كئبشرب ندهسکرب ( تانعتنسالا
 ۱ سا ترورص «رمهز دهنساضم قوا فصل هل هو نیس مو م ی چوو ہتھ ف م بکر کت
 ندنتعاج یولن ماس یی ردقلرعاش یکیا هدننزورنما (تیعنلا) ثمنب قحا هه جو نسخ ادام الغلا تع الاقي

 کز ونلوا قالطا يلد هزملد نالواردعلا عیفر ِتياف) هلبتهج لاجو نسح «دننزو هعرفج (هتمنلا] رديبقل تالخزوب

 نیتعات دوخاب( نوتغان نوتعان) لاشباو نسيان قعد ةعفرلا ف ةناعیا هتعنكتماوا لدمج لوقت رولوا ینودم كنیکره

 لاش رددنسانعم كیکچ لیق ندن د ال موکیم ك بچم نیغو ضف كبو (تغنلا) ردیدآ مضومزب لب زینب عج

 ااو (نآتنلاو] ه وكس كفو قفف كرون (تقنلال هبنجاذا تلاشلا بالا متن رغشلا ن
 ۰ لاقن رد ذوخ ام ن دم آی انعم هکرد هنسانعم قمراسق بوشبش وشش ش ن دملنغر اط دوخان قلزایط

 1 یس هلک تیفن هد هژاس تاسهما ادبضغ عن وا بضغ اذا یناشلا بابلانم ااتفنو افن لدنجرا تن تس

 تیفنوناتفنو تفنو ردشلیا تراشا ید هد نس هداه تنت اسب رف فل وم هک هبش وده وس زما ید
 3 | رولوا ندقمانف قوح کند هنس ام قعشا هتفارطا كەر ار وخ موخاب قیانیفیط دش هرم

 1 توزاق هلغمن وقوص هنس هلوعم هتس اشنو نوا تفنو اهناوجم قرلا قزلوا تلغاذار دقلا تتقن لايم
 جور رو ه دصض# ET هتیفبلا) خامل هيلع "بصاذا هوڪو قیقدلا تف لاش رد نبا مم واک |

 كجأقو ین كنون ( تقنلا) دلو وق نم اصل ناو بزم ی نم ید رو

 تموج رنهتسا اذا ل الا بابلانمانقن معلم ملا تقن لاقب رد نیس انعم قمرفحن كلبا نک هما

1 
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 يعود وآ یفرلتخاهدنبابيمصو خل ون كو ردقو ر عم لبا بی طخ هک نابن ن ؛لیعسا ندع نب مح رلادبعو
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 _رییعج ك هتانون و هنسانعم ثادجا راب عا رونلوا قالطا هراناوخ 1 هتان شمالی قب قیییببیس هب رو نصب

 لنیرابهذم هدمالسا یالطا تبا ونو هات هنسهفناظ هلوشحهکر دحراش تادح ال نر یتباو ملاش

 پوخ رم لوق ىلج ر جش لوس وبر دعیشېو رونق ةنحاما سانهشخ هدننزو رونعب [توبنیلا )رویم ھو دت
 نايف داضعاردیعج كن هثبنآ تئابنلا)ربشملوا نایب هلیعو قاب هدنادرفمردنجاغا یزوییوب یکم هکر دین

ETA Eيريكبتبا هتیرلناب ا یکیاولد نوسعاط هلراقرخ جوک نالوا یراح هدیراما و  

 ردندنمسف تا .هشملاب ندوب ېک انوکرولوا یک یر ږوب ناتسب والت روناواریمنزمهدیسراف gort هبوزاب

 ردعچ کنضع هکر فلو ادعا نالوا کرد طاع ی رز هجن نابل علاناص خا هلنونو داصو هه نیغ هدازوب
 ودموسرم مهدنیاونع اضع یخ هدءهزیابیس واو ءاما كبس قلا اهرودج یهو ةردلا داضعا ساسالا فلا
 هدورصب تبات]ردروطسم احرص احزتصم هد هلم زد یک دت ونمو كنهیقاس هکوونید ةعرز "قاونب لر كاف ناو

 || .ردعضوتر «دنافرع (تبانلا [تباتلا تاذ) ردنداروا يالا "یربصبلا بدول از رعلادیع ن ی لع ندنیدحر دعضومر

 هلی كنون (هتابنو) هدننزووراجم انو هدننزو ب ناعس (تان رای )ر دعضومرب هد هرصب هد هدنیزو یراکبس (ینابن

 ند هما عصاا تش هتشرددیماسا هدشزوهسهج هتسو , هدننزوب تبس (تدو) + ۰ دننزورس ز (تبثوا

 هب دج ابتلا تاب نردیعش ندم ندنندحو یدنلوارگذ هدنس هدام تس E هلآ هثلثم یاو لوق ىلع

 1 ندارشو رد لوا بوین ندن کیل ص اوخ شیاشحوتاتابن یالادجم ندج اندنیثدح تانکر دیوسنم
 نیشغلوتیسناکآهلکلی اذن ند هنبنن گن رب رعلادنع رص ن زونا رد هلیمط تور < ین ابنلا نجلا دبع ن نوبیخ

 هکر ديفا رمو هدننزو تبنک(تینتا),ردندنبتدحمرد هدشنزو ریز هک ی زورلاتبتن ننادیعو ردتبئاو نکا
 فلم رک تنو تنکی ااو دلا ت یس ؛ لاش رد هانم وب ید تیفن رد هنیسبانعم قمایق تک که رت

 تیئناو) هلد دنت لكياتو یی .لیون ۱ “-لا) ردشلبادبق حراش نکلردشلپا توکس ندتیفن هدنس هدام تم

 هرم تن لاق رد هنیسانعب قمالفوب بورابق توشبش یرلکیلد نوررب سان ندیضغ طارفا هدنزو تبتک

 قارادرمو كلول رک ند هرکص نکا برمشم یک بک ابو بفیظن لصا نع هسکرت هد وز (هتفن ناذاایضخ

 ریسفتو ناب یربخو مالکی هدنزولیعمت (تتتا) دفاظد دعب رذمتاذا لحرا تس ب لاعب ندوهنساتعم كما ادب

 ییادخ نالوا هد راف صعب هد دبنت كناتو ی كيون (ةتنلا) هر هرنښادار اتق لاش زه هنس اتما كلا ۱

 ملا تن رد ولمن دنظم تن هبتف كنم یانو كون تن دولبکرای وصرورکروئردهگیدموا
 قغوب جافا هلینوکبس لی هم ؛ياخو ىف كنون (تحأا) مدقتاج رغناذا تن بلقوهو عبارا بابلا نما
 هلکه دب رج مالک کید جرم ها عیاراو لوالاو یابفلا پابلانم ان هتحنو دوعلا تح لامرد هتسانعم

 هدنراحالطصا ردبنلبا نبیعب ,یدربعفو هدچارت لالخ اضعن و رهن داتینس هدام تح وشا هر ولوا هزوم

 الثم یک یکیدلیا بیترت جاغارب بو ابا تحت یماغاینا رکود ردنرابع ندکشناروصت هلکرب ندهلک یکیا تحت

 لج هدنسا هللا ينویسفرم هدتسینهسبل ءرماو یردهدتسنهرادلا د هو یعشبع هدنسن هنس هلبیق سعشل ادبع ۱

 مقلوجو نییتوبهندیراظفل ب بطح قش بطعشو ندیزا هلک یلصو لهص لوف قلص هص تللذکی کی رلکدید

 لیصمت هدرهنمیطوبس ردن دباب و ردیوص+ ن تندر هلک ادف تلمح هک هلفعحو هلعیحو هلضسو هلدج و هلعسل و

 نوتاجتونسطا ارق اتو لابا نم نونو یلاعنهوق ٣ رونلو|لامعتسا یخد هدقمنوب شاط تور دشلبا
 رسو فلا عاشاب نوتات دازؤ ءال خقب نوتحنو نیا ارفو راضبلا ف لاف نوت نعم وهوة جلا عابشا قع

 قلاح هرو هاضتا اذارععبلار ةبسلا تحت لا رونلوا لامعتسا ,هنسانعم للبا لوز منو نوب زینا ویحو نان ازفسو

 از ا ةب راخا تح لاقتزد » e سل كما عاجو هعریصادا االف نع لاق ږونلوا لامعتسا هنسانعمیتمتیو

 اردردصمابدبمس کر دهن اتهم تش رسو تعیبط ت حو صلاخیاتحن درلامت ردهنسأتعم نصااخو ضع تحو

 هدیشازتهنیوزوا كن نانا هک ابوکر  هنیبانجم تعیبط هدرانوب هلبصف كنون( هتل او | هدننزو بارغ (نایعلا
 هی یدکی بیش هب ییوموکه کر دهنسانعم تبثن هتیجنوهعیلعلا یا دیه و تاصتلاو تعا م رکوهلا ردشلوا
 رونلوا قالطا هخار تب تین ياا ردن تیم لوفتر دهن اعم سیل ید و هاتف تو ۱ نعل روید

 متعاچر و هفو رج پهاذ یا تبحنرفاج لاعب رونلواقالطا هنغنرط هباد نش هک شش ا یراراک و هنسانعم طشم
 | ناوتاون نولز ندرفسو رسو هبف بخدلا ىا مولا تیحتوه لاشرونلوا قالطا هسک نالوا لیخد ند :رکصا|

 نیس
 هرس حس سس

 0-2-۳ ۳ ها بی یم تاس هو 05۳۳۳

 ده
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 ۳9 هدماتن نضزاهتومو هنس اسهم نون رونی دهکلبلدو یشغلا یا هنولاهدخا لانشرونلوا رنضت ْععو کر

 ۱ هنول او )و دنشخب ازار کت هد اروفلودیبم هنکیدلبا تیاوزتعالب راضعب یدئلوارک دهدناصف ت اک دیوآ

 نخ هکرونلوا قالطا هرداهب لوش هدتننزو دیفتس(تیعسلآ) ردیتسا شرف صوت هد ی لړم لر
 | تّولل بلاط عاش ئا نیفسموه لاق هلو الض رمو تلاط هوم هک ابوکهبلیاتالابماع طقندنومهدنماکنهلاتقو

 مادقاو یس "هلصوح خارفاو سفت بضقت بونشود ۳ کک هدنبلطیش ان ندتنکلاهن لاک نوا نضوضخ ریو
 یارنالل یمه وه لاق رولوا بیصف ی ندنابح «دنروض ینیدلوا بایرفط اک [ ایوکهکزونند هب ینگ نیل
 هکر دذوخأ نادنشانعماختساوب و رونلوا ق قالا هزاژ دنا نالوا ەدن2اكنغۇتق ةهطروم ترسو هل سرفه

 لب تنوافم ها تاسو مصوشرف هند ی هلق( دیو امن ا) ةت انمى رسا اراد شل تارا
 هدناونع وب ةدرآ ری نفههبرکهکربذ حراس (نآشسالا) ساتو 4 هراص ادا هفت واق لاق ولو (لانعتسا انعم

 یلط سکر هلتسأتمو زد هتس انعم لرتسلا مولوا هلص وعت ازم رم نالوا باوض نکا مور

 لا بلط ق تدا ذا لج را تاقسا لاقت رونلو | لامعتآ هلن انشم كلنا ولس هم همت د رظرهو همسرش اوری" هدم

 لاره دعب ندا لحرا تاّمسا لاق رولو ا لامعتسا ةت تسانعن ك مرو ئة ن دقدلو الو رهمو بهم لک

 فلوُم انب لاو قلا دب سو تلمس رازبدا هلاخ ثخزسااریز ردذوخ ًاعندنسانعم ارنا دز

 شايف هحرکز دهن قلوا یس هیهتکترت هتنلا هلکلتا مسر هلیرابع تامسالا رد ٣او تفلاخ ةت هللاغ تاک
 ارهاظ هلغلوا نعت ین ەق دزا رک دحور كملّوم نکاردقلوا اجا هززواینان كحراش نالوا

 نظل هلعل وا عرشفالخ هکلبب طفالخ توم بلط هتبلاوردک رک قلوادزاو ضب وعتالبهرژوا سابق فالخو

 رهو ی كون (تأسآ) نوتلآ لت صف ردلکد عن لوا تراش هد هتسهکن تقف و فرط ین اخطو
 هخ ولزاو ندا لوق لع رده مانع م ك ملكنا هلا یگنعص هجا تيه درو بیچم (تشنلاو) اوز هرزوگ

 دن ردض هدلاح یراقدنا كنم هوتسنالقو نالشراهکلب زدلکد یسپدلکبا هتشخوتو ردو هکملکیا

 هدمذآ كاندرذ كيردپب رق هب یاونوکرولوا جد هدنعمق یدکردقح هلوا یدلکیا ندیارومظ هوس یکی درخت
 و اا بابل نم تب و سایفلارتغ لک ین بابلا نم ات ا۸ تشب تات لاقت دبا رونیهطف ید
 هنالسزا ةدنن رو دادش (تاعلا 1 هکسخاذا ان الف ا ناشسرذ ةتسنانعم كايا خخ تاتو نالا ینالاد نمره اوهوا

 هدنالواقاس ة لعب روده دوو یب ب هدر رد نج مسار هنساتغم تاس هدننزوتس (تبثلا) رول وا قالطا

 زارووا ردضم تانو تنو روند هاک هدیسراترونلوارییعت کوک صد فرع هدنالوا لوک ام ثاناویعن هکلن

 تاپالا لقبلا دن لاقت ردهتشانعم تل تبواو لوالا بالا شنا تب شزالآ اتن لافت هام یلواولتواپ
 ٌتساوانابنا ضرالا تسنا لام زولوا مرا ةننشام لج : تۇاوزدەئسانەئ قل ۆاۆلتۇارت یخدوب هل ٠ رسک كل همه

 کابو وف دبحا ردةرزوا سابق قالخ توش هدارو تونم وهف هللاه هللاا لاق رد هنتانغى كروت قلا

 و هتطضوم دن زمردضذ قالت ردضمراضخب هدنسهک یک هنالا اتا ناب ضزالایم یکتا هو وشر د مڑ

 تراشآ ةن زلفدل واانعمز یک اب نایک تست هب هل تنداقدوخان نم هتراقدل وتاغو وشن یر دنر لدن د دالوا :

 tk منش اتابنا م کتنا هکر دنمضت» یک اتخا .تعنص هدنع ناب لهاوزلب دیذردناح طل انا راض ووا ۱

 ںی (ےتکا تن )نامش :اذا العلا تنا لاتر واوا نامعتسا ةنشاتعم كب لبق ىن ساق كنالخو زانو نده تکست
 هژات هدو دومق (توشلا) ردقلوا هدننزو عقم ناف :هلفاواندلوا تات ارت رد داش .و و ردناکف مینا هدننزو

 تابنا ناۋا دونا دهناذآ توت "دن را کال تنتلافت رد ةنَسانعف قفلعشرعآ بونلیرموت ی لزیق

 هدنزو دزکهزدقلوا تین نالوانایق دن و روكى هنس 1 سار روت و تك عرذل وغم ا هزز وا ساپار: رخ لاشه اض

 یل تدن لام رونلوا لامعتسا هنشانعم كلبا هدرو رب و كلت هدننرو لتعفت (تدشلا) تۆبنموھ ةا نا لاقت
 نهدر رواوا منا تشن ةسرغاذا بلاو رجلا تشن لاش رد تساند ارگ دوخان رو ها واذا

 هنسالوتم رسو هرم سو توانالواندنناش كم (تادا) رد درامد لب شک کات رونندقر هم وب ك خوك افاق

 هدننزو زما (تشنلا ار درا دم ظءعاولا کنان ن “لعق ىقلدالا تان دچا وف تنا رد دانا تناتو نوئنق

 هدنب تینو نتبسخ یا ٹدن تخ "یل لا رواوا كمترکو ندو فخ تا هکر ونلوارک دامابتاهتس هک تاک
 قالطازاتضدالوا تدیاروهظزاةدناندودو هلبقر (د | یدبا كلام و ره رها ردن !كنردنث ءاز

 ا ندلاوخاو روما و و او (تباوتلا) زاغنص اع ھل اشن فا ةا مهل تشن تک لاس وتلو

 جرج تب

 سس سیب



 1 | یدخ او ردسښج مارون دل رح PETIT Af ولو ہکرولوا منا هنومو داچو دوت غنغْښو کو درک

 ۱ لامعتسا دنسانعم قوپ واو تنکساذا مولا تتم لاقب رونلوا لامعتسا هنسانحم قلوا ختساو نک ًاستوهو رده
 ۱ )یاب ا :نوبلواال اقا هنسابنعم كى نزوخح وپ زا ی هلوفم بان ذات لاقبروتلوا

 وارد وتم ید تومیل میرا میناب عا ونا تراب ۾ هروکه هثیاسهد راصد موم لباد

 موق تلانروناوا قال قالسیطا هبلاوز علت RET هوق ننانروشل وا :یقالطا هنل اوز فف يما وق "ندنانیو ناوتحو

 ۱ ایتایح عبا یولآمهس ال تنا لجو رغ هل و دصق هاو ردضح هوا تلاهج هکرزونوا قالطا هتلاوز كنهلقاط

 ۱ و : زوخو دوو لاا جبان توک پورونو !قالطا فب وا یماضیرونلو یال الا مود ین اک

 | بویوزنختنم ۳۹ دقت تینا دود هک لا لمفلا نزن ۱7۱1 هد نح هبننبیاخ

 توتیمو کی ترج ادزلک يلومو تاوما یعجن کونلو اربع لح ولو هکر وتیدهب یشک ن الو هذن دادن كلوا نکک ||
 كتسهلک توش انس اهروشی رپ تنیس تالتک هدام و دیدش درونی دهتزفو هجم دنا ثنو هلو ختو ددننارولک کو چیم

 دوخاب تیا ۳ ؟ زار دیدید تی هلفیفخت هذعب یدنلواماغداو < تلف هراب اواو هدنیزو لعیف ییا توما

 یمن کومو ىك تاییاو تیبزذغفخم هکر دیهجب تیم تاوماهروکهننان كحاب ض موا ردنو چا ږوک ذمقزخ |
 ۱ دنوها المع تاب هلی دیدن نانیمو زدیض وصح القهر وک, ذ نوتیمو زدینعج لقعب نم ردلوجم ھه لس هنن

 | نمی اک ناکا هکروند هر هدزم لوش ندناویجب هان وكس كنو یف كيم 6نام ا) ندوب هّرباسناویح ةلفشحو

 | و یک نوبقشلوا هفنا فتح الط نوناوا رعت راکرم "درمدلغلوا یرهبطم كن خذ هک هوا شمالوا حال
 ۱ تا هک دعوت هننهپ شک كم ادت هتل ا) راو هيما ءاه ةا دید 1 ردهتیم یلصا كت ولو ردندهیعرش تاقالطا

 هيل توماام ردت لعف( هنوماام) هنری بیم تام لا زوتلوا رعت د هلا شولوا نو ادن :هدمانباندلاد هتنبهو

 ۱ لخت لفف ندلعد :نایلوا تیلباق هلضافنو هداز هدنسافعماریز رولواكعدردلد هدرم تج هن کز هدنلبوأت

 | هنسانعم توع رونید هم ولوا ردیسا هدننزو بارغ (تاولا) هیلق .توماام یا هوما ام لاقب زإ لوا فض

 رود هب هنتیف نمسناج هدتز و باخ (تاولارونلوا نامغتساهدتوم مۇ هلغلوا نددنس هغیض للغ هکرراد حنزاش ۱

 | كن هسک زب قەي هیلوا یکلام كناهکونلد هلطرا لولتبتا اومو ردردصم لضا كودو یبکداج هنسانعم حور یب |

 نیا! لاق هب قحا وهف اناوم ابحلا نم نبدا مو لوا هیارخ ویلوا هدننکلمت تحت یک ثارحو تعازز
 | ردكم سنا هکر بیقل اش ناول هاتف (ناتول )بت الماهیلع"یرحتالو ست لو حررت ۸ لا نضوالاتاولا

 تارافع دارم" شب باودلاو قیقراشنالو زوذلاو نتضزرالارشا یا ۴# تاویطارتشتالو ناتولازتشا ۴# لقلا هنمو |

 هوا شتفااواراتنعاو این هرس هلوقم تعارزو تاراج تونه هکر ونتهضزا لوش تاتو ععبلادنعو ندشج هوا
 هلال اتش هراوکم نم رضرا یجب دعب یک ل لا نضرالا یهو : هوس راو هل ضرالا ناتوم بید هنمو یک اوم
 ناویخ نالوایضیفن یقادفف کال العا هیئلس هک ناتوموشا کد جرم ردردطااب هيم ىك ت اومو و ردهدناع ۱

 هدننو نالطب هلیعخ كم ( ناتول )ردشُماقلوا لالعا هلفلو اد هبارط ضا ناویحو رد یبمهنغی دلو لومدنس هلک
 || تاتوم ىشاوملا نن عقو لاقي ر دتل هد ةیضف كم كم رونلوا بیعت نیغرق هکر وندهعناع تومانالوا عقاومتحف یشاقم
 كلوا Oe اهم اقا (هنامالا) ردلمگقلوا زا زد شلو نایبقالطالا یلخبهدهیاهن نک

 لاغنىردنتسائەە قوال الخ ئىزا تلا وضو اناۋ د كنفنسکر ,واهدلو تاماذا ما ار لا تاخا لاقيت ر دم ت انجم ||
 |8 نرو هتاوماذ) خلا هامات لاس ناش كردلواو مہم ج2 ق انکو میهلباق تولا عقواذاموقلا ایا

 ]| هفت قزلاباذا ما 7 لان شارونلوإ لامعتسا هتشنانمت بار ناعما :هغلابم هدنصوض یسمرمشپ بودانق أ
 كمراونسوک لحن ولوا سفن یفلنکر ندا لغات کر دعا محما:ندنوام هدنزو توافشع(تیوالا) هالغاو
 لاک نالوا ت تنوم راما نیتضارو تدان تک لرهاط شدت قالطا هر فاوص نی اره هلت اتم و ندونسانع» ۱

 اویل هجحالخ یکدلبا تازا نتروص( نمم ندانیدالهفوالوق كلذ یک دلتا راهظا توا و فغض ۱

 نازکم تاتو ) "یار للسانلاثوابقلق .نیتواقالو ن حمد نباصا نکی لب لس نا ثیدحهنیو |
 دیو قهاق کو ع تیاغب هلتسانغول رود هب یک, ونحوا هی یذک نیا دیضوت ن ند زوم لذا [آیزک,ذ هدننزو | :

 هلو ةا دیلبیا ا ذأوفلا ناتوم لحز لالقب هلیاه رونی نوع هد رونلوا قالطا وفا ناتدم هب يک ۰
 لصادیاتشثتنا ناورذنصراع حب ؛یک طرح غرمص هکه سپانجم :یشغرونید: هاتان ارخص جم ( دونم دوتا

 سس سم توس ےک م آ سست چت
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 یا تغع هلی كم ( ةن ورملا) تورمیا ةنورع ضرزا لاقب دهیانعملوایخدوب بوم, ت ورم و ترمضراو
 بلکدوخاب هلهابو ردیمسا یداوربهدندروب "یزعلادبج ن ناسجوننهدننزو اد وقس (تّورلا)ردعسا نادر ۇب م
 *دنیزو توراه/ تورام) ردهب رق ر هدتسهکلوا ناج: رذا هدنپزو لبج( ترم )ودبدآهدلبزب صوصحم هنس هلق
 زد ی ثاپا توکسندناب یتوراهو یون فوم دی عذوخ أم ندنظفا هرم نالوا ر کد لزوق یلع دما مس

 لصالایفرلنوبدیالا تورام و توزاه لباب نیکلما ىلع لزناامو ۰ لاعت ها لاقاکو نزاع ومنذ رک آرقرلیو
 هللا كلغ ینبم هن رلنل مخ تیک هکر در هسک اض یکیا ل وق نیعرلیدلواعقاو های ر نتف هدابع هک درا تر کیا
 هدراپ نکن اما یارو لدمهزشب ترونط بولو هتشرفهک بوک لنوو ر ڈندآ ناطبش یکی ا لوق عو راب دنلوارتطت
 هک( رشاو یض اعم یرابدنیکی جد لولو رج لعن اکا بو دیا قلعت نوت اخری مان هرهز هدفدنلوابیکر و عطیناسنا ثوهش
 ناینلوا رښعت هره زالاحو بو دیاد وعص هنامس| هلی نوہضاو رس یکی دلبا لع :رهز ٥ :رکصندک دلبا ع اقباوارغا

 یب ردظومس قلواندلئاوا زومروبو ر دیک دنس هفثاط دوب مالک الوا ل وقنم هرزوا قلوا نون اخ لو اب کوک ۱
 هناوهشیمیدلوا هبعا دو بولغم هیدراما سفن كحورو لقعو بونلوا هبیشت هب هرهز سفنو هب هتشرف یر ا حورو لفغ |
 لواو هتتلاح یراقشعتو قلعت هلاوسن كلاجر یراحورخ ندنراتاذیاضتقم هلند سح یرافد لوا ف وعم و ل ئاغ |

 هبهرام | سفن هدهسیا فصتم هلبا هیکلمقالخاواب ولوا یدکی عاطورخ ردقنرهینکرب کا وک دش ؤا ویب |
 قیخو قوشرانو ر دکتمیسنا لالز هلتهج ون پو دیالوزن هی ضیضح نذتداعس ءاعسهدک ت لب دایقناو تیعاظا |

 نالوا راوخ هطوخهدناوهش رحشو بولوا لاح عاطقناو رجه تا سل رج قبغ | بوبصلا نیو هو لوند وچ |
 اعطیضح هدکد لبا ماصتعاو كسم هبهیپلا تباتعلبح هلغلا زیروت رب یهلا ق فوت رون هدننحهصق انهآرم |
 تراشا هنخج هلوا رهظم هنفرش ع افترا هب هیکلم تاما بعم هبهینسل نانمو قرت هتناسور هافض ماعسج وا ندنعمط |
 لابسبامراکلازددجام ىلع ةيشعوةودغ م نامالس #وشا یکی دلیا تد هدناراشاانہس نیا شرک هتنهلواراشلبا |
 هدننزو لیسلس ( تم مرا )یهتنا ردشلبا ترا شا هنخیدلوا نمر هدروک ذم نومضم هبا لاسیاو نامالس هد |

 كلياعاج هلن وكس ككداصو ىف كيم (تصلا) ةيهاد ىا ترم هنانصا لاقیزد هتسانعم هیهادو تفآ ۱

 بوقوص لاهضجرف كغارصق ا تناقانو اهعكتاذإ لوالابانسلا نمابتصم ةي راج ا تصم لای ردونسات |
 لانقنر دیا هب وا یحاص هدقذشآ سنجان هغارصقوهیهقان یوصرد هنسانعم قمرقچ بوکج یم ردن
 رددنس انعمیغوا لينوكس لنیعو خف كوم (تعلا)ه ءام جب رتساف هدبلخ دافاهجنز لع صبقاذاهقانلا تنصم
 ندهسکر هلرقف كيم( ةناتلاو) هلنوکسكفاف و ف تایم (تقملا) هكلداذا ثلاثلا بالا نم اتعمهتعم لالقب
 ماکنو هضفبااذآ لّوالا باسلا نم ذناقمو اتقم:هتقم لاقت رد هنسانعم كلبا ضخب ا٠آ هلک روک“ چیت لاو
 لصاحندنآ ل وف لع هی شکل واو ردت را بع ندک سما ماکت ین وتاج كنب ار دب یفک ردن نخ اکنهیلهاج هک تملا
 ی ای ناکه نا فلس رذق این الا ءاننلا نم اےک اماو مک ننالو د یلاسحت هللال اق هلقتسذ یاب روند یقم هنالاوا
 کی هسک لوا رار بد یدنع هتفهاامناللف هلیسهینن بچت راب رغو رد دوخ اه ندنسابنعم ضف الینس ءاسو ابشفعوو
 زرد هلینقماامو رولوا لمدردضوغپم تچ هدشابمنب نالف که دنماسقم نابخا ین غیدلوا ضوغیمو تووقم
 نضع هسک زب یدو هدننزو لیعفت (تبقملا) هدنمانفم لعد یدلوا ضفسو تقام تچ اکب هنشک باللق

 نط وفص هدننزو لاوعفع ( توقملاو)  «دتزو زما ( تبع | هضفبا اذا انالف:تقم لاقي رد هنسانعم كلا

 قلوا معقم هل نوکس كفاکویتف كم (تکلا) ضوغم یا توقعو تبقموهف تقم لایق رونیذ هیسک"
 اسبج و هطوبس ناتشج « دندب (تاكمسإلا] ماق | اذا لّوالا تاسبلا نمابتکم ناکلل اب تكمل انقل و هنعنافعچ
 هلنوکتسا تلمال و ضف كايه ۰( ندم ا) ۰ اق نأالتنا اذاة لا نتکعسا لاقمردةنسانماج لنت رایتهلوفم
 حو هعرع ز اذا قالا بالا نماستلم» سلا تلم لاش راد هنسانعم كرد هتوا یر بن ویلغ زائ زب
 هدئنزو تیک تبلم از دلکد عر مس ی درفمهرزوا نا ڭ خر اشرونیدهراهود كیاخو تىل د ننزۇ بیلاسا (تیلامالا)
 روفید هنخارعب كت وقرم رمش ةتصاخ هاب سک ك بس فتسو ةنسان خوم فنس وشاب هاب دل ریچم ملت عارف
 عبازاووالابابلا نمانوم تنعوتاعو توعلحرلاثام لاق ردهنسانعم لا هلن وكس لواوو ی2 كم (تنولا

 صوصخ باب و هروک هننا تلخ اصمو ردلوقنم ندسنوبهنلا تغل هروک نایب هدراضب كل ومیبج د ینا فلاوت
 عااطقلا نیادازو مودن تهد لتعلا نم هلبشنو توما ما اربسکب تم وقار دن دليپ یخ لات هکلببویلوا
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 از هنتلاحد وجو سح دنا دنزیراطاطحا ن دنر هیلبضا هجردهلغولبمدع هلاک نالوا عفوتمو ب زنم هنیرلناذ هل وس



 نوچ دیک, ات ی فن یابنعمدوخ ات یکی عیدنلقهدایز هدنراهلک برو څر دشلکهدایز نوجا دنفل ثبات ءانورد هیفاتال |[

 اوج و لبج ل وش وق لعروئ بده ربقو لوچ نابلوا غزا ت وا توک كارو تخم (ِترل) لو ||

 | ردشملو|فالتخا د نلعوهدنتقبقح كزو هرزوا نسب قر هوا یسهصالخ بېللا نفسهدٌر اصب كفلومرونوا دارا
 | دنع و یکی سەلک لقردشما وا لامعتسا نوچ ین هدعب هنسانعم صقنرایدید ردیضاملعف یسهلک تالراضعب
 شضعبلادسنعو یک س انو تان ر شمل وا لادن هباننیسو بونلوابلق هلا ءا هدشیزو عیدیا سبلییصا ضهبلا

 | هدنکسصاتنمناجب 4 لاو اذعاسل | تل هک ی دنلق هدایزنوجگا هیت هنسهدامتدمابتعاسدوخاب ردنشعلق هدایز
 هوایز هنلو!كنسهلکنیسمانوردهبفانكاذکءال لوقیلعو ردینبم هنیزوذحنینک اس ءافتلا یکی رح هدنویورولوا
 الضا ؛لّوا ردراو بهذمچ وا ید هدنصوصخ لغو ردشلوا دوهشمهلب وا هدام فوع»هک تن رد شمل

 | «دنربدقن مهل ئ اک صانسنیحالو رولوا !دتبمربخ | فوذح عوفرملوا ةسردیایلو ع وقم یتسیدنکر ک آر دلکدلماع
 | ضانمنیج یر الو هلغلو | یلوعف:كفوذحلعف هروکه تخیدلوا هلبصنو رد هروک هنخیدنل وا تارق هلعفر وب و رولوا
 | لعیکل سل ثلاث دیا عفر یربخ و بصن یمسا عین دیا لع یکی سهلکنا .ینانبهذم رولوا ہدنریدقت ےل
 | حر اضعب یل وهو رولوا هدنلبو ات, لالصاحصانم نیح سبل هلغخلو ار دقت رخ قرهل وا لعاف مسا: هدنآو ردیا
 | هد و شبی غم یلیصفت كتون وری دليا صیصتت هنامز مسااقلطمراضعب ورایدلیا ضیصختءنظفل
 رفمخ هدنآ ودیجآ عضومرب هذماشقرابنم هلشوکس كنز مهو یعضكيم ( هت قم ملا لنصف ردطوسش

 هدنتان مارکب ادا ها رکسع لق ره نالوا مور سصیق رابدلباش ون تداهش تب تشنج هه یتضر بلاط نا نیا

 ةح اور ن هل دبعو هپ راخت نب دزی دنا كہ زویکیا رافکی کشل و كم شب مالسا رکشعندشل وآ عقاویربک- همسر
 زا دلباجم فوتیداتسو دادزازابو جممتیلاتق انب ولآ دیلولا نیدلاخیغا جنس هرکصن دقدلوا دیهش رفعخجو

 ۱ ۰ ۴ ۱۳ ۱۳ ۹ ۲ روز دوس ۰ ظ 3

NOELی ازولنورو دنوم د وجنات ن وکح یبهنسنربهلب دیده شت كنانو یتضفلپم ( موم وب  | 
 | ت ویمراصهزراقمو هنخرحی وقیاوا دم دم ییعع ل والا بابلا نماتملبطحا تم لاقي دخل هدنظفل دم ردهنسانعم

 | فای ابا لات وز نارق دیسک و هرکی رمغ ىلع هعزن اذا لیلا تم لاقي ردهنساننعم كمکچ هلکنآنابهن هغوق
 | «دنینزو هزز (هتفجلآ]  دیراعما نیت دحم رفاو تنمو ةبارقم كيلا لسوتبیا كيلا تم نالف لابلقب ندهنسانعم
 واز هل لنت و اذا نم بلا لجرلا تقلا قب رد هنسانمم كليا لس وت هلتارقو نم رج هبنگرپ شو
 | ردنا نانآهلیاذیکفبت ( ةت الا ردنا ځ رنو دماکآ یتسفنهنسکنالوا لستوتسک اب وکر دزازا هو سم هدانعموب
 ةو جیم" قم" بس وود مرح یا نامامیلاقب رونی دهپ هلبسو و تمرخ نالوا هبتهچ تیم رم و تب ارة دیکر
 رو مج هکربذ حراش ردیعما یرز ردپ كنيرانرمضح مالسلا هیلعواتیدن یلعربمب سن وبیتمهلناغدا تافل وق ی لع
 مو ردنا كن دن ین لا ىع ند څ ندرت دین و ندیم یر مدل اوكنسنوب ترضح یم هدندنع نیت رح

 | رقت ادم هیبلکره دننزو تاصس (تاثلا) رولوا طرشیساو ماسهفتسا مسا هک دل هنس هلک یم نالو اف فخ
 | کر دازمو هدننزو اخ ید ) هللا هب تمام یا هبلا تانع هلام لاقب یک تبارقو تمرح رونی بش قوا
 لاق رد دن تانغ تا کجا كرا هل رک هلت قو روز يا نوجا كمسکو  یطعاذآ لدب را یی لافب رد«ینس انعمكمنرک
 زدشمالوا ع و ی ایعتسا نتو یدلو! بلقنم هیاب دن نءانیدباتتع یبصا كنو و هعطقی) هفدغصا ادا لب بافت

 روند 4 هنسن نالوا دنذشو تحس هل د وکس کان دل مھم یاحو یف كی( تحل ا )ر د شل اک د قد ەد ناپ لتعم وب فوم
 یخ اص تنظف واک د لوق لع دنع وهو لقاعو راح یا تح موب لاقب رونیذهنوکی ساكو دیدشیاتح یش لاق
 | لاتب راد هنساتسم هل اخو نصح تو ودمج ناد ناخ فل تبح هک ایوکر واک اتو و ولک ت وج یعچجنونید ةحدا لوز
 | تالان دتا م وبلا تحلاقناودهنسانعم قلوا یا كي نوک دننزو همارک ( هناا ).صلاخیا تحمنیرج
 وز وخ امن دنس انهم ت د شکر ددتسانعم تالیا بضخ ری دآر هلن مسکنهرمه (تاعالا )ن ناک اذا سماجا
 نده باب و نادنط ل تحهروکهاک !هلغلوا طوبضمهدنناونع الث هدونجمن ضەب ابضخ تا المال ىا كنتحالل وقت
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 نقنکم چو 3 و لکت ارا ین هبل وا تبان ی رثا قالتو ااغ ظ قوا بوتعزوق الضا یغاربطنالو |ةدنتآ هک ونید هضرا
 هيا ن هنر تازو هسباص رعغال ئا ترم ل جر لاقب رونلوا قالطا هیلنک الو| سلبقیئاق ترمو رولک تورم
 هخرالآ ههر طز یا هودوهسلع اذا اننا بابلا نماترم ئ شلا ترم لاقب از ددم نس انعمللیا سلماو زود یکی نن هتخت
 ناکعلاعق ردفا زهد وایانغمهلبا ترم هدننزو «روبص ( تو ول ا )اغا نا ذال بالا تارم لاقب ردهننانعم .كلبا
 سهم تف ےک

 ضرو



 هنج ر فكن ال سرا یشیدو رونید هتروع ءاقج نیفشاشودنسانعم هرقب رونید هرفصو ردکعدردهکفرط ا كنس یابقاو |
 هد هلق كمال هدنوتو ردندآ كالس ولشفوب ترصر ناکه دغاطعقاو هدهضوم مان دق هدنندبنیهرح ثثلو رونید ۱

 هنر دحا ونام قا تلا سبت لاقب رونی ههکمنالوا شلاروبهنیبیربیرازون وب هدننزو رجا تفلالا)وددززاز |
 هی نکی جحا دون هدننزو باس (تاغللا اروند هیسکقمحاو نوبویکسسنعاروئید همدآق الوضو خالا لع |
 هلو ای دلوهداندل و خب وزب ولو هدنح اک ك هسکو هکر ونید هنوناخ لوش هدننزو ږوبص (توفللا) روتید |
 كشمرجبو مرضن مدل وو جو زال یا وقلة اما لاب رد شل وا قالطا توفل هلغلوا هروب نم دلو یهجتوتدتبم# |
 ایلاو ر رميا هسک اغاص هکر ونده هقان ن دیا قلزرابج ب ویلو مار نک ر ولیغاصو رونی د هسک ی ناکدنزډب ولی وخ |
 هک اتردیا فرضو لاما هارو هیارو اب ویل و !تباهدرب رب یر ظن هدسلحم هکر ونیدهبیراق ږاداوه ل وشو را همته بغا |
 دن او مضومق اهنیع تښت الیا توفل یه لاعب هرب و مکر ت هلت راشاو رع بن رقت رب هیسک رخآ هلکایآ لافغا س
 فصو هد هزوکو رونند هنوتاځ یشاًشسیز وک کر دیفدارمو هدننزو ءالوح ( ءاتفللا اهرب غز خف اهنعنفغتنااهمه اما |

 جاسلوپ ویو ق یماوق هلیصف ك فال  تفلرونیدهبیک یشیدنالوا قشالوطو قورروب هني :یرب یژ زونب ویو زولوا

 هکر وئیدهناب وج لوش هدننزوممه ءلض كمال (ةتفللا) سلا هشت ةر م یهو ادظلغل هدیصعلا یا هتیفللا عطا
 یقرمغكئشناسلوا لاوسنددنکه سکر هدننزو توض (توللا| هلوا رالاج' بویوا لرهیلیاتالابعهی یشناوم امن اد |

 تب ولسا زکر دهنسانع:كمزیو باوجهرزوا قابس یریغبودیالدتیاوخنالوا نیولطم كل اسیعب تاب و رخ |
 وفهنسانعم قالیا متکی رخ هنعل ایام ریغب شا اذا اتول تولب لج زا تال لاب نوسلوا هنو کراس هلرکومیکح |
 یا و یحق كمال (تیل) رددآ هلقر مدنا سر و و مضومو هدنسلدناهدننزو هیاحصم (هناولز نکا دارخلا تالل اق

 هدینکر تو یکشاک «دنیهزاف و دج رح هنسانعم قم واف هنسنرب نعت رد یم ةلکهلیسانب ةرزوا خف كني رخ اویو کسب |
 عمر ااو بصن نم ودن دنس هلجج لعفلاب هه بتم قو رخو ردل تس هدنم هضم كاندیدیلوا هلی وشو یدنیلو |
 سکت دهنو یهاکوزدلیلت یلاستسا مدل نالوا نکع رذبا قلعت هنسبنعل دا وم نالوا لاو عنتم یک آیدا |
 اضخ اشا دز ٹیل لاتقب ودیابضن ی رخو مسا یخدوب یکی کیدلیا هب دعته وغفم کیا خب رونلوا لی هنلزم |
 رسک مالا تیا! یک ینا دوشید تبل لا هاو نونورونبد يلب ولو لخ اد هملکتم اب تاذلاپ ېک ی ملو یناو
 تی وبه (توللاو  هدننزوتبب(تیللا هقنع ةف ىا هتبل تفل ل اقن هنسانهم قناص ونید هنیزۈير كنو
 هنیخا نوا هتولعو ال هتیلپ هال لا رد هنسانعم كلیا فرصو عنم ندتپخن یکیدلبا هج وت ږهسکر هد زو

 زو نام للسكر یتا قع ههجو نعهنالا لاقي رد هنسانعم تیلهدننزو همأقا ( الال هفرصو ههجو نع |

 تال )همن یآ مثلا هنالا لای ود هلا نعم ون ید ت البا ذوج امندتل با هرمه هکه تن هصقنامیا اتش هتالاام لاق
 کی عیدلوا هننس هیاکتغود هلازقات ردهفانءال ردعقاو هدنسهعرک صانمنیح الو وشادکه تن هلصف كزات ۱

 لاهو رقم نظف ]نج ناه یسک ت الویشاو ردشعل وا راما لعاف مسا هدنآ هلفْعل وا بنش هنس هلک س بلد وخاب

 غوزممتلای او "تنهتألو تنخ *وشا كکلام ن نزامهک تن رولو! یذح قر هلو ای ونمو دارمیهاکو ر وناوا
 تن همون هلام که رد تها مدار مات سم دبع عورقم ردندلافماروب زم مالک هکر بد جزم ردا شوا عقاوهدناوق

 ڭا ۈقرھ عورفس هنامصههروب رم هکر دوبیرصخ | كجو کیا نالواروکذ م هبيناديملاشمایدباقوشعم |
 لغ وا دخقاو هل تر نامه هلک دارم كلبا ن ونشو موجه هرزواهنا مجه هل بق عو رقم ن وک بیدیا یس هقشاع |
 هنا هه نفی یانلباهاوغتیروبرم مالک لز ملقب رطب كلام نب نزامند هل بق لاجر هدکم رو ربخ دربنع نالو! زب
 بای رفط هعورتم نس هنامصحه یا نکس ردبا مسجتو لیخت نسلکه لیقوشیرا دید بؤلؤاهق اشم هعورقم هجوگ,
 ه نامه رم ودانسانعماقاینطاو و زرآ ودش ومیضامندنظفا نینح یس هلک تنحا ردلکد نک قوا لاصو
 ءدنعح هتنکنالوا دنمو نر هب ؤط رمن اوا لبق لو رد هسنسانعم هلانو نینار دیضاغن دن ظل نينه تنهو دچار
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 ا الواو دان دا تیک املا تک این منم اھم یمزملوط شما كساوقم قفصب و بت دیو
 ردیفدارمو هل ننیزوب س انک | (نتانک اک هرتسپا دازاما ټیک ل اش نجهنسانعم تلیا هتننارآ, تویلبالوقی ابو

 ندیم كنا تک نایک اود هب ولقم تدنبس ءا کرد حراش ,رونید هرآ هدا یحاص تناطقو شو تساغب

 ندد ةصق هک ندهنیباینغم انکو اذکوتدتخل لب لا مززولونیک لس خو ت تذو تبد بیو تک

 خد تیدو تيد pt تم ردهیولقم ندااه یان یاران وب روس دلو ار بعت هلا هب وشو همیوش هدزاسل زدهناک
 e ek تولوآ بانک ند هلجرلبوت و رد هد ظرعهو |

 تیکو ټیک ن الفل اف نسپ رد هیانکن دل اوقآ تیذو تیذو ندل اغفا یس هلک تکو تیک رّزو اینا 4۵متر كموخرف
 ۱ Gk یوفوب هدر ی باهشو واوا چا روک ست كنم نکآ لک اپ دنیوتیذ نالفلعفو 3

 لوالایابلانم اتبلهدب تبل ل اق ندهنسانعف ی هرول هدننزو تیس ( تسللا) م ماللا مالل نم صف ,لدشلی ۷

 تارا د الف تبل لان رد هنسانعمقلاح و روا هلکن کده ,رلناب و هننراقو هنسک کوک تلل کیپ هضاضو اهاولادا

 نی كنیم رج ردهنس ایینعم کود یبهندیدزب اهل دشن كنایو ف كمال (تللا ( .یضعلا هارقاو هنط و هردص

 روس انعج قبل بوکچ مک یبهنینرپو هقداذا لوالا بایل رم ات یشن تل لاق یک یراکو دارج اراب باو
 ا منا یش و هثفادا هل لامن ردهننساسنعج قعاعو اهزنر هژب ز یششرپو هقنواوه داشاذاهتل لافت ۱

 هجدچج ادا دوسلا تا لاهن رد هننهسابینعم یقعالول بو دالصا هلغام دوخان هلی وص یدوافو عا ذأ ىلا یر ۱

 هب زلاذا .لوصفلاءاب ىلع نالفی نالفتتل لاننبردمتباضعم قلوامزالبون :رقاکآ بودی باسنا همدآرهتنکراو
 نیت هلبسیدنکو رونید هنس هندینافوا یوم یافت تاما (تاتللا):ردذوخ ام ندر خا ی انعم وکو هعمنرقو

 مصر هلي ديدشت كنا تاللا روک ننام اسو یک انواهو ینیقوطیبحم رج روید هش قت هنلوا تن
 كانها لاقراتدلىا تارا ودنا ارپ پره ا نود ھی کرا اتم

 هد منومااد هکیدیاراو یشکرپهدنیلهاچ ردلعاف یا ندقب وس تل تال فاناوارک دالا کر علاو تالیف
 خزف رلدلباهیجمت ی لوا هلیجسا كا ةدجب یار مایا هخب اب بودبآ تکشکقل و

 تین یدیاردیا اعطا بودبا قبوستل هدرو| زم لس هکر دٍتروص كموقرملجر تبلوا لصا کید
 سلم سو ید اوآ فرخ ات هد یدیایزلتب كنس هلبق نامطغ یزعوكنسهلبق

 یینصا صعبلادنغو رده تعاب يم :رلکذتبا فاوطاکآ ردنا وا بلق هفلا یواو رد هلعف ندنس هداف یول هدندنع

 ,ابهن وصف ندزرلت سنج هباشرع قیقح هلا هرکصندقدنلوافذح یناهزدهتسانفم دوبمدومل که هاه ید اهل

 دوخ راب دا قالطا هروپ زفعص قج ةلوا یهلا برق هلپسو هشراعز تودبا قانا ءا نالوا تنابتتالع

 فا نا کا هلالح ة طفل نیم رایدلپ اج جرت یربخالوفمالعا ضعب و یکی ناتكتس لکت کراس ناداه ءا |
 دوخ بیام | اردکع ددوبعم هکر ای دلی قالطا الاد هنب راع راب رعارپ ز ردج زا قل وا ہال یصا 2و ایا بیاد

 سو نیم هدننزو هزز (هتنلل) ریشلپا چیر یخد هدنرآهدام یولو هبلیفوب فّومو رواوا ندننسانعج,عافترآ
 یساضتفم :نکار ردشلنا تب هی نهم و فلوس ردهبذاکنیع < ناریدلاط ههانکر ییجاص رب هتک ات

 ات اصولا مت لای . ردهنسانعم نیمروا هلکک د هلی وکس یار هل یاحو یف كمال (تیللا) دق وارد صام
 صلاح تطو اهرشقادآ ءاصعلاتطب لاقي ردتسانعم ى وص خوف كجاع و اههبرسضادا ثلاثلا بابلانم ||

 یخ كمال [تنللا) ردلکد عا اوبو قداصيا تب تصدر لاب رونلوا لاسعتساهنسانعم شوش فمر فو
 لیس یکیاو مسطامظعیا ت لجر لاش روسنید هب یینکد دنموتول هثچ یزا هنوکس كەچ ° یاو
 رج لاق رواو تهدید کپ هک ولو خانه هک تس تابو هنسانعم هاضعم ٠٥ م هارو شد م اچ نشل وارب

 ردیذآ هلیبقرب دوخاب عضومزپ + دسلدنا ها وک كيە یازو یعصكمال (تر) ( دیدیا ۲ تی نڪتس

 یک ضزصل رولکت وصل یعجج هنسانغه صل روند هزسرخت هلینوکبس كداضو یال تاکرخ كمال (تصللا) |
 اچ هنسنرپ نوک كيافو یفف تب [ تعلل) ر رد تیب هدنظمل ښا هک هن ر دنت یون هکر بد خرابش

 تەلبا ےھت ینهسکرو هاولادا نالا الا نم اقل لا تفل لاب ۶ كمربوخ هو دو

 قوقندحأغاو هار نعهفرصاداانالف تفل لابی رونلوا لایعتتما هنسانعتللبا لنوو فرص ندنربدنویآر
 كلم روک نخیدلوانامغ قرب وا غالتیو نوفب ؤا هفواو هرشقانا ركشا ن عاجلا لالا ردهنسانغم قع وس

 نانوجو , یفتاام .فکلب عالتمریغ هعضواذا علا لج شیلا تل لب ودل وا ل اتام نیدوک |
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 اا اتنا (تالتک )دن یاتتک ةتلف نر رف لاق ر دلکن عابتاوو رولو خفن نف کرت تب اپت رد ملی یان جت
 نيكس هلس هدش كمال (تیلکلاو) هدننزورما (تيلكلا) برشاذا الا تلتكال آتو د هتسشانغس یا هدنیژو
 هرکضن ډکد لبا دس هلکنآ یز غآ ك نبا دانصزونلو ا دس ین ا كن التر ص هلکنآ هکر ون دهش اط نواز او زنا وش هنتزو
 | هکر ونید ةیدصح ر ندم رخ لالغ یس هلؤقم یادغب هدننزو هعرج (تتلکلا) ندباذخا بو ذنازفخ ندرک,دمضوم
 هتاکو التمرد ل عت ید هږزم اسا رود هی هموکر و نفی رب و رادفمرب ند هنسن رهو رولوادناع هنیص كنتو
 ندهنساسنعمللکود هدننزو لاعفنا (تالکیالا) ةد ئا ماعطلا نم هتلك لاق روئلو اربع: قلتوا هنلکرو نوطوا

 ]| ؛یفلا تاکنالاش ند وناعم كل زو و قعسروب بولب ووش ود یمازجا كن هنر و یصنااذا شلاق اکنا لاب

 | قتنارق هک یلهایننایلوا صلاخ قعد ءونقهنغلب زمرق هکر ونبدا ی زهرق لوش هدننزوریب ز (تیکلا) طبق
 هدانسهلوقم ب اولا رولو یز مرق قتمارق یکنر هکر ولواریبعت یږوط ییامرخاک هدزمناسل اوا شعشراو روتلوریعق
 یا رششاو هلبادرو رولوا هانبس یغرب وقو یسبلیكنا لواو رو فلو ارب حتروم هتسرولوا و وف ندنآو زووک اکآ

 هدنسراو هکر وند درو هسرول اوا قحآأندنآزونسد تیکردقجهلوایروظیام رک هسرولواروک دخن کردو قرف 1

 رونلواری بعت لآ ه دیکر هکر وند رشا هشرولوایزمرق ینرب وقو یسبلن و ووناوار بت قروط قج هدیکرتو نوکلک
 طسوتمهدننب هایسو خرس ضو هرزوار غصت هبنب كنوبو رد یم هنتر هش نکی دعا صن ناو لا نم ف لوم
 ترجو ډا وس هدننول تیکو ءاهالب تیک هرهم لاغیف رذربارب یتنومو یک نمو و ندنوهخلدنوآ بارق نر هو
 نلغوهو تیم" اهاقس لاقب یکه داپ نالوا ندنمزواهروخ زونلوا قالطا هب هذاب نالوا یزمرققتمارق ئی نالوا
 هبلعت نتیکو فورعم نثیکو ءونق هرج طلاخ ینلاسرفلا لع ةرجو داوساهف قلا ر ایا تیک رف
 هکر ونیدهنکیز تیکنانلوا کد هدننزو هعرج (ةتلا) ردیچما كس رف هنر هدب رع تیکو ردندارعش دیزنی تیکو
 تآهدننزو همارک( ةنامکلاو) هلیصف راک (فتمکلاو) (تیکلا ) رونلوارببعت یزو وکهدیاونا ردقلب نوت ام
 هنیکو ظیهدنو رد تکو اتیک ناکاذا سماخا بالا نم نیو ةتکواتکسرفلا تکل اغ ردهنسانعم قالوا تیک
 بوو یردو رج هد تنزو لیعفت ( تیمللا) هنکااذا لّوالاتابلا یمااتک ظیغلا تک لافب زدهنسانغم تلرک
 تربص یا لوعغملاءانب ىلع هربضو سرفلاو زما ثتک لا ردهنسانعح اش تیک هلتعنصو غیص ون هلوقع ناو
 || قابکلآ) هلصایا هتنیمکب* شلانخ ال الق رویش دهتساساو لصا كشر هدننزو هست تیم ا) بیک ثعتصلاب
 هلي كفاکتکو ردن وسنه هب هاکوبو تک یا یناکلبخ لاق رونی هرانآیراوط یباعرخ نانلوارکذ هدننزو نیاز
 رارجا ( تاتک ًلاو) هلبرسک تهزم ( تاک الار دلوع هنس ردلکر قشاو رچناردعچب ندا تک اک ا وک
 ردزمتعم تدش هدر رخ هی ردهننمانعم لو یروط نیامرخ-یبسقتآهدنزو رار ج ۰ (تانیک الاو) ادو
 هلن | ئوق هلبنوکس كنونو خف كفا (تنکلا )اتیکراهاذااناتیک تاک او اناتک !تک او اا ارا تک آلا
 هدننزو یسرک ( یتکلا) یوقاذآ لوالا تابلا نم اتنکهقلخ ین لج را تنکل اسقب رد هنساسنعم قوا هیئبلانبتیو
 زدهنسافعم نک لس هدانز نون ( یتثنکلا) زود همداولشا نحب ونکو روند هناونحو ناسنا نالوادیدشو یوق

 ید هداروب هلن زاشعا یرهاظ نکشلیا مسریخد دنا هدامنوکی رلن و فاوم رنک یا ن ننکو نکل جر لاعب

 (لخ دهن ا) ثیدن ا فو مکر دروطسم هجر ون هدرا یا دناهناکه ت ردراذوخامندنس «دام نوکرانون و یدلبا كدت
 عل ثنک لا بوسع هناکف اذکتنکو اذکن اکو اذک اک ن ولوسش نیذلا خوبنلایا  نویننکلا هلا نت اعو دشا

 ارت وب ورلپدلبا قالطا لنک هلیس هدا زنون ذغل مو که مدار هلتبسن هرو زم لوق هلی راعد مدلوا هل وب ئش
 یک وتعمو فی رخ الثم هم یوب یدشلدبهلپ وش لوا نس قلاب هکر دراج قوا هد هنس هام تک هلباطخت یراتن
 تنتکا لاق ندهنسانعم كفروتسوک ًاضرو عوضخ هدثنزو لاعتفا [ تانک الا ) نولوا بوسنم هنلوق دلو انعمرب

 وص هلذلوا نوتمو قبض یررانکید هکو شد هکشع لوش هدننژورمما -(تسنکل ):هنمیضزو هيلاعضخ اذاهیلا |
 قوح یولطدوسا هلنشغف ( تنکل) رد هانعموب ید تبلق که عن كيس ئا تینکءافس لاسقبهاواردیادنابضا
 اتنكءاقسلاننكل اب راهتنانعم قلوا نفعتمو كانتخسو هلغماعلوا فیظتتو لشعاجاج بونلوا ل انتمتا
 هر دبک*یاخ هدامیاضتقع نکل زدشلرا دییقت هللا لمف ءاعب یس هلک ن شحویشا راش, ناتج اذا عبارلا باسلام

 | دعنکرپفج هلوا قلاب ولنکیت یراکدند تب روسو اوب وردیدآ قلاب عون هدگشزو ارفع (تحنکلآ )ردیلغا قلوا
 لفت (تییکتلا) ردیبفل لرطاش من ءالعرلنب یذع یوکو روند هن ی شکرو دۇب هدننرو یو ر (نتوکلا) ںاررد یاد ۱
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 تانکو الا لب هدر هيل یراجنمرزوا لاعفا تشخیقنره الآ هنمزاو یکم دا ارز نم هدیا لع | ۰

 یدنلواقالطا نوبل ااو لک! اعبستل وف دغ هلغلوهزوش قاتم وخ انوکي لبان غ ق ےب از دیا ال
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 بونر وذ ويد :یکر کن اؤ بچ اسؤ نابن تال ذک ی اچ وا هلتعرمب ٹبوصیقو بو اروش وند نترادانق یم شوف هلناحتف
 اسطلا تفك لاقن نو د زب ضبقو مقود ذوخأم ند روك ذم ئانعم هک د هنسانعما كیرکبش هلتچرس
 یب هدو ريما ٹینک تفکو هبف نطبفتوودعلاو نارهطل ق عرمما اذا اافکو انیفکی الفكر اك رقو |
 قیقد تفیفخ منیش یا تیفکو .تنک.سسرفو لج لاقب رونیدهلاویحو ناسنالالاحو تسبخب لامر وشنو د هدر خ
 هکر دهلنمانعس كو د هنت هز فط یس رعاة نسر و ر دغ هدهلب نسکافاک هدنود نوت ةة رجب كجو کت فو
 نمتفتاه تفکو ثاماذاانالف هه تشکل اقیو توم يا فک سانلا قعقو لاش هلیسهظخالمقغلوآ سارق وللوا لاچټم هنتتسانع كوم كلوا ثنکو نطبلارمظ ئفلا بلقتوهو تنکلاب هملصا لاقي رونلا رییعت كمنو د هنت
 هان یا تفکتاف هک لات ارد ةناسانعم قلوا.فرمصنخ هیات ندنهج,یغیدنلوت هدتنننزو لاعقنا | (جیفکتالا)ردقالطاتغاب یسضلوا منع تین اد مدا لب ی اتکا زیخ لکا لای رونلوا یالطا هکما
 یم نا اذا لر اتفکنا ل اقتلوا عواظمهکز د هنس انعم قلو انف رصنم ن ړنکلیدنکو فر ضناف هجو نغ
 ا لاقت زو ى نتف تاو طبق انا قلا تفکلا لاق زداهنمساانعه:ضاابقنا كر ۇشويدو ههجو نع |

 قزل اغ ازد چهك نالو اقلط ازا هن وک لوا یساضخا و دن هنملسانعم قل ؤا ی لکن رادو لمر وشو ماعاز مادناو یش اذا( یلرفلا تفکنا لابیفب ر ونلو |ریعت قمار کل ذا هنبنبانعم یل و ارماض بولبکح ینراقو یا
 همش ادصم هلل وغ یک كفا (تافکیآ) هضرقوفضاذآ (یشلا:بفک لاب چ نشانه قدر دا هنسودنک دوخا هار ینب بود و شوید ساری ك هين قتمزب,هدنلو لیفت (تیفکت) قلا عت یا تنکس |

 اتاذک یضزالا لاقن نو هوا رونلوا من شرت یزو حجج هنسن ءان آ.کنونید ذعضوملوشنافکو یدنلولزک,ذ
 اتومآواهرونهظ یلح ءايحا ی همنعل مججو منعیاتفکت اذ یا اتاوماو ءابحا ا افک ضرالا عج ملا یلاعت لاتو
 مایضو عاص ت فاك غججوآ ةب تمنو دصموا عمو یضبیا تشکیل مساذتفاکیانافکی واضتبلالافامنمطبف
 متن لیقو مهناوماو مه انج | سانلا می بغل لاعو اهراطقاراتغان ضرالا یلعیرجاءامولاوهو تفك ججوا
 کرد میرم كلذ زیضو لاو ضرالا نم تا دا یه قلا تاومالاوتابتلاو تاناوی او ناسنالا یهیلاءاحالا
 هدنرونص بدلوا مطوم منا تافک ارز ردلیآ یصفت تد منقانمنالوا دراو هفاشک ها عوقرهتارببعت یواضنی

 هتفاکمو ةا یا تتفاکم و اتافک.تام.لاقیزونلوا لامعتسا هنسسانعم كلوا نی نسنآ هدننزو هلعافم هتفاکمو
 هدئنزو لاعتفا (تانتک ال :هقناسانا.فتفاکاقیاردا منسانعم كلتا هقباسم هدقعموق نر اب هدکمنرکسصن مب هکر
 هدینزو تاك تافکلآ عجبا هبعوتسا اذا للل ااا لاعب رد هنسن انعم كليا نخا بوروشوبد هماغ یبهنسلنو
 كنسرف یسوداس لا ةداتق ننایچ نیفکو یدنلوارکدنکهتنرد ربصم قف كفاک( تبفکلازونلواقالطاهنالا
 علاص ییشنانوق هنگ لغ مال وا یو یکیل داهطق مک وتید الن هلوقم هطناچو هغچراغد لوش تیفکو ردیعما
 نالوازطضک ی درآن کا لویدو قوچدارم کر ونید هشاعم زادم نالوا عومتوهمیعض هنب رب یربهضاف البو هاو با
 اعضا می شعم هب تفک ام یا تیفکنتفزدو بيطلاو ءاسنلا لاح ثي دامو ردهجفلوآشاهدزادبم
 تاک )روند هتم هلوفس قاجراخد نیل عياض ییةتسن نانوقهص نخ وب لار سک فاک (تفکلا).اهصاو
 عضو عخب هداروا نیایشاو هما یرلکذحبا بهن ۍدنا صوصل یاوأف هدفلتن هکر دیعبا ك: هراغما هل رسک كف
 هوار یخی تمرد هکر ونیف هوش هدننزو ریش هلیعض باک تتفک لاو ةد سنو درصایتفکلا) یدیا زردی
 ذوب هلا نیک ر دو رارقتلبما دنر ذوا هلغلوانولبت اتوبار جم ن درزا بردی :هلبم انا عیج یک ت وط بوروتک
 || ةن نع (تنکلا شو. عانجال نم نک الف ابغي نشا ناک اذا هشکو تھک رف قاق هبلوانکع
 !اتد قزل مبقب نالو هنمدخ *ربقم هدننزو هتفه ( هتک هلوا شیک تد همام دنخلارا واک هرز ییا کرد مسبک ل وش

 ككۋادۋ يج اذا, ايلا بابا نم اتاك غلا تلک ل ابرد هنس اتام مر دكر زوکس قلما ف كفاك یک
 نا هتنسانعف قع او هك اذا سزفلا تلك لاق رد هنساتعم قانو ا تاو مصا ذاءنالا ی دتلکل امن راد ةن الغم

 کدو هدننزو دزمص هدرا وب ږولوا عبا هض هلک تلف هدننزورکس (تلکل) هنزاذا یشلا تلک لب
 || گر دهن هتک دننزو هره هایم, كفاك فتاکلا) عی یتا یا تاک بلف سرف ل اقب دتا وارکپ د هدنس مدام تلف
 | وب هدنسهدامت نکا دښار مر هنوک ج اج هتل هدفون نابارضتصن درب دنا عی چ

 یدصد
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 لاب رار روس بودیاطلخ هلبا ازجا ضعب هکر دهنسانعم كمروس درکوکه نس هدوک نمود هدننزو هجرحد ||
 هکر وند هنتوص ندیا روهظ نکرانیق هر هدننزو تبتش (تبتکلا) تیریکلاب ءالط اذا ترک رعب ترک |[
 هنتوصنالوارهاظ هدنسمرکوبادتبا ك هود کو رونیدهتتوص* ذیینو رچ نابانیق كلذکر دیاروهظوید تک ک ||
 هب قل |وموک ندیانالوح هدیردص هش ةنسدروکو ا هود جک هدنماکنه یس هنکوطغ E كمدآكانمشخور روند !

 ردصموروند هسکتو ليڪ تسکو ظبغلا ةدش نمرکبلا توصکه ردص ینانوصیا اتشکه نم تەم“ لوقت روند

 لجرلا تکل اقب هنسانع» كمي روب زین رت قرانا قص قرص یراعدآ لوق ىلع كعب ږوب هلبنأت هج هتسهآ زولوا
 هجا هود تبتکو هلبدیدشن كناتو تك اکت کو ةعرسیف هوطخ براقوااد ور شم اذا الا بالا نماتتتک |

 لاندسانو موف ییهسکربوانیلاحایص حاصاذا یناثلا بابلا نم اتتتکواک رمعبلا تک ل اقن ردهنسانعم كفروکو |

 ةْجرا اذاانالف تک لاق ودهتسانعم كيلباراسک اخو بل ذی هنکرتو «ءاساذا انالف تک اقم رد هنسانعم كلتا
 لاقى ردهنسانعم كم هدلسفزوسرب هنفلوق كن هسکر و تلغاذاردقلا ت تکل اق ندهتساتعم قمانشیق هرو
 روند همدا زسچلچ نالوا هج زآی تا هدنسهدوکت کو هراس وه ر قاذا لوالاباسلا نماتتتکو اک هنذا ی مالک اتکا |

 لئم ا هنمو رواوا ردصم هنسانعمقعاص تكو ملل |لیلقیا تک هَأ ماو تکل جر لاق ںونلوا قالطا ەتروعۇەزا ||
 هدننزو هل از ( ةککلا) نحال یا تکیام شب ق ءاج لاقیو ةیضعت الو هدعت الی موج تکتوا نکا |
 یشماذا لر ا ت کتک لاقب رده شسانغم كم روب رت ریت قر انآ ق بط قیص یراعدآدوخاب هاب هجان یتدوپ
 رونلوا رببعت كلوک تک ک هوا نود ن هپقېق هکر دهندانعمكلوکه ج هتسهآو هغرش فوط ا برافوا!دنوز ۱

 ردفدارم هدل وا یانعم لب هتکتکهدینزو لزازت (تکتکلا) ههفهقلا نم یعب انو د كفا ذا لج لا تکتنکل افت |
 مالکلا تک ال اس ردهنسانعملمهدلف هغلوقمدرانوبهدننزو لاعتفا تانک الاو) هلی نسکنءرمه (تاک الا

 ید تتکا لا رد هشانعم كمسبا تانک او :هزاسنو هرقاذا ان اتنکا. هتنکاو ان اتکا هنذاق
 ]| ردیلع تنیکتزکر هتکونوسلو !قطاب لرکو تماص دارکروتید هنلاذروزك كلام هلبع كفاك اةتكلا) دعما اذا |[

 هجزآ نالوا هدربهلیقف كفاک  ةتکنا) رونلوا قالطا یر وا اع هنمسف یک زس دوسورتک اقلطم هلتمجوپ |
 ۱ كټ هنانیانو یعضلرفاک(یکتکو) هدننزو ده ده (تکتکردقج هلو قلثوا هجرا دقمرداوم هکر وند هکلل |
 هفارصنا مدع ردیدآ نویوا ینعیهبمل عونرب ضوصخ هب ناد قر هلو فرضنمرغ«دسکیآ هلعابشآو قف |
 یر هنالث بارعا هکر دکعد نیفرمضنمربغ یربنعت نتا ر چ لیغ ك غلوم هداروب ددلنأت هلبلت و اتهبعلو تیلعتلاع |
 وازوس قوح هلبخف كفاك (تاکتکلا ) رذهیاکح ندنسغوا كنشوق ّوط هلبعقف كزافاك( تكتكنا), ردلكد |
 جاسل وب کر ديف دارفو هدسننزو هدبصع ( تننکلا) الکل رنک یا تاکنکل حر لاشرونید هک نازوا |

 هنسوبهدننزوربما (تب رکلا)رونید هب یشکرودوبولب وب هصق هدننزو دچا هبال یاح تکالا روید هنشآ |
 هکرواوافصو هب هدعلا تاذ نالوا ماناقلطم یس دلکتب رکو نشا هکر دج راش مات یاب رکه نسلاقب رونید هب هعأت

 هدلب وب ردیدآهدلب ب هیحتق كنان|تب رکن) مایا تب رکر هشو تب رک ل وح و ثیرکه نس لاب رد هنس انعم لم اکو مت
 ردفاضماکا رکی راد هک ك لاو نب رکب ل واور داس هلی لئاو تن ترک: نالوا یمدیناب زد هدننببلصوم هبا دادب
 یدنه طسق هکر دنغل هدنظفل طسق هلیعض كفا( تسکلآ )ردلیعشت نتزو هلفلوهشاز ات كنوبو ردیرهاوخ
 هلباهرونید هتعک هدننن وم روتبد هب یکه عاقل ارصق هلوکس كنیعو عف كفاك( تعکلا)ردقج هلو اورا د یرلکدید
 لیلا یا تیعکلآتوص بیطاام لوقت هلی رنک فاكر ولك نانمک یجب رونی دهنشوق لبلبهدننزو ریز (تبعکل
 ردهنسانعم كتک هلتعرسو تاتش ھك س و (تاعکالا)ردعوضوم هرزواریغصت هش یک ت کوو

 بضفغز و دعقاذا لج زلا تك لا رولوا دض هلل وا هنساتعم قمر وتواو اعرسمقلطنا اذا لج را تھک 1 لاق
 هدننزو نسح (تمکمونا) بضغلا نم اخهتنم کر اذا نالف ثمک آلاقن رد هنشانعم قلوا راوس قو هلوا
 ی هکر لوکس كنافو یف كفاک (تفکلآ) روند هنغابق هرو ر اف هدننزو ةع ر[ ةتمکلآ)زودیس هینکرغانشرب

 نوسلوا یونعم رکو یرهاظ رک زد هننسانغم كمردنود بورب وج هیارخا ثهعت ندنهج یتیدلوا كلام |
 كلبا قاطاومض هنبرب یرب بو روشود نتسارجا كن هنسنرب و ههو نعهفزمصاذا اثلا باللا نماتفکه تفك لاق
 هضقو هاذا هلا *رشلا تفک لانشرد هنتسانعم كلبا قا لاو مض هنو دنک یی هنسنر مدآرب كلذ

 لبثاب مکنایصاوتنک [ ثیذطا ٌهنیو شنارقلا تنکو ضحب ىلافضعب مو عج اذا عانلا تفك س اسال! ف لاق
 ناتفکو هلیعف كفاك تیفکو هلیزسک كفاک ت افكو تفكو مكا هوم ىا ارانشهاو ةنطخ ناطيشال ناف

aa earج جسم ست ح حس به  
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 2تا مدارات افي ردن ام قلق تم وادمدفیرش بحو ةولنضلا ق مابفلالانطااا اإ ,٠
be f «ماهطلا لیلق هدننزو هسهارک( هنانقلا )ىلاعت هلل عطا وتاذا لحجا تدقا لاسقب | 3 ود هنفانج منایا عمن عضاوتو كلا فتمبیهآاهاکردواوزغلا.لاسطا اذا نالفتنقا لاق ردهنسس انعم كالا داهجو  iirپونا کک  

 [ تببقلا>لکالایا ملا لیلق ناك اذا شمال تاتیلا نم ةت اق لج را تدق لاقب ردنرابع نقل وا را ونک |
 | لاق رونلواقالطا ید هلاجر عطا هل يلق ىا تبنق ةأ حالات لّولتد,هنوت اخ نالوالک الا دلیل هدننزو رها |

 | توقوط یکی کرک وص هل غلو! لینکید نینمو قصوکر وند هببرق لوش تبنق و ةناتقلانیبیاتینفل سحر
 مالکللانع كاط خا ارز رداد حس لی هدارون كب سیا تبثق ءاتقس لانقب خفا نسهرطق |

TEEهب یشنک ااف یزۆي طم ك فالق (ثاسعتقلا) رند ةد رو نیش های تنه هند ناوم  | 

 يام دی بول شک ا ا

 بس بسیج زی TE یون ممد دید بت كف ۱
 | ةا لابغ د| (تاتقالا)نادرلنواو س هنیفو تیف كلانكر دهناوق نلصا كم ابق ماع اذا ةناعجقو انوقو |

 | :تفافو یدالوا کوش مد داغو توف(تشاقلا) اوت انفاف هلاشیع تاق لاقب رد هنسانمم كملادغو توق |

 | ةا ىا قا شیلا نم تشاف: فوغ لاننش راوناوا ق الطا هکلرید یر ادنقم ثبافکو زونلوا قالطا هت المرا |
ITریو رغ تک کرد هنن له دق و و دنس الاد ناتا کتو زنداخ زدند اخ ء اسا د زو نیس  

 ۳۹۳2 نو أم ند هناا هروک هننابب هدژ اصپ ثذلوم یک ید دلوا یتردق هنساطظعا ادو انوفا هسکر ه | 4

 هیات افاده ظا هلا یزاتنک نالوا مزال هثیرژوا ییناذغو توق کره ہک دکعد دهاښو ظفاح نالوا زال اإ
 اکو لات هنو ردیموزیانعم یدیساتنغمرا دفا ثاذکررولوا اقهدنرارزوا امنا دورنا تب اج ینرادوحو ۱

 ,یدیلوارکذ هکر دونسیمنعم ثوف هل رسک كقاق(هیقلا) اردنقم لیقو ادهاشو ایظف اسیا انیقم؛وش لک |
 ؛یلتسا ادقو فوق ةا الا) هنتسانعه طش | اهنمغط | لاراج هتل ران تشقاراب ین نوه ۳
 دهیم انعم كمربو ادغو ثوف هیهسکرب هل نمک كاز( ةتافالا) تلوقلا هلاسیا هناقثسا لات رد هن سمات ||
 لا لغ تاقا لانسفب یادناوارک اک ه تنر و لوا. امت هنسمانعم ك ج - وک هبهتسن یو هن اف اف هت اقتسا لاق 1

 تکه نیک لقب دنس ان قلا هرب یر هقتژو ثبس (تیکلا)فاکلا لس صف هقاسطااذا |
 نده ها رخ ااهنیک لاقب زد هنت مانه كلبا اوسزو لحن نیا هسکر و هع نص اذا یت الا بالا نم ال

 :هسنک ادا هتک لاش رد: هنس اعم كلبارسک و هفرص اذا هلک ل اس ردە انعم كليا عنمو فرض

 زهتسنانقم ليا ناهز لدو هظب هدراذا وغلا تاک انشمرزمهخنا كلنا ترا هتک, طن یمه دور 5

 تلك و لالش رویش د هب یک نالوا هوش غاز ار دلع اف مسا دنا .تشکلا )هل دا اذا یک لاش | ۱

fنک تن ۲ هک دیم قوه رهن ندراخا سنج هد جن زو لیلعف هلیمسک كف اک( تب رک اع نمم یا  
 کرد رهوف عا عورب نددیضا ر هاوج ٹی راکم دنادنعراضحب رونلوا ق الطا هدهروتلاو هزجنا توقانوزآاش وزاناب ا

 | کی دید تیتر هک هک هوا م ولغحرد هذلح یررلکدید لغ *یداو هدنسازو كنس هکلوا ثبت ندةیقرمشدالب یندعتم |

 | لیضفا رواوا هایس و یزمرقو یراط و ضاسب رولوا مق ترد کردن راک دیار بیعت نرکوک هدیکرتو هدینیراخ |
 ۱ زلف رقردسق یک هدنآزولوا هد ا ازم یا هم رک گور |

 ۱ . نالوادوخ ومن [ الاوردب ناعلندهقاسم م جسرف حاق ۳ :زامصکر ردناهرانه ران بو دا مون اسنا یککعاس رول وا

 | .هالوا لوا و زرید یتباصا ءاتطالا نیب رونلوا راق ین دوك قۇنان دالا یراض یا درک ک |
 | یعقوب یولوآ تن زبک هللا حطو دا ناور هدلاح نییبدلوا ها نون یع هدمنکما صا ابد یدرکو کب | ۱

Êأ دلا غبن ق اوص هلغلوا یرمطدرکوک هدنعبنم لزا ذیشچ ین اناسلوا رتا هنابو هچلبا اورولوا لئاغده ايش  

 درا لصا مقبل هک هش زردبا قالئیطازاح لضاهتربکو لار دنا قالطا جا تیزیکه نهذ رسکا نارکایکواأ 7

 ۱ هدنر اوچ ایل اتا ج رشا نومظ ی ران ۲که لغشو ناغتدهاکب اک لغملاو ا تبدي زکه دننارت كضزا ضغب و رلربذ

 3 هل دحو ت داش لاک انضعب ور ومظ ناخد فیثک اینک ندلبجربغقاو هدنضرا نیت الج هداکد قآ
 دن رکاب ادراک اخ فاك او تا زطا تاودارولص شنا ناشف هلعش ندنجما بویلناح ندفر طارب

 ۲ ۰۰۰پأپ-۰َغَ تم aan سس

 ا  خ ۱ ۱ 0
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 رفهنسانفكلبا قلیغوقر در دصمیخدوب هدننزو یصیصخ ۰ (یتبتقلا | هیتعلا ) نا لا تقلب "77

 یگوق هدرانوهدننرو روص ( توتقلاو ) هدننزودا نش ( تاتقلا ) یک. دیسک هنیسانعم تاتف زولوآفنصو غلام و
 هبسسکلوش ید یحوا لوق ىلع یکی قق رونبد هدسفم نالوا نج ٣و

 1 اشاد ندر رعلیب و رنو روکه کر وند

 ردن د هنس قالخا ناو دنارسعت یضکید اک !هدیکرتن وسم ال رکن وسلب قلب وفکلارکمل وا رلکند یتزازوس كسان ||

 ڭفلۇم هداروبا هغ وا اھت ءاوسنول عال ثیح نمسانلا ٹی داحا عسد وا ما یابتقو نوتفوتاثقلجر لاش

 جزم نوح ر وش وخ هجا هکزوتیدهنغانوتیز لوش هدننزو تقوم( تتفلا) ندهلنرا « دشكماو اتاق جنب

 ربغ تیزب نه دا مالسلا يلع ةنل تیدلاهنمو هل وا شخلوا جم ههیطناهدا یاس لوق لع هلوا ی واسوا خطو ۱
 نایلسفورعم هلکیدهتق نا ندنعزاتهدننژو هضا هتف ) هییطناهداوانیح ارەطلاجال تک یا مر ع وهو تتفم

 | لاق ودهتس انهم تابا لاصیتسا همام بشر هدر زو لاعتفا( تاتتقالا) تاتتقالا) ردیعسا كنب هدلاو نراحابنج نا |

 | یربیربناتندبانالبسهدنزودوعق (تورقلا )ردیدآعضومرهدنم هدننزوبارغ (تاته) هلصتااذا :یشلا تشقا
epi.۱ قیروو کر ددنبسانم قلا ورکرکه دنتلاكنیردم دن دبندنژا ب رض لوق یلع قو روق  

 رددت سام مور هد هند تشغو نوا اکا ۳ رهج كز هلک رر هیت )ب (ترفلا) ب نم نم |
 هتتسانعم دچج روند هزو رول وا مماتّزقو تبع وان ارج نم ههجورغن اذاعبارلا بابلا نم اترق لج زلات رة لام

 توروکرهتزاقو زولوا ۰ واشوشفغمروش5 هنسالعاو فخ | تیا غب كکسم هر سک ناز (تراغلا)
 2 ریذخ اب هدمنخست ضهبهادج ء ت لکن خا, یا تاراق لجر لاش روند نکن وا ریز ین لو او |

 | یاولناقف (اترق | زدفداوم e تزاقردلعاف مساندتارتقا (ت ملا ) ,سدنوسرمهلبناونعلک اب
 ۱ زيدا نصح ر هدننزو توراه (تروراخ) ردعضوم رب هلنا هلناتف (ناترق) ردهدلبرب هدنغاصس نیطسلف هلباهد شم

 ردیعسا یداورپ هد: هلت , ماشلبا هام هدننزو بارع (تازق)ا روتند هدیدشد نیک داف یارو هدننزوشسد 38 (تب (تنرغلا

 ضف كفاق (تلقلآ) هسوب رفیا جرتسلاتون قرونیدهنشاقلوا هلرکا هکر دیف دارمو هدننزوسوب نق (توبرقفا
 مکه لاک وند ر هبسک نالوا لل |لیلقورزولیکرا وصهدنآ هکر ونید هروقج هعوا قلخ هدراغاط هلی تیکت كمالو

 هدننزویعت (تلملا روئد همدا قیرا | ىلخ نالوا ملا لیلقیخدوب هدننزوفنک (تلقلا )رونلوارعت ننمهلچو
 لح هکر دیفدارمو هدننزوهک اهم .ةتلقْلا تلهاذ امبالا فابلا نماستلقلج زا تلق لاق ردهتسانعمقلو كاله |[

 | درب بو روعوط یرو ارب نامه هدننزو تار (تالقلا) هکلهلایا هتلقلا ق عقولاقی ندک الهو رطخ
 ۱ تیالب قالا دلو اهل شیمیال تناک اذاتالقم هاما لامن روتیدهنوناخ رم روطیدالواو رونید هن هقا نالوا

 ۱ | الهتالقاو اتاق تراصاذا لاو ةفانلاتتلقال اغ رد هتشانعمقلوا تالقم نوت اخو هقان لنک هه
 | یدوسهدننززومشلف ( هما ) الهلل ەض ر عو هک ها اذا هتلقا لا ردهنسانعم كلا لاله ٌهضرعل وق لع كما
 هة شنزو نی رحت (نیتلقلا) نیللافولح تسبل یا ذتلق ةاشلاقن رولو! ان ندنلعهکرونیدهناوبح نانیلوا یلتوالح
 رارظتسا (تاتملقالا) ردي رقرب هدیصم هدننزو هغر (هتلق) ردعض ومرب (نیتلقلاهراد) ردیدآ هب رقرب هدوماع

 تالقض (تاهاقو | هدننزورتعج (تعلق) دعلقایارعشلا تعلقا لاق ردهنسانعم قفلفجروبقكر جاصهدننزو

 زاربدیخدتاسملقو تهلق هکر د حل وا !هدلب رب هدنفرطیرفوكنر ا ا تومیضح ردرلعض وم یکتا هدننزو

 توکسو ییمداطیانتأقهاوموقویلاعت هل وق رمسف هو رد هنسانعم كلی تدابعو تعاط» دتنزودوعق (تونقل ]|
 ودهتسان»كابا اسما ندب »مالک هدزامو ردمهنمانعمقولصل !یقمایقو ردهتسانعملیااعدو ردهنسانعف كلا
 ردتعاط موز یسانعملصا ندهبعرمش تاقالطارات وب هرکه نان كحراش ردغوضم ندل وا باییسهلچكرات وب

 اوهوقو" تلّریح هولصل اف ملکتاک را ندیزتبدح یال قف ءاحذار دصوصح هزایدمالکلآ نعلابضاو

 دوخ |نوعفیدلو لمس ییاعدهدانزند زام راس قالطاتونق هرو ةولصمکرید يزتهمالکلا نعانکسساف نبتت
 لوانوصعنادلوا نیضتعی هک و اونوصغددلوا ی واحیر هلکدصسنو لصن كلو .دنعن لات اد و ځا یا بق لوط
 یظوبسماما رد هنر ق ةروسیکیا لبر ایسا د فحل ا ةروسو ملا ةروسهدنباوزویراب .دلناقالتطات ونق هدهلعد
 لجن اتتقالاق ردهتسانعم كم ياا عددهن ز ریسک كنرمه ( تانقالا )ردنلیاربسقتيرلنآ نیت ذوعمل ا دعب هدروتمّرد
 مأر ردعبایم تام ون هدام اض عدو هد دمت ضعب و رد یتسقم هلیااعداقلطم هد لج راسن نکل هو دع لع اعداذا
 لیص)اتنقا لابیغپرذهنسانعمقعازوا ینایق هد تالقلو ریز تی باز هدرا و ردموس ره هدنناونهق ال
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 | یک ادداو لوصو یخدزب توف لضا هلو رذمتم يک ردا تدرب هکه لړ وش ږد هنسانعم مشو اص تو کو مکن دلا

 تاوفواوف توفپ رمالا هناف لاعب ردعوضوم هشنانعم یسلوا رود بوک ندناسنا كئبشرب هلیهجو قمالوانکم
 ردهدرب یکی دم یلا بور وکی زوک كن ا هت لوا زاید هدبنوفوهحشر توغو هخ توفره زاب رعوهنع بهذاذا

 وشنیفزد ل اعن قح نع رازی هد توفوا هح :زنوفو اه ثوف.هفزر هللا لحج هدنح ام اعد دن الثح هدلحک لحب

 تی یا جا توف یم وه لاسقیو نوسم ىلا دوخاب اروم دوخاب یرغا نوسزوکی زوک کن وعلق هلهجو
 هتل ران مرپ یکباره توفو رٍهدنربد بق هغی وف ناکمد هدنساحم فرظیظغل توف هدزادوب غیا هکرذ ال
 دارید !ذکی ناللف ی اه هکردذوخ ام ندنسائعم قبسروللوا لامعتسا هسانهعم اف كو تاوفو رونلوا قالطا
 لاففیشلا.تعربما هللا لونپراب لیعف عیمماف لئام طاع رم تیدم  هنمو رد اح یخی هک هنسانعه قبس
 ]| ردهنسانعم كمك بولوآتوف هنبسنزپ ند ه بکر هدو لاعتفا(تابتفالا) هیاسملاتوم یاتیاوملاتروم فا |

 هن ساتم كلبا ترشابم هلو راک ر دو دوخ نر نکیل با ناذینساو تروشم هلا هکر 4 اه یعع رمالا هناتقا لاق |[

 مال یالوعفلا ءان. ىلعويلع تاتفیالنالف لاقهلمو ودل اعتفندنوف نالوا هنسانعمقبس هکرونلوالامعتسا |
 زاوا قوبسم هلتهج كلك ادع شیارب ندنروما هج دلوا یتذاو رماو یربخ یدنک مک الف هاو ||

 اقش ثدجبا نم لکل لاغب لضاخ او ردلک دنکمیقلو قب ان هلاطوصخرهسکرا دوخ دوخ نداالب یس تص الخ |
 تاتفا هیلیا ترشابچ هشیارب نی زنسکلب ابلط تنواعع ند هسکرب تكاذک هیف كيلع تاتفادق كنود نما |[

 ندنکلیدنکه سکو تاتفاو رابدلوا یدعتم هلبس ملکی لع :هلغللوا نمت یتا نعم بلغت ران وب واراد مالا لع

 هعذتآ اذا مالکلا تاتفا لاقی رد ذوخ ام ندنسانهم قبپ دول هکر ونلؤا لامعتسا هنسانعم كلبا ادیپ هنرستر
 دناوالا) هيلع مکحاذا رمالا یقهیلغ ثاتفا لاق زونلوا لامعتسا :هننمانعم كابا تموکح هللا داغر ززو: هتک رؤ

 هدننزولعافت (توافنلا) هنع هب بهذیاهایا هناا ل اقب ردهنسانعع تمردنناتوف ییهنسنرب نیهببکرتهدننزو هدافا

 هک ای وکی د هنسانعم قلوا بسانتمربغو فلت هنیار یرب هلت مج فاصوا ینعب قمشلقاریا ید كنهنسن کیا
 كنس هدامنوافت وش او امتیبام دعابتاذا ناششلاتواقت لاقب رولو شبا قنسوثوف یرخآ نی صو كنامهدخا

 رردیا رونکم یربنعو رردبا حوتفمیواو نویالکردتعل هل الث تاکرح واو هدنظغل توافتنالوا یردصم |ا
 اوتو رار دنا حوتنم هل رال یا لاقتتسا یپهعض هرزواواو هک انوکر دینصح* هروبنم بابو ردجراخ ندننبقونو |

 نالوآ لعفلابدتسو یاردوخ هدننزو ریپ ز (تیوغلا)راردیا روسکع هلسایق هیهط+زداصد ضواب یکی اوتو
 درفنیاتوف هأرماواتب وفلحر لا رونلواقالطاهثن ومو رک دهزدییم رییطعت یرغصنوونلوا قالطا هتک

 رد هنسانعم قلوا ول هصبقنو بيع هلغلوا توف نسا جم ضعب ندهنسنو هدننزولعفت (توفتل] رواشیالو هنأ
 توفت نم فاسکلاو هرج أرقو بارطضاو فالتخا یا : توافت نف نجرآ قلخ یفیرتام لات هلوق هو
 تشک عضو هدیهلاقلخ نالوا عادا امتعینسنحا ناکلااذک ناک ول نطانلا لوف بیعنم یا یدسلاولاق

 فالتخ الاوهودهعللاو ده اعتلاک دج او عع امه ت وعلا تو افتلاءا نم لاقوردق وب یرب ردهلوشكخب«دیا ضارتعا

 یس هلوقم لام كن هسکزرب یک تاسیتفا تّوفتو رخ الا فام ضعب هنع تافنیتوافعل نم لک ناغننناتنلا مدعو
 ردقلوا قیاساک | ندنکلیدنک هکرد هتسانعم كلبا لاعاو فرمت دوخ دوخ نیسفلواقثأو رماهدزهتنن
 تل )فاقلا لس صف رد هلص هر ىلع هلغلوا نمضتم یسانعمهبلغ حدون هب هتافاذا هلام ق دیلع توفت ل اغب
 مسا تقوا مع یا ل والا بابلا نم اتق ثیداحالا تقي ن الف لاق رد هنسانعمكلبا قلي وقلب دیدشن كاتو یتخف كفاق

 لاغښرذدنسانغم كل بوس نالي تقو یک ضقصذز وتد هنس یروق لوق لع یک ت سفس اروند نابن یزلکدیدهختوب رولوا
 قلوا یب رد بوشو د هنس هسک ا هچناہتن وچ كل اردو رهفنسهداراو لع تن هنکر بو بوذکم یا ت وتتم لوق
 یاو نوخما لال دتسا ك: هود شما رغوا هنتلع مایه نات وچو دیریامعبل امس هعیتا اذا نالف تلا تق لاقب ردهنساثعم

 تقوردنلع یرلک دنا رینعف یل هصوص مایهو لدتسیل مویهلاریغبلا لوپ مشاذایغارلا تق لاقب ر د هنشانعم قلقوق
 زضاحوةلةاذا لا .تق لامیردنسانعم ل يلفت قم ازا هدفا ذا شل تقل اغ رد دنس انعم ك مىكى الوط هنر
 الىلقاللق هنج انا لا ثیق لاق زد هنس اسم كمزدکم هجخز !هخزاو بهاذا تق لاقپ ر ەئسانغم لق ەدامآو

 كلها قلیعوف ى دوت هدننزولیحفت(تبتقما ) ةضقا ذاا تقل اقر ذهن انعم كالا توشود هب كن هسکرو
 زد هتشانعم كلی کر فو نونعم ږا طو عج نیازجا قّرفتمیسهلوقم طو هاذا ثیدا تتق لافبردهنسانعم
 ]| قلیعرفهلکنروشکب وخلا ون هتوا یزبرد رر کم که دتزوهل از (هتقتقلا اهنهطو اهمجباذا یو افالا تدق لاف
 و رج هه دم
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 | هنسفر ةليدتف کناف (تاوغلاو] هلناوکس كواوو یتف كنه (توفلا] نويد هب یشکن الق وماخ ارضم بوبلاق |

CAN 

 : حب

 رمسک لا تعم رابتعا ف یکی نعب بلقلا یل رسک یا شطعلا تفر هنال تافل یسوتشا یی یتیشاخفاشک |
 یبظغا تبارفییعب ۍدنل وا باب رفظ ةننسکی بابا تبث هلت رابع بذطا نم ذی رییکتلا قاقتشالابنتارفلا قاقتشا |
 هززوا نانرف اردن هر وکه ناب كحناببضم یک ع اچ شر دفصو تارفو ردکعد وذ دوام دنس دا تفز نالوا توام |
 تارفعام لاقب نولو ا ل وقم هعجو درشم هلغل والو هع هن طلاب نع تالو اندازو هللا لاج هذآ تارغر ولهج |

 تارفو رواوا مهفنمیملوا قده نالا تر ارق پولو ا هنس انعع طر فم ب ذاع هت ورف ن دنفس ر قابس كفل وهو اف هایعو
 ناچزراو نان هدم بولوا لصاحندنن هرد یغوش ندنا اج القیلاق هکر د روهشمزهن هارهردیعسا ندب رهن هفوک |
 هبالب کن دهن دو تیه ندنتلا تارفل رب و ةعلق مور ندنفرط هبطالم بولوا عجبهلبادازرم من و روزه دن رات
 ردشلزا هح اسما فلوو لوا بصنم هزر هر هدنب رق هفوکن دنسفرش هزسهب بولوا عج هبا هلخبد هدن اوتار
 | ةتورفلا | ردندلاجر مالعا تارفویکر ع رونلوا قالطا هزکد ت ارفو دی رهن لیخ لبا ثارف ناتآرفا بسه ةت
 | ترفلا) بذعاذا نضال ا بانلا نم ةو رف ءال ا ترف لاق رد ةنمسانعع قلوا ناوکشوخ و ولثط کا ونص هلبعض كتاف
 | دد ةنسانغم قلوا فیفضو لت ند هزکص یک ارداو لمع نکیآ تب وزو دشرببخ اضو تش وه اهنگ دا غف

 لاس زد هنیباتعم تالباانز هدننزو فرض ۳۳۹ هکله دعا هم یفعضا دا غبار سابلاماترف لحراترف لاقن |

 | تدەموقرم* داغ زونید هتروع راک ان هل رضصش كفلاو یتخف كاه اشر فلا) رعفاذا لوالاتابلا نم ات رف لا ترف |

 | اتر نالوا فورعم نکبل ردیعابو هدندنع هپ وتبسو ردشلو| بها دهنس هدایزكننوت فا وم د سز اش ند دوم |
 | تس انعف رف رکی وک دشر اق هکر وند هر نانو ربع هزم رنک اف ( ترفل دیسان روغ هاش |
 | هنر ار داجنانلو اریسغت هیواو نا ياس لو ؛راهاشذاب هدعبررون نور داج هراق لوس گن دیفدارموهدننزو ط اظتفُتاتشلازا
 | هلرنوکسكمالو یخ كناغ ةتلعلا ردتخا هاب زسک هل زاف سد هدم کاو ود هاکرخ هدسراف رد شمل وا قالا خد

 تایم ۳ aE یا کا اد ۵

 | یداجج الت هلو مار رهشیآ نالکهرکصندنآ هک وند نوک خنآ كيال وش لوف لغ رول هنس هکر خآ آره |
 | ناک لاق ردا هنسانعم كلا روه ظ نمم آن کیو ب ةد رطاخ لا هنسنريو شواو هعلفو یکی وکر خآ نرخ |
 ۱ غایاپندنلا كن هکر هب زىڭ ك نەز( تالحالا) ندد وخ ام ندى ئ انهه ون و رتالتو د درر نة ءاعف یا تلف مال

 كتشوقندلاوندقازو درد هنسانعم مكب نت ولو ان روق بوجاق ن ەن ناویح دو ناسنا ند هنت یس هل وفن |
 هتلفا لاقب زولوا یدحتم هداسعموبو صلح تلفنا عی نخ تلفایا ءوشلاندافا لاش یکی سلتیوف ل وخاف |
 لزفتردهسانعم قوا صالخ بولیربص یناهک اند هظرو ر یخ دوب دننزو لعفت ( تلغعلا ] هضلخو هقلطا یار |
 تلفت مارا لابو هبلا عزان اذا هيلا تلفت لات نذ هنس انعم قوا دفعو دراو قاعشم و ضاق یا یم راطلا تلفت |
 ی وتاذا هیلعتافت لاقب زدهنسانغهقحارهض ن ولبن قاهگ اندززواهسگربو قاعنی و الاحزاب یا كتف لا |

 ترا! ذا مالکلآتلتفا لاقب زذ هنسانعم تكلیوس مالك اثماو رش ههادنلاب زمرک مت هدننزو لاعتفا (تالتق الا
 اما هه زونههشیاربو ءا تاما ذا لوعفلا ءال < نالف تلتفالاتشرد هنتسانعم كلوا نرشناو|

 ناف ( ناتنفلا) هل دهتسبنا لبق هب "ییبوقیآ اذکرماب تلتفا لاقت ردهسانعم قعساتضاک ۲یناهک ان نی نتت ما

 ندیاهانانلفو ون ذدآو نا نالو ارپ دو دی دشوبلصو روانو نون دفنآق انب و اولطاشنولشدنج هدننزو ناطزمس |
 هدیسزاف هکر دلتا نایب هلبا څر قوب خراش ودیاراکش نم هکر دیدآش وفرب ورد مصاع نب ناتلفرگ دینا کر |

 مارح لو هدننزو ژوبض ( تولغل۱)ردنشوق یراکش یرلکدید ی شوق وکلنواو یشوقكسکسهدیکرتو ناردارود
 یتدب هلغمامشواق ت ولکه یارارب یتوا یکیا هدننک | تئالواسبال هلغلوا كحاوکه کر وند هبرع ءونسگ نانلواربعت
 ردنان یدصم ند هلغافمهلبرتسک ناف (تالغلا) هرفص نم هافرطمظشبال ناکا ذات ولف ءاسکل امن دیلیا هطاحا
 ةیِلفوهدننزو رم زا تیلفو)هدننزو دجلا (تلفا) ه اجافاذا ات الفهتلاف لاقت ردهتس انعمیعشاتصنت نسنئآ هکر
 | مال (تلفلاو) هدننزو درنص (ثلغلاول ردنفلهافوملپرممک ناف (ناتلغلا) ردنذلار یاسا هد شتو هنیفس
 | ندنلا كننسكرب هلن تلقلا ل رس ئا تلفو ٹلفو ناتلفسرف لا روثدا هنآ رکو ن هدننزوربق هلا هددشم

 | كنسەلك هتلف نالوا رک لاکر (تانلقلا) هنم ثلفشال یا تلف ەن كلام لوقت ردجسا هنس اتم ىل تروق نوخناق
 لامتیمآهد هل ذو هوفهو هزدات ندناروهط هور رع نم هلنتسانم روند هكا ارونهظ نی ینسنآ هنسفرب هکر دیه
 ناف نیم ال مالسلا هيلع لا سلح ةتفصق هنمو هتالزو هناوفه یا سلعلا تأتلف تثکل اقب هنمو زدشفلوا
 | اوج هد هضر اعم مذ هکر دیفدازمو مدننزو توهم (توهملا) یکقو طف تآلز ةسلح ف نکس ل یاةتالز یا
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 | ر كتا لاغر هاننسانم ققوط دلت ی دک هدننزو: لعفت (تاغنلاو) دهننژو لانفا تالتعالآ
 | یک شیوخ رس یحاص توردنل وب ن هدعم هلقع2 کوو بولوا لیفت ماعط هدننزوتعس (تیعلا) ° رع لعءهذخلاذا

 .هن ونضو نا ارکنلاک هردصف هبلق ىلع لقناذا ننافلا تالان اتع ماعطلا هت ل ان رده سانعم كليا غامد هدیروش |

 هاطقاذا ینا تع ل اقر د هنس انجم كم وب بنوت زو نهنئ یو هطغاذا ءالاق هتغلام رد هنسانعم قم نادلاط

 زیزاح ولو برشلادنع دنمآرعف درا اان مف تل افی رد هنس انععقةوطیرقوب یشاب نوعا سه نکر ا وصو
 قمالوب یک تیمش کا مامظ لبقث هلبتعقف (تمهآ) ردیاهشطخت هبا وص یتغ ولوص هک ایوک
 اغلا لحما نارکسلاکر اصف هیلق لغ ماعطلالقئاذ عبارلاپابلا نم اتع ل جرا تع کافی رد هسنسانعم
 اإ لوقنرونلوا رع قا لالب کر دهنلنانعمتلیادانسآ زوینلطات نسلصا یدنعهیسکرب هدنب و لاهتفا  ًاتالا

 كلياتافو ة او دینسااذا هی لجر اتأتفا لاقیرد هنسنانعمقل وایًزدوخو هقلعخایالطابلا لعتأتفا

 نوا لقتیزهزا یسزیم كنه دام وب کید حراش ةءاخ تاماذا لروعفلا ءان ىلع لس لا تبقا لاق رد هنسانغم
 ناعم ردي دنس "دامتوفد وخاب زدیم زوم نعد ردمولعمان هرزوا یقن لم ناو رد زومهم نع رده

 اتال هتنرفعقاو لاسعتسا ازو ئز ومه زغ نکل ر دخ ومع هرز وا تب زوم هج زکه رزوا یاو ردب زو باو
 زوم بورلواندنوف لبصا هکر دلمحیدوب و رد تیما تار كلذكه دنلحممدناق ولح هوسا نب ژردیب وشلا

 راقم ةر هتدیبشق تاتو یخ تااف(تفلا) زدم وسرما زوم هل زابع هر تأتفاوتأق هیدن شو هلوا 1

 | تفومیاصالابمسکو هقذاذا لّوالا بابلا نماتف+وشلا تف لاب یک کمادیرت ردهنسانعم كلبا درمدرخهزرر هزیرهلبا
 | قلت فبعض هلا لنا هلازایتوق تئنشررولواردصم الذکر ولکتوتف ین روند هعالتحنالوا هدزابق رولوا منا

 اد اراق (ت وتفلاو ر وتفلاو)(تبتفلا) ردا شابا رکی اوا هکا نوکر د زا ولو هفعضا یاهدخاسنق تف لاقي ردهنسانعم

 | باغ (تاتفلا) توتفمیاتوتفو تدتف ربخ لاقب لاق روند هب هنسف ششعاف واو شم ارغوط هزر هزر هلبارلقمرب هل قخ
 ۱ هکر ونا هیخو رتوط شف امض ف كناف(تتفلا)تدفنالک ارنا تاتفلاقب رونیخ هنسیقافواکاشبش زب هدننزو

 ۱ REET هتشاتفف رگ هلک روید هنن جوک نرخ هج را دقوا لری قرتوط بوب وق واخ هنا هرکصن دقدلدانوا ۱

 | رد هنس انعم مازا ن دنس هب ترم قفاق یوض هود» دو هل( ) رد انس انعمقلواهزر هزر هدننزولغقت

 لهار رامنوکن وتو قلا هدنینکج وا یکی هل تناف(تفاتفل تفاتفلا) یراانودبرشاذا مع,لا تمنفلا
 قرن زر وشل ونه تفتف هد رغ اش ع هفتالو ال زا رتسیا تفاتف هی لاق رلهدنا مهد نو عافساهن سلجم :

 | لاقن رد هام هتک رو قنغاط ہلال تاکرح كناف ( تغلا ارذد غكنفانف هکر دکر کی لواذوخ ام ندنوب
 ۱ را ءوت ر ونبذ هندی ۍآ هبنوکسع كردم ی اخو غ كلاف (نملا) نور شتن یا اغلا هاشم تف تب لهآ |
 کلان ددا یم یس اچ تاد ند هرجا ءوضق یاتخغلا ی انسلح لوقت تاس |

 بز روا و ىك روئند, .دقافو ناق تعفو ردقلانم هردقلا لشناذاخابطلا

 | بقا دوس وزع ا ند زان هکر در هح انالواهدنراماطدا رمردنصوصحمه را وا برع هکر ونید ۱

 ۱ عاق كبقو هعطقاذا ثلافلا بابلا ناف یشل تضف لاقةتسانعم مسكر ولوا ردصم تخفویکی راهج اب
 ۱ هنر تق لاقت زداهنشانعم قلاچ هلق هنشاب لهسکرو دقشک انا: ألا تفل اق ردهنسانعمچآ ب تو ردلاق

 كنکوا (زیتآقلا؟تنوطاتا نالا تتضخ لاقبردهنسانعف كاتوا شوق ی رلکدید هتخاف و هبضاذا فلاب
 قایق ةنخاقزدندناوسد ءامسا هتخاقو زدیم عاب یغیدلوا هدننولتانهم روک هتناب كح راشروند هتشوق

 | هداعنزو لمفت( تک ند) دساهگدنل ولا تش هتخاف و ورع تن جاا زدات نارنج زهاوخ مک یلاط

 | تغ كابا بنو هتخ افلا یشعیتشخ اذا جا تل لاقب نوهنسانعم كعروب یکی شب وزوب كنشوق كيکوا
 | نا دننزو لاعفنا (تاععنالا) ېن ذا نالف تخفت لات زوئلوا لابعتسا هنسانعم كليا كلنیب دوخ یاران و
 ۱ | لارو هیوص راوکشوخو ولتط تیام لا (تارفلا)بقلنااذا فقسلا تخغنالاقم ردهنسانمخ كقلد
 شوخ ینا بذع هروکهنناب ایزیدلبق رف هلیھج و ةغلاتم یشابذعهلنا تارففل و ما دجبذغیا تارف ءام
 تذعیاتازفواناترفهایعو هدمداملند و رهن ل واوض نالوا بذغ تناغبتارف و تولوا وصیصکسو ولتط

 | لاشكاذکی ک نابرغو بارغ رد هلیرسک لا هکر دشلبا میرصت نغیدلوا ناترف یجب كنظفل تارف هلیترابع
 ی رفآشظعلازملکت هایم افت می رک اردلان ازانعشآ نفباجل وال وقم هجو دتحاو ظفاتارف هدرولرم

 هرخالاتونلوا عشاغاک ار ذر رضع قلواربتفم لف ەلازاو سکه دنغوتهفم ناحل الذل وا موز هبراغ هتوذج

 : ےس ن



 | شادود یرکد دلا نوا كلرکا هلیقف كنیع نیم )هتع یی فونصلا تع لاقبردفقارم هدلوا ین
 رولکتعو رولک هتعا یعججرونبد هنج هنسرولوا ند هبنیو هلی ةنيرولوا نیلیق ېک تنر نيد هنس هتسذ لو ||
 لجر لاق روند هب نوک نالوا قذاجو فنیظ هدننزو تیکس ( تیم )نساهرولکتیچ یننج مجبو هلنتمج |
 بایهر هکو لس هنهجرب یک اعاو روتیدهناذانو لهاجنالوا یار تفیعضورونبدهشوخ س وانتى قر یا تین ||
 هکر وتید همدآ نالوا رس کج دیک, نمسا هنو هی هربن یعبنوسلوا قونعم رکو یس ترک ں ولید هیسبک ت ابلوا ۱

 لاقي رد هتسانعمقلوا هاو دساف هنسنرب ملنرتعقف (تنعلا) ةنهچ یل اید الیا تبع لحر لات رولو ا هدنزنچخ |

 رد هخسانعم كالهونا یاتنعهف لاقیر دما هنسنعم اکو غا بنعودنمفاعباابابلنمانع "ی تن |
 لخد اذا اتع نالف تن لاقبرد هنسانعم قمارغوا تفشمو جز رفناسناولالهلا یان تعا فا مقوا
 رددنسانعم كل انزوةدشلایقلاذا لزا تنم لاقی رد هنسانمن قفشات هتنحعو تشرب هسکربو :هعشلا ذیل
 لاتبردهنسانعم قلریق بولک عضو یهو هب منننربو_ لاو روبل یا. کنم تنهلا یخ نل یلاعت هلو هی
 بولی راصكيک قیربقوام ام بسنک آ اذ! لج را تبع لاب رد هنسانعم قع ازک هاکو صسکتاو یهواذ| مظعلاتننع |
 كن هزمه(تانعالا)یبطا دعب ضاهنا اذا مظعلا تنعلاقب ردهنسانعم قلی هلبیسرب رارکبن ةوکصن دقدلوکوا |
 بولي راصو ةقشملا یا تنعلا ف هعقوا ادا هتسعا لاقي زد هنسانهم قمار غو هتم عو تنجرب يب هکر هلی جک |
 لیفت (تینعتل) هضاهومیاصااذاروبلا مظعلا یا تنعا لقب زدهنسانعب كلبا تشكر ارك کیک شوک |
 كيبا ما راو لی هدامرب نالوا راوشد تباغب یو رح ندنس هدهعو یسادافلبا دندنفو راس هینسکو هدننزو ۱

 یربکدید یح هلی كنيع (توتنعلا) هادا هیلع تعصیام هم والو هیلع ددشاذا انااف تبتغ لاق ند هنس ام |
 نوزوا هجنازکلامقاو دارزودو ردنداص رج هکر وتید هنشع رزق كنوایرلکدید قوا جادخب و یرگتکت شا |
 هراب و هب هبت پرص نالواراوشدوولتفشه تن اغب یدوعمص هثیر واو رونند هنتمادنباو هنا واكنش هؤ رونیذ هغاط
 تونعو توتنع ۀک | لافي رونیدهرانو هب هبن زض نالوا ولن ز یدوفص وب هدننزو روه( ونعلا) نوت
 ضرعا اذا هنع تثنع لا ند هنیسانقمتٍللبا ضارعا ند هنسنر هالتنزو هجوحد (فتننعلا) دعصلمَقاشیا

 دوتعلا نرق تثنع لاقیررد هنسسانعم كلك وب تونلپ وب یزوئب وب كغالخوا + دنشابربناضلو ازببعتا شبچو
 تناع اما لاقب روتید «ریق یراق نالفهدوا بویمراو هب دجوق هکر دیفدارمو هدننزو نسناع(تناجلا) مفتزا اذا
 كن وه سکر تن روند هی یک نالوا هدندیف قینوط یښاطخ ئل هبل هدننزو دنعنم (تحلا) نیفاع يا
 (تنعلاو) هدننزو فتك( تنعلا) هتازابلاط یا اتعتم هداجلاقی ندیم اصف قوا: هبل دیک قوط نس هازواطخ
 تهصتلا )روند هکک نالوا تسکش را رکن هرکصادقدلوکو | :بولیزاص هدو رظجم (تنعلاو) هدننزو لف
 تهعتم لجر لاقیردیپولقم هتعتم هک اپ وکه کبد حراشرونید هیسک ی بحاصتهالبو قجومتع هدننزواداهطتم
 تغلا )ملا نيغلا لس بصف ندلکد هنیبانعمسابل نیارد دتبسانعتقیج هل هداروت هتمئو هچبن وذا یا
 بابلا نم اتخرمالاب هتغ لاقب رد هنس انعم قاق هدر بو رو تجر لبا هدامزب هیسکرت هیدن نو یقف ك نيغ
 قفوط ه زغآی نکی دوخاب نلاو هطغاذا ءال! یف هتغ لاقب ردهنسانعغقمزبل اط هیوص ا ی هننکوتو دک ادا :لوالا

 كليا تاکساو مافی هسکربهلبازوضوهافخا |! تلیهصل | بغ لاقیرد هنسانعم كلبا اةخا یک لوک هلنالاحیتسهاوقم
 زدهننسانعم كمجم:مدوب مدو یر دپ یبوض قر هیمربآ ندرغآییاقو دنکبآذا مالکلهتخلاقب رد هنیناتفه
 زد ةنسانفم كلنا لان هصغو مومتمیب هكر و هیفنعمانالا ناب اریغنم عرج دعب ارج برشاذا ءاملا تعاقب
 هلصاف ی هتوایړ یب هټادو هقنخا ذا هټغ لاقي رد هنس انهم قوب بوذلاکوب یدآربو هبرک او هغاذا هتغ لاقي
 یتشض بو اهضکر یناهنعنآاذا نیطوشو ااطوش هب ]دلا تغ لاش رد هلس انعم كلا هدنامرد بواروپ هلک هرکس
 كمالو حف كنيف ( ثلغلا) .اضعب هضعب مبنا اذا ئىشلا ءوشلا هتبغ لاو د منشانعم یلق لاتوتعبات هبشضصخب
 هل اذا لوالا بابل نم تل یرمشلاوا یبلآ تلغ لاقب رد تنم هلاقا یمزوب یغل زازا اینو ادع هلن هکبم |
 هفلشلکب نالوا هد زون طلفو هدناسحتلغلوقلیع رد هنسانعمطلغ كلبا باسج شلکی هلنش# (تیعلا)]
 ذغلغ نالوا هجوا کرد عن زاش لوقلاق طلغو عبارلا ئابلا نم اہل باس ین تلغ لات ردصوضخ |
 هلاوح هلبارهقو برضو متن هیسک رب هدننزو ءادنرسا (هاتنلعالا)ردصوضخم هباسج تلغ هلو رد معا هلیاط |
 ةتلغلا) رنهقلاو بربطلاو متشلابه العاذا هيلع نالف یتنلغا!لاسقی رد هنیسانعمقلوا نلوتسسمو رک شو |
 تلخ یا هتلغ هل اقر د هس اعم ق لشلکبر دما ندنضفل تلغهدننزو هع ر چ تلخ رونب دهن وا کرم جک دننزو هتل |

 دنا ي ۹

 ۳م.



 ےہ

#4 
۳۷ Gs: aa 

 دعب نم داولم دمو انا صذاف موم الوح )ن یع تو # اهشام ةدینهلا ناهد نیرصنو دان اراشا
 هداروب 8 اناه هلک اذدعب نمهنکسلو# ةطرضو متن فیت شاعف ٩ ناف ینلا بابشلا خرنش هعجارو ۴# هضاب

 | قلوا رادمانو روهشم سالا نیب تانیصناو رونلوا قالطا هددعزوب رد هلی س هین زبغطت کیش هلک هديته
 | دا (تغضلا) ةجلا داط)ا لت _بصف, ارومشم راضاذا نامرلا هب ثاصنالاقس زوبلوا لات مضتسا ةا ||

 | لیا راشید ترد نالوا هنر هتواو هلاراشید ی زآ قمی هلبانحباونو هدانا یی هنسن رب لینوکس کت هیج# نیغو نقف
 تتوض) ذج اونلاو باسیالاسک الاذا ثلا فل اانا نش اتفض ةتخض لاقت رد هن انعم كجا كز هرب وج هدرغآ

 كهچ بوصاب هلت دش نی هنسنرب هلینوکسس كناهو ف. كداض |( تنهضنا) ردیدآ عضومر هد بتزو توص
 ىح كن( تساطلا ) ءاطلا ل تف ادیدش اتطو هثطو ادا ثلاثلا باسلا نع اتهط ةتهنصا لا رد هنس انعم

 | تیصف هلغلوا سطییصا كوب رونا فیت هنسنو لا هدنجا هکر وسن  هاق نابتنلوابیعت نکل هلبنوکسس كتبسو
 زکل زدیتغل یسهلببقیطوب و رو بید سییطو ساسط هدنزنغصتو مجج هکر د حراشدشجلوا بلق هيات
 ردیجما یماكالمرب هدبنزو تولاج (تولاط)  ردموسیح هر زوا قوا زغم یسزاف تشن هد هراس ٹادرقم

 | يقف قتاظ (تاظلا) ,ةیجلا ءاظلا لی تتسصف یدنلوا ناتتیبهمنس وام ترلان هک هیت زدیزبعاع ||

 | نیعلا لس نصف هقنخاذا,شل املا اإلا نشان اطا هنأظ لانة هنس ا ف غول لینوکس کل هزمهو
 [تعلا) اهاولاذا لّوالا بابلا نم اتبع هدب تبع لاپ ردهنساتنعب قیروت دنن هدیشنزو تمس (تسعلا)
 | لاب ردهتساسنعم كىيا درپارارکتب رارکت یعالک ی کیدلی باینخ هبطاخت لکتم میدی دشن كناتو یضف كنیع
 | تك لاسةب رد ةنسناذتفع كمما مارناو جاج او هرم دعب ةّرم مالکلآ هیلعددراذا ل والا بالا نهاسنع هثع
 | هدنتزو هداسضم (تناضعل) هم واذا مالکلایهتعلاسقب ردهنسانمم كسلا جب وتو مولو هیلع انا لتسلا
 | لیلب (تعتعلا ) هجماخاذااتاتعو ةناعم هناع لانا ردهتسانعم كلبا هعصاح هلنا هسکیرب هد زو دانع (تایتعلاو)
 ماتو روند هناویخوناسنا نالوا دبدشو یوقو یکیدح روید هغالغوا هدسننزو بربر (تعتعلاوا هدسننزو

 "تتملآ): رود همدآ د قلا لیوطزمقشقا هقلط | برطضم لوق ىلع دوم نيد همدآ همانقلالب وط هقلخلا

 | كرانیع ۰ تع تع) مالکلاق ظلغلا یا تنملااذهام لا قبرونید هک یوسزوس هلتتوشخو تنفلغ هنبتعف
 | ر ةيدتع تعو ردهنسانعم نونج كمرولدهدننزو هراز( هتعتعلا) ردهیاکحندنوص قج هرغاج قالغوا هلیعق

 | یالک«دنتژو لعفت (تشعتلآ) .تع تحب یدطبا یداذا یارزاتعتع لانا رد هنس انه قمر غاخ یغالغوا
 تتت لاش رد هاشم كسلا ملكت لر هیلبارارکتو دیدرت یتالکو فورح بویمهدیا ادا هلتسالسو تقالط
 | دعسو تففنو لیه هروکه ناب كحراش ردنغ)هدنآو هدتنزو قبح .(یح) د دزلازکآ لب هیف رس ماذا همالک یف
 | تزعلاقب رد هنشانعمقلوا برطضمبوبهرتد لوق لع قلو | تنو بلص قار زم هدننزو برض (ترعلا | ردیتغل
 | قربوملاذا هبغوقربلاترع لا ردهنسانعم قیبالب و برطضاوا بلصاذا یانلاول والا بابلا نم انرعجراا
 :تنارطضال دی دش یه هوا د كر هدتنزو دا دلش (تا ّرعلا) هکلداذآهفنا ترع لاه ردهنسانعفقعوا هلیالا ییهنسنر و
 قەن زز هلنوکش كنافو یقفكنیع (تبنعلا) تارطضالا دیدشیا تاّرعخرو تاّرعقرب لاص رود هبهدسن

 | تابلا نم اتفع یه ثفع لا ردهنساضعم قمرق قرهبلجاص بولیغاطیسازجا لوق لع قمربق بو روب
 یمالک ی ثان ندتنکآ دوغ كن تا کین رع هلفلکت هسک یهو ضاضفراالبرسکوا هرمسکو هاولاذا یتاثلا
 | تیز ف فلکتاذ|هنالکق تفع لاقبزونلوا لامعتسا هنسانعم كل یلکیدرم درخ هتسکش بویمهدیادایفاوو ما
 كنات (ناتفعلا) هتسانعمرمسعاروشدهمدآ قالوصو رونید هب یک قجاونوبهدننزو جا (تفغالا) ةنکهزشکوا

 طرز رد حد یناتفع هتف هنسفنغلامو یدنلوا رک ذ هدنین هداه هک دیفدارمو هدننزو,ناتفص هلیس دش
 قاتقلعلاو) هدنزوروبنز (توفلعلاو) هدننزو لحد ر (توفلعلا)وتید منش جال ۈپ کن دیفدارضو هدننزو هد یصع

 اطر واظخو با وص هننا بل هلغمالوایس هرکفم*وق هکر ونید هيسکزغیبو قجا ثا مسج لوش هدننزو یناردنا
 ةنها وع یلع الکل یفرب ق خا مسج یا یناتفلعو توفلعو توغلع لجر لا فب هاوار رواصهسبارولکهنرهسبا و
 نالا نماتع وضل اتع لاق ردهنسانعم ك مزو دهه رکد یک قلخ نوجا كمرک اهدا کوب هدنتزو تمس(تنعلا

 ندنتحاح ییهسکرو هرهقاذا انالفتع لاقب ردهنسانعم للیارهقو لزغیف دبلاف لعجلاریدتسم هغناذا یناثلا
 قل اج بورواهلکنکد نوسلک هسروسلک ی سهربث یکی شورواروکی ر هیمراق الصا لوق لع كنبات عنمو فک
 هنا هدنیزو لیففن ن( تنم ) لامرخاضعلان هب وا هما نم نع نعپ هفک دا انالف تبع لان می رد هنسانعم |

 یانعم



 

 اب
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 بیسیم سست تا

 توطو هرکرونید هثیش ناسیلوا فّوحتو شوب یا هدسننزومر رکم-(تعص )راد بم هنغیدلوایراج هنسارح محا ما
 هان رطن کن ونیدهدیلکن تا باکو فيواقللوشو هل نوال ی ت کم 2 رش لاق روداو ربع مونص کی کی بم لک
 زا رد تمص لاراب رعو هقالسعا یبادق یب میا تمم لفقوټا لاق هلوا مولع ۇپ ینیدلوادتب

 نالوا كنرکیو زارید یتدتعضم فلا قردلوا ندا لیعفتهدنویو یکی :رلکدید لماک ف لاکھ تن هنسا عم مف
 لفنبرع (ةتمصملا نورما: نول هول طلا تال ناکاذا تمصم نو لات ؛ررذبا قالسطا تمص ید
 نایغط هکردطقاس یظفلاذعام هدزمضس هداروب روسنلوا قالطا هرافرخ ادعام ندفرح یلاعقاو هدنهلک
 ءارو مم هکر دقلوا لنفنب رماد_عام نالوباوصردموسیم هلتراسبع لقب زم هنصلا فو رجلاو ردخاتنرق
 جلاوناو روا قالطا هثبصم یقورح هبادعأم ندرلنو سد ردتکعدردفرح ادعام ندمالو ءافو نونو ءاتو

 ینراهبم س هحو ومبعتوش ر عل هرزوا لیصفت یدرب راح یرش هتفاش کهن رونلوا قالطا هقالد فوّرح هقو رج |

 تاکسا بولبدیوآ ی ف نایدصدلکنا رر دا لونا هل رسکو یم كداضافتمصلا) ردشطاناتینب

 تیعصلا ۰ ردیدآ ن رق اف كزەسك مان "ىدهنلا نابسیش هدسننزو نع ( نمصلاب) یکی جی و اراسو ماسعط هوا ||
 هدننزو ناس ناعصلا) روشد هیهسک نالوا توکل اشک هکر دیفذا رعو هدشزو تک دیس "دشگوم

 هد هنسل اقل طم هدعب بولوا هتساسنع» هنسن قج هلواتوکس ثعاب لصالایق :رونلوا لاسعتسا هنسانعمع رش ||
 هدنتنزوتوکتع لا د تق یار ک هند هلم نیغ( توم صا )ارش قااناص تقذاملوقت یدناوانارتسا :

 کر دن "دام عصارات رد تویلعف زو كو دوا لاق یطبض هل هج ورب کلھ هيا نالوادرستیشاپ

 | كجوکه دننزو دوفس هلبسهدش کنون( تونصلا )رد هنسانعح قلوا یأردوخو رتسدوخ نالوا مات هنساوه یدک ||
 (تانصالا )ر ولک تبتانص یعجرونید هنعابقوهنفالع كنهرو راق لوف للعراروق یسهلوفمامرخ هنگ هکر وند هش |

 هدننزو دیدنص (تشصلا) همهجاو ةتضرتا اذا ئىشلا تنصا:ل اق ردهتسانعم قللت رکو نر هل مک ەۋ
 هنننسدار زدن ونزدنلیارک جد هك هدام تشص ینو ب فلو روتی د هموقژ هد نالوا نیشمو ناشیذ کم دیفدازفو إ

 رونبدهب یشکن الواد نجود زف هلم لداص (توبنصلا) هنسان»هبینکر وند ا الا تیئنصویسسهنفیدلوا فالتخا أ

 تاص لاش ردهنسانعم املس لوکس كلواوو یتفلداص (توصلا )یادناوا نا هدنس هدام تنص دوب ||
 هند سانعمزاو او كنا روده هکرولوا مسا توصو ید دانا ذا انوص, يفاظناخکنت اصب تاو توصي لخا
 هدران وبهدننزو لیعفت (تم وضتلاو )هدننزو هیاضا (هتاصالا)رک ذس اکر ناو الات دتسانعوکیت مت :و لیج کدو

 دنلب ولسس ك هدننزو كاتس هلټسە دش کام تبمملا ]ا تاصیعع تّوضو لچ ر لا تاصا ل اقل ند هنسانعم, ناتسىس |"

 تاصلحر لاتشب وهاب انه ڭم دنن لام (تاصلا )تیوصل ذی دشیا تنصلحر لاقب روت, د هنت ش زاوا

 توص یلصا دوخابردشلوا ظفاسنیع بولواتئاص یلصا كل هروکه ناس كحرابیش تبصیا تاصراجو
 رد هدنردسقت لاونوذو لاموذ هکی کلان لجرو لام لجز ردکمد توصون ردشموابلق هفلایواو بولوا

 تب لیج رکذ یکتوص تانصو :زدشعلوا مافداو بلق ها واو یدیا توبص د ییصا كنسهلکتبصو |[
 انکو لیمچ رک ذساینلانبن نیکی را هلک تاسطو ثنوص یدو هب ستسکهاداض (تبصلا)رونلوا لانیعتیپا
 0 توض ردتعلوا لق هیاب واو هلل نمسک لدابیصت هکی دنا نصا یو روتلوا لا یمعتسا هنی ازم

 ردهیانعم وبیخد هتصونذشعلوا عضو هصوص چ یاش هدنیزو لعفو هک اب وک نوجا قرف یس انعم لیچیرکا هلی

 هقرطمروشد دنیگچ ی زومد تصو نیسحرکد یا هتنصو تیضو تاصو نالا ن توض هل لس هلب اه

 زوسنید هیسک نیلغاز بورپ و الج هنسهوقم قاچ و علقوهنبنانعم خیاص رود ښېډ هپ یجتوبقو هام
 كامن :. اونو انا عتسا هن انعم درفو دحاو ردهنسانعم تّوصم یک رقیح تي هد كي هدشنزو بارج (تاوصلا

 عد لابقن دهنسانعم كلبا ثباحا هیسکب ندناءادب هدنزو لادبعفن :( تاییصتالا) دخل یا تاوصمرا دلابام

 تهذاذا لحیرا ناصنا لایق رد ةنسابنعم كتک لر هنازبسو كر دنر کوا ,لبقاو بجا یا تاینصناف نالف
 کارد مزه هتماق یوتسسا اذان جهل تیاصنا لاقي ردفنسانعم قلرغوط یماق تنعسکش کو لب وداوتیف
 یراّرفو و نا تواو ارع#هتس ناسفطز و رصن نالوا یًیتنم.كنلثم ۷# صد نمزعا ۴ هدلاثمابتک

 هنس هجرد قلناوج هزات ندیکب بولوب دد جت هرکصندقدلوا نازی یزات شیدو دیفس یراب ومو باب للخ
 تادف هن هلغلوا عات باس ندشانیکهلنوارطو باتو .دوحو توو هایس یراب ومو توت یزلشد ا  هلتروع

 لا .هحوظنعوشا یو نداوعش ییلاخب لتبموق مودشلوا ناکدنز یارشنشلک هدنفارخ تازماکهجورید هدیدم

 ص7 - حح س ل س ا



 لوقت نوتسلبا وض بوردلوطقصحم نادهرکص ءلرکو یک تلا وب بوط نوسلیاندرحالوالرک وتو ایون |[ "7

 زو هل قوص هک صوار ارد تو ریس هدکد اشیا هتوا ندکیکت وینو د ندکیک ق اج وق راب جو ردپعتا ||

 تا تا هجا
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 قان وا ت رؤلواردصمو ر دیدآ ل جرب تلصو رو ناوا قالطا همدآ راذکراکوهریچ ولمادقاةدط امو روماو
 قشورو نج هسکرب هلص لذادص (دت ولصل ) هضکراذا لو الا بابلا نم اتلنصسرفلا تبلجص يلاقي: هنسانعم |

 لطافمنب (تلصبل۱) نوین تلص ناك اذا شمال بالا نم ةتولص لج را تلصلاقب رد هتسانعم لوا وله

 هدران وب * فیتنزو وینم تلصملاو .۰ دشنزو بارح (تالصل او)ز دتفص هک هدننزو | یقاکسا هل سسک ك زوز

 فن جوا ن اتلصو ردعصو هدننزونالعف وب وروندهتادآوُملادیدح ولکروب وولکتساو ولطا شن هلتاعتف (ناثلصلا)

 زدندنن هلبق فلام نب مف یریو ندنس هلیبق هبض یربو ندنسهلببق سبقلادبع هکر دیدبع یر ردیدآ عاش

 (تایملاو) هدننزو دوعف (توعصلاو) هلن وكس كيمو تف لداص (تعصلال رغلا قبسو یتضم اذاهودعوا
 تکماذا لوالاباتلا نم انامصو اتوصو اتمص ىلكتملاتم# لاقي ردهنساتعم ثنوکم قلا شولماخ ەچ لن نالى رغ

 لیلا ماتم وب تمص یال لا رج رب دمو تعالو هلعفر راریدموب تعصالو هلبصن رار د لیلا یلااعوی ثم هال راب رعو
 ده نکس يللا نلا اتوي تنم صلال ةر ۆك نلاح صن کر یدخراشردقوبتوکس ردقهیدصک نوکیامامت عجب هنیانهم

 تاعصالا # لننیللایلا اقوي تععالو لحدعب مالو لاصف دعب عاضرال لاق "مالسلا هیلع هن اهنغ هلا ی سرت

 هشام تان مزدا توکسو تکساذا لج لا تعصا لا قب رد هنسانعم كيا توک: دوی لب سلب ك هزم
 قاق موض هاد یکی هکر د هنسانغح قلف نم بویلیا ف وخ نجا كن هنسنرب و هن کسا یا هتععا لاقب نولوا ی دعتم

 ةنسا غە قوا ظیلغو ناف یکر وب بوشکب هلتغهاملوا تعارز ایلاوتمهنس یکالو انتصم هنلعج یاانا هتعصا
 كلبا توکس دوب هدشنزو لیعفت (تیصتلآ) نیلوح رخآ ثلاحا اذا ضرالاتتعصا لانش روناوالابعتسا
 |(جناعصلا ) هدکنناینا ةتمص لاش و تكسآذا لج را تمص لاقن رولوا یدعتمومزالهتیزانعمكمردتبا توکسو
 یاهاضب هامز لقب رونشید هبشنالو توکسو تعثغاب تاصویدنلوا رک ذ هک هتن رد ردصمهدننزو بارغ

 زوئاوا قالطا هتنود راهم ییرکیو رونلوا قالطا هدروغوب و هدوس ی وق كو ردهنسانعع تکاس ردلعاف منا
 قطاف هلام ندناویح هک ه تودقج هلوا لاح نالوا هجزسادص هکرونلوا قالطا هشموکو هنوتلا ندنینجلامو
 | تومصلا )الا نمدریغالونا وبضیا قطانالو تتماصهلام لاقت رد نالام نالوا حور یذو جور ندا نح رونلو|قالطا
 تول ط وکه هبتیلطو زالوا نسل هش غاق د حا یراق دلوا سبال هک نسانعملیقنرد روند ههرز رخآ هدننزو نوبص

 یراکیلو حوج هکر وئلواقالطا هنحیوکل ان موم لوشو هنسانعم بوسرفس روناوا قالطا هلق كالا ندیک
 ییلرف كره دن فاسفخ لوقلع كاسادرمنسابع ندباصا توعضو هیلوا کیل د سوب الصا تولوا ولطلب الاب

 لس مشک :توشلرب یک کرک لال ن ذنغی دلا ولطو ی تا ۍغوطو یر دلاب لر قراب رعو رولو ا توم لکا با

 سسس ت

 ةرنکلانیکسلا یا تلصلاب هر لاقي ودتغل هد هلیعص ءلداضهدنوب رون,د هغاګ كونى ب هلوقم ناغاتیو قسراوو |

 ۱ * لع ثیدح هنمو نولو لاح دارا لا رک ذ هکر ولوا كد موب تمصیال هدنلاح عفرو ردقوبلاکشا هدنلاجرجو

 || یک ی مد اصمو زوما تلصنمو روند دیک رادنآو كلشيا ولغاز ه.درانول هد زو لیمزا (تیلصالاو)ا هلسهین ۱

 |[ تالصالاو) دسترو ىنا ((قلصالا)ردتفص ه دننزو لیعفا تیلصا هداروروسنید همدآ ذفانو هرج كلشيا ۱

 ۱ هنسانعم صل زود هبیرغوا هل رتسک ككدانص تلصاا رود هءدا راذکر اکو ذفانو تالش ا هیخاصمو ںونا

 || رنا تلصنا لاتسقن ردهثسانع كلبا مدقتو قبس هراس هدکرکساب هدکم رون هد فنزو لاعفنا (تالصن الا

 ت اس

 [(تساضاا ) شظهلا ةهرتسیا تاجعل | هذخ أب لاق زد ذنسالنعم شطع تعرب قمهصوص رشرتوهتعتعمام

 نيالا راف ىا لاخلا تو بی راج لاق رار د نیلاللنا توعص ةي زاج هنیلوا یمیذشفج هدکدب روب
 ةاالب هتسکرت نولوقن زردی ضو تابا اهنتسسا زاب زع هکر دهلکوپهدننزو لب را ( ثجعا)"نمحامهل عمسیال
 زبتع ةروسسکع اهلصوو .ةرمهلا عطش هاهلانفتعما :دلبنهتنکرت نولوقن و تما شحووب وتعصا ءارهعاو تعصا
 هدر لې یفندلوا هتقدوخاب هد اهن عن وه ىز ديال تين وا ةالفلا هتکرتیا "لک لا یفضرصنم
 كز هزه هکیدنشلاقو ردقالطا ثعاب یلملا منم ند تلکنو توصوبدتعا تما نقب ننکر ه هلفلوا شخوم لح هوقع لو رد هتیرابس تیناتدوخ اب لعف نزوو تیلع قارنا مدع هروکه اب كحراش مدلکبودیا
 | شان فلاح ما لفآو) خر همت نیل اب ین دام تفص نکا ود ویم هنفیدلوا ذو اف نذلاعفا یعق

 مسا
 ےس
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 هلي ییعاصشو تّوق هدننزو لف یار یلعو رونید هسک ندهدنک نمدقشقاب یفادنا نکل بولوا وق یدوحو |

 فا

 تعّسلا) هنعسیدیاذاهرعب تّمشا لاقب ردهنسانعم قلب هکمروعسزونههدننزولاصتفا (تاَعسال1) هبیخاذا هتمش
 مظعم (تعشلا) ةينغلا نم نيباخاوعج راذااوتمش لاق رد هنسانعم كليا تدوعتسد یهنندنونعهد تنزو لعفت
 هنس هلوقم یلاوو رسماو ههاشداب نالوا دابع تبتو اتو اعد ره ظموداب هلبا تاب رکذ هدماناهنسلا اد هدننژو

 هلی رسک كنبش (تاکش )غیب هلاعداذا هاسیح نم ایت یا تع كلم لاقیردنوجما بلس یسانب رونلوا قالطا
 ردنداروا یتاکشلا لیلجادبع نب لماکو ۍناکنشلا نب قلاطادبعنب دجاندنیتدحم ر دکر کی لوا یا هدلبررپ
 ندزوناج هلوغلوا راسو ند هکر کچ هدشنزو ناطیش (ناټبشلا) ردموسرم قرهلوا ناکنشهلنونوب هدعطاقناهرپ
 هبارهقو فنع ىيهسكر هلديدشت كنانو یضف كداص (تصلا داصلا لسسسصف رونید هی هبلقتعاج
 كي و هدب هب رضوا ره هعفداذا لوالا با بلا نم اتصدتص لا ردهنسانعم روا هلیالا لوق لع یفاقهنوا
 سانلا نما تص تبأر لوقت رد هنسانعم تعاجو هورکت صو رصاذا ل جرات لاقیرډ هنسانعمقمرقیح
 هدیجتر هلا ازفاو كفا دوخاب هلهالکرب قج هلوا ردکمو هدرزآ دوخاب قعارغوا هبهیهادرب یه سکر و ةعاجیا
 ' رونید هسس هلیصف لداص (تینصلا)همءامر اذا مالكبوا ةيهادب هتصلاةيرونلوا لامعتسا هنسانعم كيا
 هدماقموب كني رهوجیکت ص رونند هتعاججو هورکو هنسا شعم هبلج رونیدهداب رفووب رغو هی قلغچو هنسانعمتوص
 ردقلوا هلبناونع سابع نبا را نونالوا باوص رداطخ یرک ذ هلیتراتع نیتعاججیا ( نیتبتصاوماق) ثیذمل انو
 تهاذ هنفدارتلوضا باا ضعب راسویوون ماما نکل ردشم ا قرف نی ٹیدح هلن هج رک تلوم وک رد جاش

 (ینرا) یمامت كموقرم تیدحو ود شابا تبث هلیناونع سابع نیا ثیدح فو خد هیاهتبحاض هک تزد راشللوا
 یدنلوارکذ که نت ردب ورم هلبترابع نیتضو نیتعاج یا نیتیتصاوماق اضعب ےهضعب لٹقینا اوره سل لس ارسا
 ةن اصمت اص لاقي رد هنسانعم كلبا هعزانمو همصاخ هلل یسک ل داص (تاتصلاو) ٠ دبنزو هداضغ(ةتاسضللا
 لحز لاشا. روند همنآ هربجو تسجو.كلشیا هدداصمو دوما هدننزو تیکسم (تینصلا) ههزاناذا تاتو
 هتعاجو هقرفو یک وعقو مابق ردیفلاح كن هنسنر هکر ب هنسا نعم ضل سکه لداص (تصل) ضامیاتیلطم
 روند هناغروبهب هددشمیاب و یم داص ( ةینصلا) زدهنسانعم فلاتو دض یچ دوب هلم لداص ( هتصلا )روند

 كروقر و هنسانعم هببتکر ونیدهنالآر کسع شالوا مججهدننزو دیدنص (تیثنصلا) ردپمسا نی بو عوز لوق ىلع
 هدننزو لعافتلصال ف (تاصتلا)ردعناهدنظفا دیدنصیکر وشد هنب رم مو دیس نالوا یحاصتل زمو ن اشو ودق
 نالوااتکی و زکلاب هدننزو روبنز (توتنصلا) اوب راعناذا موقلا تاصت لاقب رده نس انعم كليا لاتقو رح هل یر
 | رد ەنسانعمرار و لباتمواذجرکر دنغل هدنففلدص هلنبتحتف (تنصلا) هبلوا ساب قاو هلیبقو موقهکر وشیدهمدآ
 هنمنفکت لاشزدهنسانعم قغاتوا هدتنزو لفت هلیا هلم یاح (تععلا )هددصب یا هتنصب وه لاق
 "ناعما لاقب ردهنسانعم لوا نکا بونا یشیش كاهراپهدننزو نانیمطا هلا همته ی اج (تاتینمعالا) ییصتس|ذا
 كن ,عو ىف لداص (تعصلا) ارا اذ ضي رمل ا تاعصا لا قب ردهنسانعم :قلاناصهتخو همرو نکساذا حرطا

 تانسکو ک هلیفیفخت كن ابو ىع كنار (هبّرلا تعص) هتتسانعم هماقلا عورمروند هنشذآ ولب وب تروا هلینوکس

 فیطل روند هیسک نالوابسانتمو فیطایر قجشیواق ك ننراقهلولنابیکیادوخاب ردیطښو دام ہک ی نسی جا
 فیطل یا دنانوغب وا یناپ رهدوخاب امش وخ ی کر یتا بط رم یسهنیبآ كنتسکوک انعم لصاح :هنسانعمهزغطا

 نیعلضلانیبام هک یدیا برو ینصا كنس هلک هب هداروبةرضجا فیطل ی اهب لا ت عضوه لاقن ردکع ډردارالوو |
 عقاو هدروکدم بیکرتو یدنلوا لامعتسا هدنسا تعمه رفج هدعب یدلوا موم ءار هلک اشم هنس هلک رنج نچ هنا نوم
 هد شنزو تبتلختهباف ( تبتفصلا ]رد مزلتس نلادتعاو تفاطل هکر دذوخ أم ند زوک ذم یاپنعم ینهلکتعض

 (ناتفصلاو) هدننزو حامترط(ناتفصلاو) هدننزو راف (تفصلاو) هلنوکس نافو یرسک لداض (ت اتفضل
 دوخاب زا قطو قیضولط هلنا لوق لع روید ونک ناو بیو بو نام تنی تم كناف

 هدتنزولعقت ( تفضتلا) ردهنسانعم یذورفو هبلغ هدننزو هثکسا( ةتقصلا ) ز ویشید همذآ نالوا بللاغهسکر ه
 هدننزو خرح دن (تتفصعلا) دلجتوی وقنا ذا لج را تفصن لا ردهنسانعم قمر داهل راپ مطا تدالخو تّوف
 هدینابننا دوجو لينوكس كالو یتفلداص (تللصأا) تفصت نام ل جرا تتفظت لاتبرذهنسانعم تفصن

 | هداشکو وز راب و زودلوق لعقار خصاویاتلضنیبج لاشهوارادیاتو نشورو ق یک رغ هکر ونیدهنلآ لوش

 1 زوذدهجلق ولغاز كلشيا نالوازا او لقیصمو الح تلصو ردن داده ٹافصا ر ڈنل باقم یر موب هکر ویندوتنالوا ۱ |

۰ 



 EES ب e بیرون

 ۱ تمام اه بو هک شی |
 سر و وین مد لا فنی تین تقلي وخ چ کم او زدی ان بویر اک ی نی |
 2 وس بی زوت وجوه (تییسل )لا نيشلا لي صف ب رض نفع ضخ

 r فرا نا تای دوتید ||
 اب چه ال فرار ییا ایا دابوو رک ندنورافابا وا ||
 شم ۱ OE یب ید تو

 ہنس

 E یل تشاو پافج هه تنش لات دد هن انجم ما یا تا رز امن

 شید السا ولید نت نا اط رواو | تخ دو ینا وارک ذیک در هد وام تحت
 ۲ اس اخر بیس ساب فری :
 E تاک تەن

 نبش ت( نات )زد رال تنل ابو نر زوا تل پچ ی هلت تشم مت تاتش |
 ` || دن هایم لق متر دلوقنم ندا رم يه دو او تون

 ۱ ین ن ملکر تی دم انعم یدل اتیا روب رب [رد ندا بای هکر فو ضم |

 ان تو توا اچن اتش لای و تیوب تون فانی فرو ا كم دى ناواد یمن |
 ید ناو ورد بام تفاوت باتشهرنوا روك ییهجنوانیامدننپ یو ||

 ق شب دنر لک ناک شوو ناعم و زان چاد رونسکم نون بها ھنر دپ صبا ضحب و را هام
 | ناکنا ون سادات هل اه ییا کی دید تیکسلا يوتیدزافو زیصج نابهکزبمو كشور رد مزون |[

ENE SORهمتون رالف لوا او لج هنتر داع دریز فا کیک :  | 
 E REP RE ین دی ی یش ی دوی ردن های هو هنا

 | هلو وز د نومرکپس روند هلیجرو پس: زمبولج نالوا نیرو هم قیر تبار یخ
 یو ) هریک ترول تخت يجب دن فیماو قلم نتو رسک دخل الی تن لو یال تبل

 یو بم مس لج ارس لات ندمسیاتنعم قوا قبراو ها رتاج ىلج هکر
 ینط قرقد یانی شو تنه جرات نم هتک ی دوا تزور ینا (لا) تق ناكل خا

 هوا ونیدءزالطوهزوت دان وه هدننزوتپتلح ټپو دزو تلکس حو نیو اهل :
 تل شد هم ةر دب ی تبار هدننزو لیفت (تینجسلا) هوا شق بونلکرچ |

 مرح هلنتیص مو رپ نک بمد لف رانا (نیاسجناو(تایعبلا !تفدیرد] شوش هنر نب [یت لنت
 ا نوا بد رفات عانا باب نیت کرت جرا تک لات لامي زە اعم قوا او[ نعسطو ۱

 یا یورلنم بسم یینبصنو مع تنم یدیلکرب هل نک كن همه (تانیسالا)ردموسرم یقرملوارمیا هاب ۱
 | برجك نش( تامشلاو) ,4دننزو یزام (یاضا) دود ملارد یی ارج |
 | خیا امنو ین جو اف جون سم ورکو ته ید لقب و
 الا هنسانم غاوقوئد هند هی نبپ(تزپاو) زد €: غو قد هاران یو
 | لتیریکلپا هوم ها تاج ریممدآ نارههخآ کف مار و بزن زو تیم ( نونو )وتد تناشد افن
 ڭا یدو ناپ هدنس هاف تع هک هره ک با فمه هداه امو ما كج یر قاق هلامداذا نیل اه ت
 | تان کرذذوخ نددنس دام ماوقدوخانرد هرکس هال یه هل ك بنار نوجا لازا لب هروک اب
 | تخش ابرها چپ تمت ردذوخ  ندنبا بس مچ دوخ (ردهچارو رایاد فا ڈعاط لع
 ا د یو وجا د دے د تک ھت < یا شب |

 1 مست سم

 رس



 | یتیم ب هیقدتح لیینهرخ را اوکدیدیشنراوملب هدیک وهنه ر وچ مادیتسوافو شیوغارطهایمور هن نآوب
 هدنتشزو ا e4 زجی(هاتتسلاژرولوا فوت دم هدنندب یا غی هللا را ناردما نط یا دختر لت نوک هدرظن لوا تچنتمق]

 | هدننزو هل ( لس ) اطفال یا هاعلهم 2م لاقن لوا نیا ایچتیس النحو بالتخلص ا هک رویش دون وتاخ/لوش
 | نالفراب رەكر داموا ون ول دهنتلاع یا روق بولر ص ردعتا ندتاللسناو تلسناسنلوا رک د :هکر دبفادارل ارطو

 | E e A زد سوت نه دیدی هیدرک بوکس

 سس

— 

 ری ينه رعاشن ی وا او ها جد بوک ناتبارخ لات در
 | لشوقرهدشنزو ژویئز :(تیوککتسلا ) روتند ەت هتروع الو اهنخب او + اوكا هنااا نۆل دت وتر وزا( تو ملا |

 روننید لوب هل توکس كومو خف كاهن (ت حلا لاردا ايا تس ةلبتزو تورج ةرنس قدام كالس نوب فوم ندید |
 | هتنزاس نحو هاله نالوا هند رها كناذ الواوا لهاو فیل یاس انها لاتشیهسانعط قرط

 هنو نظو سدحو نیدلا ی هرظنمو دیه لایا هودهو هتم یلا نورظنیف رع تبنح هو رونلوا (قاللظا
 | نام قي رطلا لغراس اذ لوالاو یناتلا بابلا ع اتعب نالف تم لاق راد هتشانعم شام اب بوتوط وپ

 اع لخوا تم لاقع تام كايا NESS ریسو نتهاتو هدلاعفاولاوقا نولوا قنصم دک تعسو

 هوم تعمو ۶ لا تس لاقب ند تان تاب تنها و ددم وەى زوو ننسع یناذا لّوالاو ینانشلا بالا( ن

 .قاهاک قنا کرد همان كل لیلهسنو هفت نی لبو هجو و رپ دنربدوخاب كامالکرر هیسکو و هداص قانا 3
  RI iTدنلاخن سنو ندن نشو او و الکتاب و بی بال نیل اتیلن |

 هرزوا هثسنرب هدننزو ليفت( تیم سلا )نايات منذ تعاب روغ نداده نین او قلیه وادب وسنم هتم کی عسلا |
 كات هل عسا رک اذا ماعطاا ىلع تمس لات دانسان مما كليا فات فن رشم ٹا كنالعو لج قح ن ترضح |

 نو عابر را هسالزا سفر بویلوا یراطرعتنالضا کوک وتلتکرب ها رک د هنیززوا بل[ نیش منا هيل

 يلاففهلیعداذا سطاعال قم لایردتتس اعم ليا ينوب ا زوري رولو! كلي اید
 ۳ وا هدننکبسنشح تم لع 4 للا تلفح کابو لخوا من زاما ناديه هلال همم طعا نط ابن هنا قاچ ور
 كن زلت نضح قولا مالسااهیلعو اش عقص مدآ رد تم ونک هکلب ردنفا هه یاهو

 نوخاهلباتفمو تاران هتبدنج یدلنادج یلدا ۇر هننظطع هدنل ووا كو ةنراتيغاھد

 نو دسص کک هسا عك واو ردت لوا تثمن نل غمرت دانا كجیب یوم تربضحتلوقلغ هک الم

 رد شاق یهنلادج لغو غلاب ةلاحشلا حورن لول آ یزرپ قانبواو كا نالوا دقعنمو دودسه هدنیح لوا بو دنا
 تلک غیدلوا ےیل یک هد نوان هل ز ن دږل انکو يک دانچ ةتناشهلاشم هاو هللا تاج
 تمل ام زلاذا نال تم لاحد زد هتسشاسعم تالیا تمزاللم یویفتلیم ق طا تمم متو ود زرو ابم م دز س از
 اد ا هلوب رون اوا قال طا هرب دجتراوت هنجوا یغاسشا"ندلب كبتاق فی | (لغنلا نمسا متشسلا قيرطلاىإ
 هدنبشنزو رو ر( ئورما رھن هب رقرا ندنلاعا" دیعص هدنتشنژو دنس (تنمسررد یخ هنفب دل واب هج ونمو

 هکر دج ر اشا ودج |! ءوقلا تنسا لا ندهنسانخیلواالتمهخلتیقهذتنزو دانسا (تاتنسالا  نونیدهُبشنو وا
 مولا ما هلا موقلا تانسا دشمال وانا هرات هلغلواواو یلتصا رونلوا قالا ةغلتبق هکر دونا تنا بو

 هدنرخ | انظعل هنس هکر دل ومن ندا رفزدهتسانعمیدلوا معما هنسرهدزب زب ء وقم مولا لاو تو قرف الك

 ین اه یلص ا تغاومنکسیاء تلابتنسلا مهنباصا لافهنمو رای دلتا تاق هیت هل تظ هلصا هلفلوا عقاو هد هلن اهکالق
 یف داکهنس هکر رد هنوکل ازین و یاس كحاصعو شبا تد هدر راکھ ندشلوا هاذهنهنفیدلوایواوو

 وکلا تعلو و کټ ادنی سو هدنهس رد تراهنمن چاره ناضاکر دذهنس صا هروکه شر دا ماللا دفو ذجحم |

 هدننزو فت تاجل زاوناعجا هرزوا نونسیک م انس رکذ ع جبور د ثاوئس نيچ رد هونسیلنصا ردهیواو

 ندمدع تّیلق هدارو رعنا لاق یا تنس لجر لقب رولک ن وٹنس خج وتبدا هب یتش نایلوا یهفلنو رخ هینکرب
 ضرالاش ر ونبدهرب سنههنموربخت نالوا لپا تاب تایباتابب هدو منا تتل او) هدننزوهحبرف (تتنجبلا) رب هی

 كمزکب وردشارا قلتوا ةدرب هدننزو هلعافم ( هتناسلا )ببخج یا تنلو تتیف ماع لاسی زو تش م یا تنمو هلت
 روئدهنغأ زکه دننزو دون (تیوتتسااو) هدننژو یون (تونسلا)خ اهمایناوعدناذا ضرالااوتناسلاسعب ودهتسانقم

 یس رش ناچ روند هيرش یوق شلرب و ماوق هلو ردها امرخ عونوب و زولد هلو هنسانعف نیجچ .ونبد ةر و
 بس

 سد ۶
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 ۱ ات "يلا تفس لثه, اواشکر هنر لب تیر نوک

 هو هنا ا رم انا دی لار هد تو هم هنو دو
 اا توکسلا رک تکسو تیصا۵الوالا بالا نماناکسوانوکبیواکس لجرا:تکس-لانینوناواریبن |
 | كرو روند کلپ لصف نانا نوین ایم تند ھن کیا نکیازدیا ابن بر ظا ہو ردربصلاقالطاروئيد |

 تاماذا لززا :تکس لاتنروناوا لامتسا هنسانعم كلوا توکیو تکیو رد دوخت ام ندنوب زاری هثکس ۱ :
 نکآندیا ابضتفا .قلوا ردنصضم سدو هلکلبا فطع  هوز وا: :تاکُس فورد هنسانعم توکس (ةتوک الا

 نیکی :(تیکسلاو | |هدنبزو تبتلح .(تیتکیلا )ارون یت وب یشک نالو !توکسلا ریهک هنوک سو ردبلغا لوا مسا |
Aاتوکد اوز هدنزو صف هد دشد كفاك كفاك( تىكسلاو )زوج یک اکتبر ( نریکسلاوژ «دش  

 | که ناز د و لن کنن (تاکتسیل) ووشدهب یشک نالوا توکل اد یس هلک اک توک اول
 نیکی یا تاک اکبر اه روند همش نالوا اتموکاپا بجوم هلباه هناکسو تاکسو یدنلوا نکا ۱

 فاك لغوه لاقبردنزاتسح نوکسو توکسهکرولوالانتساهننانعمقلوا نوا كمروت یدل مر کریو
 .هتسهآ 1 کر نواری یغبدلوا نالبیهگ دقوص کرونلواقالطاهناللوش تاک نا لغ فرم یاران | 7

 قلو شوش هلو | علطتنمبویلاق یزوس تاملکتم هلن سسک- كن همه (تاکسالاز هلو اراقوص بولک ؛درهنازکو | ۱

 لف منا اذا تکس من نالف ر الاب , حزاشلا لاق ملكت لفهمالکم طفنااذا لح لا تکبسا لب و داهنساتحم |
 الا ایا سرور یه از و دیدآ رمز ابف كن[ دتکسا)اک سلم ذادکسااتنو أإ
 ۱ هثتشلوش ه هیون( ةتکسل[)زلوا لطعم ندشکرحو سحاضخا هلی هلداک ۶ داسعناع نیند وقت تاعتوز |
 المان مکا قامت اندک ون هلو نیوی دلکت درونی ۱

 [۱ مه ناكا )رد هند تکا اسندراضفا تاش

 هبال ماب ناله نرخاوا فص لصفوردب بر دما هاداقب و ەشسانغمش ابو ارونو ارت ترد |
o۰ زنی زادز قوب یدرتننم اب پود بو ین ات ایدز شیر هد دودا  

 ریمترابودزو اوخوا رنک ترو ایلام هوان وپا دیتا طوب ضو لزوک هک لب نیو وا دا
 ETT هدننزومظعم (تکدس) نا کاخ مالک لبلق یا تکس لب لقب نوا.

 فوزى ىر: زهدوک هلنوکیس كالو لنبیم + (تلتسا )رفع و تاکسا ندیصنو4 همه روتندمقو |

 داوسروک هاظبر اش دلی هجر اذ[ لوللاو نیا بابا نم تل یم اتلس لافبودهتسانعخ قهراقج ۱

 یک
 دن وه ورم an ا
 هلغلوا عقاو ادا مو هدا هحل نژضعب هاد زهطا ىح ةرشخباذإ هنا مد تلس لاقب نار ديا نوا .تمالخ |[
 لای روبات قمری نوک یخ الماس ن ناق لس تلف ولو تاو یا تح رنج نالوا 4 تا

 لامی ود هنسسانفم قم اورم س هیقن ةنق ندنرللا"نوناش نهنقو هعیصاب اهعسماذا ةعصلا تل | :
 دانا ین نا ایا دیک طه قلاب اذا اهن ب اضخللا ۳ زد |
  لامتفا_تالمتمالا زا ذا هرم کل طل اقا زد ندان مردان هوزوآ لاهضاو هنتضاذا االف ثل لاقت ا
Eدعاس انا سا تعصقل تا اقل او هلن قمربم بولیش هلق تت دابق ماعط نداق. ۍمدوب هدننزو |  | 

 | تانه )وب ناو هنس دبش مامط یر اکی امج بو سهام ندا ارطاهساک ادو هما ةا
 اع نفلدفنا لب رذا هتم اعم قار ول زاص ندبنعآ هونوکر اپ ندنلا كحد آرب یم مسکو یی | ۳

 لر تا ناو نوت وا کر ولد کیک ل ولش هو ؛توکسبم/تولسلا.هبرعب نا رغ رغم لسنا انا |
 :هرانالوا دوم د تجاحم کیه ا ۱



۱ 

 | تم لاق و تل اتسثک اذا ٹلاثلا باللا نما تع لحل را تعش لاق ندفدار مدل وای انعم یکتا هلا اشا! ۱

 ملل نجهشلا تع “لاغر ةنسانعم كمردیکب وب اوص قس هل وقم یزدو قو تو هلصاتسااذ ایا 1

1 

 لوح لقا ربط قشم ولو رونید هب نو کسا كبو روند: هدوأقنمیهقب روس نالو هخزآ نا هلع نیس خر 4 ر وتلا )اہ |

 تسلا )زذ زوخ ام ندنطفل حس نانلوا زک.ذ هتییتانعم ةهنحاف هار مروند روع نالوا روط هنایلاباالو ابن

 
 ل

NV 

 اے ___ بر

 كنبس ( ناتسحم )ر دندنتدح رد هلیعقف كننس هکه نس ندمشنردجاو ردهندح هکر دشٌماوا هیجسن هلک آ زیعم
 الا هکر د هجسج تلابارهدنسقرش كلارا زدیدآتلالارب ,هدنرابددقرشمرددزنابز 4 صف كنسو هب سک ك وچو

 ا هکردهنسانعمارح .ردتخل هلنیثمضو لوکس كزاحو وه كنيس( تعسآ[) راد ر عه ناتو روتلوآ رعت نات |

 باهذا (توعسلا )قلخ ىا تحسب وئ لا زونلوا قال طا هب و ی کسا نشعر ب تع و لاصینسالاو العال ا نم ||

 ؛یسلاس ندشلنا نام .هرزواهگاننم فلومزوتبد هش نالوادیدشو یتأف یذوب هدنزو ما (تیجسلا)رتتشاا |

 هددلوت بعع :كياوبخ نالوا قا ولا تاد نیک طاق ا هلم فانیسم (تعل ۱) دیدشیا تیسو تەش ا

 زودیک:قاع (تزونهملآ )روید هش نالوا .دیدتشویناف كيافلطمو رونید « هو | نصاخو.ضاببو روئید هرابغ

 ییهصقنوراع هنیحاص هکر ونیدهشبخ سل وشتم ل وق للعردترابع ند ەنى نالوا و طح گاو یسک: اک
 كفلوم راعلاهنع مزافبساکیلان«تیخاموا مارطایا تسلا لک اب وه لاق رولک تاعسا یعجج هلوا متن

 مزاتنم یهصیقنوراع هنبح اصهدعب رونی دهنغوبذ شابوصهرزو | لاصینسا كن هنسنرب تس لصا هروکه نا هدر اضب

 کو دوخ ان بو دنا لاصیئساو بلالهایت ورمو شدكنیحاص هکا ایوکر دبنمل اوا لامتسا هد روطحو مارحنالوا

 حیا ( ناعسالا )واکس يشااوق وغم رز خورجنو بلک نم رویم تخ بسکو ارد نېم هنکیدلباهلازا
 همان نع كمآ لاصبنسا یش و تملا بسنک اذا لج را تا لاترد هنسانعم كليا یکم ارج
 كثنخد وخارج ارل کر و هلضأتسااذا < لات ما لاقت رددشانع-قمربوق ندنکوک بكم شیفت
 هدتنزو تا( تم (نرعسلاژ ودهنسانعم واواو هذاروب ثمرحو تننجیاهت راجت ت لا لاقت د ردەنسانعم قلا وا

 تندر لاقن هنمورډ شمل وا لاصیتسا یاو شیک ا وکر ونلوا لامعتسا هنسانعم شغب وصلاح ت عمو هرشقاذا
 وهو نارد ردهم لب امم دعا نمی لع ء شال یا تحس هغدو هلام لاقب ونلوا لامعا هنسانعفلتوردهو قاداصیا

 | نیلک عش الصاهسلیالک اردقن ره هکر اندانععوب بهذا تن وحن لاغلاق روشید ةيهنين شلو ا لاصزتساو

 رز وا رض هلو! قالطا هدهبینکن الواالتیمهالتماو همخنی کو رونلوا قالطا ف وا توه یک
 | ناو مساو طب و هدعمفونا توححسو زدزاو داضتهبشدنراتب قبلا ق کلندا تشن ندکمالب مت

 ۱ توصسعروند هبهنسن شفلوا اهنا هانا هه جو آنی دوم ( بعد (تیعسا) روزا قالطا هیتر

 تینههو تعش و یعسمو توج لام ل اغيز د ەنسان چم فکس ه دراز :وبهدننزو رها تینلاو هلن مم( تیل اڑ رکا

 | ماعلاقبیکب دعا هیلباروههظیرتا قالتواو ثواالصا هدنآهکر ونیدهپ هنس وش هیننزورچ | (تجمالا |)بهذبیا
 یعزالیا ءاتهب ضررا لاقب روتبد هزبیاخندقالنوا هکر دیفدارمو هدننزوء انج( انس |)هیفیغ ال یا تهح ۰

 ٰیکسا هل قع كنبس ( (یصسلا) ولید هدوامنالوا هحز ایا دوا هدننزو تبریک( تملا )نون دهیارح |[

 نیعر هن یه انب لاسر .ترمطح فرشا فرط هدنتنزویباز تیا دویست هتسفن نخ ابمهکن وی هب هو
 هدنزو زوم [تولصمت ا) ردیسا ی دج كن هسک مانیینع)ا باهشنی حرم ندرلپچلبا نالوا داو ثدن

 لاعتسا ید برف ندیسراف طفل و کرد حراشردهنسانعم لر دو" اف لنۆكىس نردھچم یاختو یاو یت كن

 هنافح ندموضغموا جدر هنامحت ندننراف كن: نوھ اک عن هتروئد هتش راد لاتا ادتیا ,ندنرلتوأف دن ران واق بانی وا

 نالوا چاقترالا ددلشو در شور یدنلوارکذ هکردف دارمو هدنزو تیتحه# هی پس (تبتحملا)رونید ىع أ

eee 

 نادیسزافوب وادوتیچ هن ارد یک نشفاواتغابد هلبقفو رسک ك نبس(ناتهلا) رونی هش نالوا نيلماو
 نابستتح) تابا سورف نایتعس هکر دنوسنماک ناب اتا بوبا ندفلس العالم سی زن رد ومر

 هرم )ردیدآ هدلبر مدن نغم:هلیعص کانن (ثزبس)ودیس هما ثا یاهدننزونبز مس ج نالي أ
 دلا قرسلا عاج یبا نا ماقد دلبره د نط بو ین «دنفوج ككنسس هل هکلوا:ښنلدناه دننزو هعرچ

 فک ییز نوټ بوی ام نکیل بلوصا قوج اهتنینرب هلنوکتم او ضخ ك ننس (تفسلا) رد وسبنمهیاروا

 هدو تفز (تضللا) ورب لو ابارمشلا نمک 1 اذا مبازا بالا نم اتعتنس لجر ا ثق لاقند بند هنسانعمقلوا |

 خاله( اتش |.هیفکررالایما تفس ماعط لاه ر وتب د غم اعط شنکر هدشزو فتك (تفبنلا (تنهلا زیب دانم |
- 

 4 بش



 همه بلطم

۱ 

 1 ۱ هنتازو ناف ( فسا زین رو ھلن هرفو مالعا قم وزات یا زاخو هتنهاغلواهدنم رق كب زاخو

 | وزد باده خوا دن هرثیدق هلکنا یعسههبزاجولوق هکر د هلکرب هلی سک كنہش( س )زدم لوا هلدبمندلاد

 E "لهدالشم ئانوكنېس (كننس )زدقۆي هننف یزاضن هانت نا نصح نکل اودا و نیز نم | ۱

 7 ادا فاک نیر رژ یدقجه وایرغصن قش هکر دفرصتس دزو ۱

۳۹ 

 دین تابنیرلک دید یوا هزد هدیکرتردسراف هلند رمنکد وشو رد هم دوش هدنسکیا هکر د هنسانع تبش

 | یرضبلا قلا نرم که دعوا کرد مبرهردیفل تان هدییعوبا هلی لنهددشم یابو انیش ( تخم
 باک اضوصح یافیلاتزو اج ندزوبیدبایرییخوفقاوویربصب و دفان كنید نونفوهیزع مولخردیوعلا

 | كفروب نتخوبس ردیضام ند ناخوپس کردی رع یافت خب ونس تخبسو رد زاو یت ایآ ل اضف رثا مان زاجلا
 نعط هدنمخ ك کرب وبل وب صالخ رکو زغم ندننافیل غلو ازازالد تباغب م وحرم ردهنسانعم یاس
 .هثیاب یر راضح هذنقدل و ازا دنا فرح همدآ بید زار دنا وخ ندنناسلسانهماع یدیا ر رقم یزنطو
 دیار دلا زازاحا ندتناسل كم وق رم ید ییمعا KS یدقوصن نعي تخ وسرت هدیبع وا
 | هیاک ی تسا و هدراعشا عیطنزو كم وق رم رد هتسانعم هدفعرکردنکم یندقلوانّرعخ :یسراف تخومز نیش و

 .دوک ذ زمهحو هدسعباوشا یدعایداراویداقعنا او نطهدنآرف ارفت لود ویم هل وا رداق هداشنایسرب هلغل وا

 . رددینع ولا زاهر دیفل وق فنص)!بت رعةدتغل هک مال نت اقا تکی" ر هدهییداو تغل نفدنبو رد اه هرزوا
 .ضرا ل اش د هنسانعم رهقضرا رونید هر قنایلوایرثا نابن اغا هدشزو روبنز (تورسلا) یلاعت لا اه مجر

 | زدیشفلو را غا ۋ زىب اھ ندر لوا هک ایوکالخا بول بوم تیرابس ضرا ھل وق و هبف تابنالرفق یا تزوربس
 || لاقترونیدلا دکو ربقفو هفات لیلقیاتوربسلاملاعب یقین نون هکروتید هیهنسف زکو زا كبو
 | تنرنک(تیرهسلا ) ودند رداوت ویو رولکیرابسو رولک تیراض یعچچ رونی دهنالعواوزهداسو هرقف یا توپ لبر
 1 نراتسنیراعجب هدکزاتوب رونیدهباذکو رق هدرلنوب هدننزو ذغنق( ٹزنلاو) هدننزو ساربن (تاویسلاو) هدنزو
 چد (تّرسلا)عنق ةانا لحراتّرمس لاق رد هتسانعمقلوا دنسرخوعناق هدننزو دخ ر خاد( (دنرپسلا)رولک

 هيلع شال یا خاطی لاش یکزاناقآ روسد هی فکن الا وتو لبق هدندنس هدوکو هدن زوب هدننزو هدننزو

 ت اتیتنلا) و دیدآوشزاجوب«دنرخمنیلبارط هادننزونرقعخت (تربس] نونیذ همدآ ی وخد ه دننزو دیلبنش (تیزبنسل)
 | دین یلصا کز ون دیق دارم بش هدنش را" :ووشد هددعیلا ندنن هلج- دادغا هلند دی تنور تک

 ۱ | هدنرغصم قایل تلت «ووکه نایب كجانضم بحاصیدنلوا ماغداهالاد هرکصن قنادی هيا نیش یدیا

 تانکر راو د هونا تشاو لاجر ةتښیدنع هرزوآ یل ةن تیکسلا ناو روتبد سادنناهدنعجیا و هبنیدش و ښسودنش
 نتاج واۋلجر جو اهدا مب ردوو رج ةلتیف وطعم هرزوا لابتریسهلک هوسنهکروئند ةولبنو امیر ةتشنیدنع,
 | سوسن هکر ونة ولن او لاجرهتسیدنعو رد هدنکلن ءاتسنلا نم تالو لات 2۸ نم الث ئدنعکر دکع دز ردراو

 نات رفنیلاهدهاب من کر دهدنکبس ها ةژهیوس ةوسنو لاجراا نم هتسنیدنغ ردعوفرم هل فو طعم هرزوآ
  ردهززوآ لاوتهول و الباقققلوا دارفا مجیکناندنآ 7 که اد رداد ره كلذکر دکعددزاون ن واخ خاتا و
 هوآزا ذدع رک !نساهروتیداتمو ردرک ذ 93 هتف رونو: دازا د ودم رکا هلراهرو تند لاو نه ةت انصو
 دانس هات رابتعا ینیلصا یظفل دنن رولوا كم نمل که هدقدنلوا داره سهغیض لعاف ندهدامو ولو هش روئلوآ

 ۱ e عقاو او هد ملکر خر کم فارخوردشعلوا ادا بولوآ تنانغلتضا هکروتید "تاسهلب | زظن هنس هلکه سو

 | هذن لەر ستو نانسل د: روند ندی داس هدتشسداش : ینه هنس هدزنطم قم !واتلقهیاب ادامعا تلال دتل ا

 1 خرما قیاس رک زمرک تولوامجثنومو رک ه هدن«دامدادعا اما کر دهدعاقو یک ندد ینو
 | یدنع لاق رونلق تنم هسیا قباس ٹن ومرک او ءاسنو لار هنس ید لاقب رونلوا دارا هلبااه هکر روناق م

 یا زول وآ تاب رزوا كن را ظل بوناوآ ناشعا قیاس ر رپددیزودنهتناقودنهودیزماق ید هن لاخ زوء

 | 6 غلو | بانهم ید دیس هلاد کر رغ رونید هیمصرعنو لغو رود مالک ازسانودبهلیف ك نبش ( تسلا سا

 | قديش نم ودکذاو یتدیس نالوا باوصردنطوب د وخان رد هیاکندیلک كلغ کرد هدنلب وات قاهج تس
 هدننزو هنیهح ( هتتسا ڪن رد هند ین وناضلانانمع نیا تش :"یتسورولواكمد مدنفا منب ,رولوا ففح :ندنظنل

 | طالع نس نا نص ۲ ردن دنع قیئسلا ةعالس نيد نب دجحاو ردرا هند یسهلج 9-۳ واخان
 نى ظن  ةذازوا: ارز ردآ رهتشع مه کی دم دواب رده ارخ یدعم ارهاط ودی وآ نیضحرب ر هدنلباقم

 رتا تلا نرد نیا یی
mm 

 ٹن



ri EE 1ارت اجزا  REETتل بوش یادقلجانا و توام  

 بیو راحاذا لچراتبس لافب رد هينا عج یاو ا ریت تبسو رداد ممربنسدارم کز ایما شیوزوت نوکیا

 یم هل وفم ق لوا عطقنمندباسذک و تشې عم قلعتنواننوکت بل یف اظ دوب ترسو | زوتند هریک نالوا هیهاذو ۱ :

 يتب ندوب و بارغ ) منل 1 دری وادا پلاس لامبارد سانت مادو | ۱

 فو قالطا بت ا اهن همت تا دل هیلی اینا دخان لونش هکر وتید هتشادتنا | 3

 نایاب ال نیهاتوقیلات ین ىك ىيا مج و ناب هاوقو رد بم هنفیذلوا تحاربجوم ندزاحمقالطا تابیسنونو | 1

r yê PEER SISTER 7 ۱ 

 بقلول جن یربره هد هکزوتلوا قالطا هبامرحب هزاتلوش هلیس هی اعم (تبسشل) نوخج۶!دلوا ابا عوظقم ۱ ی

|: 
eww nan a an mama: 

 ا
 ما هنهودتسوصقعلا نع ةلسرا ادام هرعشتدش لام ردهنساینعم كنروّیلاص,یترادقمرپ نادحاصنالوآ

 | یرابنخولت اجو داوخیا.تبس سوق كاقب د نوڪ دلا هفابم عطق ردرد صاب فصو رونی هوم رک
 همننهتنس كامي ند نما چوما نوب “زاما یا تبض مالغ لا روند هب الغوایرچ وخ ات وننکرسب |
 قلف عج ولو ارتحت یتسنربا هنعچچ دز اسلو هلنشب هد س راف, هکر دیدآ نوکر نننرانوکهتفه تبنو هيرن |

 ردذوخأم ندنساشعخ عطق هروک هتنابب هدرباضب»تف ومرولک ثوس نتزنکعمجو یک ننلفاو سلف زولک تدا
 داجماو قلم دروم مونو ماما هذ دم :نوک لآ ټو دیاادتما ین که جا منم كب او اخو ضراالبعو لب حازیز
 راشنحاو نایتخا لیلد قلخ ی ندنو دمو زا دقم دارم تك مول هذاروو ندشلوااممم با تبس هلکلیا عطقیلع

 لزز تساغبو مونلارمنکی اتنسلجر لاقي روتید هیسکیبوش وا تنسو رد وبم دولعت ننم) ین هدانعو ودر اظن

۱ 

 ندقح هلوا هجزما: هکارولوا وا كیدوفنوا فیفخ هلغلوا موسرم هدتناونع هفیبخوا هد ونش ضب ذکر رد حراش

 تانسا طالا نيبو تيل توبا هنمو نویفوتلادح هال انومو اهن الکآ ةج ازاو ةبناويلبا وعلا بارد هکر اوت
 قالطا هنامزو رهد تابسبو رولو درمهردلاق شا بوجآ نتزوک,ن ندوب وا ردذوخ من ندانعم وە زاع نانا 0 5 5
 ندینعل كب دح مان شدید نا مهار فبارعت فرخ الپ,تابسو یهد یا تاسیو تیس هیلع یضش لا روتلوآ ۱
 بولوا رداربییا لصالاق تیاشانا کند حزاشرهذوخأم ندنسانعم رهدرونلوا قالطا هاو نیل (تانیاتب ۱
 ۱ هنر. ېو دعب نم بودیا تم هنناج بربر یرکیدو هنفرط ق رشم نوچ عالطا هنعولط لج ریو
 هنییمانموردشلو المت ب دریا تابساتنا هدنفج زابایلوب عوقو یرلعانجایارتفالادغب هلقءالو ارو یراناقالم

 | حامد هک دنا تم هاو نسیم نر کم( تی یا او ۱

 نالیابسا هدنزو نسحم (تسیملا) ددزناباز هد هلی کلنو دیدآ, ت ایز هییش هنکخچ عا هرم كن( تی[ ۱
 یمن هلوتم ضرمو تحارج تادشرونید هن شک الوا لاچمیا هنکرج عین نیتلبا ثکر رحیالصا ردلع اف خیا ۱
 لا دان( ل چرا تبا لاغباکی وترد هب ۍشک نالوالخ اد هننوکت بیو ال یاس جا لاقب یا سان ندهضرا ۱

 لوقت زونلوا.قالطا هدر ندنامز یک تب هدرانوپ ( هینیلاو) (تبنسل اوز هلبت* كن (ةتبسلاژ تبیلاق ۱
 رونلوا قالطاهتیها توسل )ردیذآ عضومر هدنزاددئاشب TE ةه یا نشو توت سو اتم هدنعتها |

۱ 

۱ 

 یرچردننزو مرطب (ینیسیلا) ئاطرالا هاذا تنسسنم بطر لاعت رولوا عطقنن ىل اح قلقوروق هک وا نشنلوآ ۱

 ءانسنیآ زول [قالطا هنالبقینبننو راربچ ید ةت ریز دنوجا قاذا یان زودنا اویحوناسنانالوا یلدو |
 هلبرتنک لی( ناشسلا) هیيناپدع» یرفدونید هب یکی هيد كنب (هتابلا) لب یسک کوترو لک تنابسیعچ |

OERءیشلاتشنالا ملرد دنشانعمی+م ازوا پونوس هنیتنو «دنتننزو لاعفنا  

 | نّیف لوفب هنفنزو ءارج (ءایسلا)دزاو توپ وس هدنزوپ ینخیضادتناو لوط ئا تاپسنا وهج
 ۱ مو وکم هسرولوا هدنآ قالوق فنوک لواهلوا تاب قرهلوا هصقدوخ اب قرملو | نوزوایزلملوق کدو روند هبنس

 ] زوسندهعوا ءاسنپو نمصقوالوط لق.نذالا هرمْشننم ياءاتبس ةا لا نیرو لوا مروط هن دکب د OFS جت |
 قجمفجهیفبحت رب ندرکد آرش دود نباید هد یی هی هی نا ۱

i 

O O و سحسک 
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 | اقسام نورتو داند 0تا (

 7 رب نززیو :تممزو نو هن اچار كرد شب ث دو تتذكر و رد شو فو ا
 كاز تفز مسام هخفا لوید هنذا ف ید تفز هک دوخ امت ندنسانعم قفز لوط ودر د هنساعم

 ME ززو هال نیربفو ال یراق برکه فلوت اخرامنم هلی تفز د دیک رت هکر دیفسا راق
 و و وب سرب وب ویو وا

 ۱ انار ذ نام ایزو ی طو نیرو دعاون کما ارولوا لصاحیدنراج انا خاج كف زوز ولزا هنن
 FEE غرور وا واطفا هلو نایلصو حوا تف هی نالی هشت ن دراما نولوا بنی هد
 ویا 2 رلکد ما سصازاه ون وند هوا کو دیده راد |
 زدیم ناب ی براق کلا فنون راوی ری ۱

 ۱ ا و وجی بت و هدندشم
 خدا ا ر دراین کتاب باس یک تفز یعوج هکر دهها نم كل قو عن همای
 أ | PIRSE ةا خلوق لغ مز دلوط هلرنوکس كفاك وین كناز ټیکاو آلن
 ESE د کلر د لاتو هکر دندان مونو اه المال لوالا باسلام اکر ةف رفا تک اغ ۱

 ۱ انک رتب شفا تکر لاتیقل ردهبسانممتکز دزو لیفت (تبکب لا )ر دبیا مضومزت
 | تونی زدبازی ابنک ن اتکا های لوا ینک مس شک
 ۱ | نون د هباکر کج نالوا لس زوم هدننرافو زون 2 هم ۇلەس اتو لوپتا زو وک( توکی ا تیداوانا |

 ۱ | قو ات اش وقر بنز هر (تنام) ولید هیسک هال شموشوا بوبارغوا ةقوخوولت دز |
 | 2دا نیکی بجا دوقو هندزو انا (تین] یقواذ رام ال نام لا تیز ای نسخ | 1

 ۱ زلف اتو ساک یکم ولوو زوی نیا د داپ ایئر فی نواز ونبدا
 || دک 6 ردا ننوفز تسر جز بنتا وا اهنمرقوا یاس هوروقویا |
 هو ل زىخ یراق دو یو هان یولیتهروکم ناب تا تل نیفوکج نول بارار |
 6 3 تکست کت ریقجداواو کد نولغوب ك: هبنمتاع ولوا اش هالکن نوک نوک |
 ]| کوکی وا كردون نو ویو ولو ءغاسط الو البا دناتسدنه زدشوقا توکل وا قو |
 : انوکا کد وخ ام اخیر دامو دزو لالصمضا قاز الا )و روک لي رکن نوک نوک یک دناج ۱

 ا ریتم تحرک لی قاب خب سامی ۱
 ۱ ۳ ا ووتر دب هآ هلیق دلو هدنلبا زغم هسدشزو "اک هلن (هنانزر) نولوایئان ندشم بک ن ولت کن وسلوا
 ]| رکی دنا نو زهکو دیعماغا:عونز بو وديع یس زف2 لدحس یبا واعسهدننزو تین( لا ردن ورانا ین |
 | | اخوا تب تامین ز مه تی لوقت دامی اوز همش زولوا زدصم تو 1

 | تیز مھ مطا یامهت از ابو رد هنسانم كور هب یانو زر وزش هات نرخ زا هددشخ |
 | یدحاووباو قالطا نواز هتب رهشو من هی کبد خراش رو وار بعت باغ نویز هکر دنوزهم جت (نوعیز |
 ۱ | دووکه اپ كرا رواوا قالطا ماش لاب لوق لب نمی دج عقاو هدماش یشمدنوتبزو وذ هزوتنز | ۱
 یفصو رذپدآ همانا هک وا نونشچ نوت زور دقج و | دج نالوا یننوم تربننجهاک اهم نت رو |

 | هغي رضا هد رهه نم( ری مهر ا تنور ندنآ سری هی رب ةدنسانضق | ۱

 ۱ غولدن دهوا تمن (تنتزلاوضق)ازدعضومرهدهروننیدو / قی لااا ) زلارا جا )ردوضومرمدنس هکلوا |

 گاد زال | لوتدهبتسن نیا هلکنآ ین غو ق یا نوت زد لاو عت مسا هرزوا صا (ٹوب وم او) هو تبنم
 | قاره تارلان زل اب نما انها ل چرا ید لای تا تار روب غا ن وتن ددنزو با |
 ها تر تن نا مهتدع زکات لایق رهام قوا قوج خاب نورك کریس ]
 اشنا ورم ندا تبزلا تطال جلا ثارت الاب اچ ڪنا كتاب وتا ەدننزو |

 امالا لدينا قوب لبر ةسك ایزو خف كل( :نیلا لنی صف .ز دیمسا کلنسرف
 تک ۳۹ ھەتا یا هلن یکی ناتو مب ننزو نامش kk) ):هقنحإزا فلانا باطلا نما اس ٠]

 ندا تقلا چیز درجن ر تن ی رغم تا رواک یراق یا

 لافب



E ee 

 اه مات عن ناش لب خد هتدشر بازا نکس اقا تعد اتمر نما ممم لی اولو
 ۳ ذذ لابمقی_لد دنمانعم قفل تولوا ر خم ندنلاخ ی یدوخوو ېچ ازم نازکو مینترو تعج اتم لا)
 تلهززوآ یاو عالمقل ناو نوک هلایو یخ ذ:تیدوتبذ یلزهو رن اذا لب ن اتمت لج اا
 ما کر هن العم تیک ؛تیکاهلباتولضق ( اتو ان ذوب هلند كل ویچ تاک( نو دوا هایت لب تاکرج

 | و تیذوبشب دو تبکو یک ول اقدام نیکی ذلل وش موش دو نیخنهصو |
 | روکش جن اشو یهو هیکهکو ده یر ا رانو هروک شاپ امت فا نادات و نو ددو
 نویچخیدوا مای ی دارو هدنش هبا هدفدلق هرز یفزخ-بونوا فضل و پود لما کھاتی
 | مدام 1م شهر ناو اد ان فلا دۇخام سز لول نایت اینه هلال لوک و یی دیمن نطو ج پنجه شدی |
 | ریل دلو قم تان, بالع نول نجاد ن دنا لا روتید e د دو هد بوللوآ |
 خیار بالا نل فلاب راغب ور هام قالی ونا قشر تب ]تصوف |
 لال برا ذا اهل بالا | نم اتت اق وو هنیفاتنهم ولر یاسا ایرو تدن تب یل قا ةا لدا |
 | هتسها هنب را توما قنوب وا قجوچو اختر بیم تستو لاپ تام سان لا :هدنزو لیچفت | ۱
 ترم | مال الیلق ةن ىلع هد بال "طلا تمر لاقنروناواریتعت قلی اط هکر رپ هنسانعم قدروا
 | ن فاو نبض للارولک انف ۍچ روند همه ونس نسر كنوقر تنی ست تللو ارا
 | دوك ناب كچم ناما دیر فم یر هدکابوب ردیننهجب ربت ېخ هکر ود نرد هرازانچ توآرو هایم نارد ولک ت وترو |
 | ريزان ةروك ذ یتهوتوقرآ مک تواوهدولک تزیین یفرزخ کر وا عج ناو پب |
 | توتزا نم ښه للاخ برد لو الانتما ةدنس سیم موق رمو نشو متعب آر چو شاہ یل اا ھاو |

REE 1هنالك روت اکو نمک 2 نالوا مدال هلام جلو یم كازا ھت  | 
 | چا مر ناتا یف لقب یک تہ مهخارف یاہا چ تا سنی بک ناپ

 عمولات ماپ لا نفر لر ا ر لاترد نس ا تعم قلا نر مدننا ما كت سکر هم, زا کج و |
 ی یذع جوار جابه روند تور چو م اخ نو نما

 نا ]ام یه یز انزال هللا هوا لاقي رد هنکلپ اتنعم اقر ترا دار لامن قح لبیک ہم( تادا |
 ٠ اقشا ق جهل لر قیر لانه لک لک هلیمانعم كايا: لک ره نم شن هلو رد هدنفرح مانتو ما راز ۱

 | رنفصو هیت [)نرال | )پننیات ابل رود وترا حە < ےہ زو یا هل دیدن تاتو ینجم هاب ( تقی
 ۱ ۳ اردن وان ښا اشا فزال ین خر ہند ایما مرا وی دہ اوا رک دیک |
 | دی نان هضال ریزان یا ارم نزن جین ندتظافحن نوکیا كنو یار هی
 نصاب( ) ردتجونشم هانا هر مج زت کتنا ردولو یس هر خنک انام ودمر اچ یل هلک هنس وینا |
 1 هقدو هومسک ادا یناثیا باسا نفی اور لا زا لارو لو هتل اعلام قاموا تود ىا ەزت مۆر هنتماو | مدنلزو ۱

 | كىلى نشارك انا نیلظعلا تفر حاب هنن اهم یل وا هزار هزب ر بولی نولوا مزال داهم و یو |

 ۱ نظحلا رتا كاج دل انشا نما هر عتظتن ادا لب | تفار لای ,یدیهتسانچم |

 | ش4ا فو انو نر تپ قلو« قع زوج ساغ اد (تاغزاإ علجعنا ابا لا قرا لابو قدناو نکال

 | یک بت لونواقالطاهنانم< هدننزو فیس مات یا اهر مننج لاب هتسانفم ماس طحاںونرد هه |
 | نععهدناو لوهذم ىع« هدیلاوانخا "تفرب نالفلاٌش روند هش ناسا سایه درخ مزون هزیر يدخن رهو

 ۳ هه دشنلولوو مع کارت رولک باور یعججهننمانعم نیت یونس هنا عع هاتخل نم هان :زو تاک (متنارل)ردلع اف |
 قسندیلوط هلیاطفو طبخ یو رد کا هک ھل ینو کنم تاههو ین ناز( هیچا یازلا لیبی | ۱
 نیت هو یا( هما لا بال ماقبخ ھاز دنیا نما | ۱
 د دنشانعم .تزاهدننزو لیعقت (ههفیت تی لا اعز اذا لو الات انا نما :سور قلا 4مال انزلاق اردد

 وذ عنسانعم قلعه دبنزو توما (توزلا) تریان زانی راهش ل اق ر د منایا ؤو ھو چمن اتت
 زيك انه قعزدوخابار دند ذاوش از هاطظ سلوان دالا بت كن ول و هظنخ ذا شامل سابلا ن اتر زەر ل القي

 هقنخانااشلاسشلا ابا یماتعز ەق ەز ل اقب قدتاشماتععینوب یون اه نرس ك م ناو یی تاز ج تعا
 | نرخ سکروم امانا لا بیام, ع ذز لای هنسانعم قمر دلو لینوکس تزافو یخ كاز تفز



 ی

۳ 

 تونخ وهلاقب هلو | بولسف ندنسفن تحارتساو مارآو تحار باوخ هقدلآ ماقتنا ندنسودع هکر وند ندا
 نیرضم ن هب وتو ردیدآدوناجیرعربو روند هینکه لوچو زجاعو هلا تونخ وتو لعمانزل شیک دلج یا |
 بولب زوص هرزواراکشنداوهسوقیراکش «دننزو نارود (نانوناو) هدننزوتوف (تونخا) زدیتفل هلرعاش مان ۱

 رد هنسانعم كمردشريا ناصقن نبش ودیصلا لع ضقنااذا اناتوخواتوخ تو یزابلاتاخ لاقى ردهنسانعم كم |

 هدهع ؛ضقناذا لج رلالجراتاخ لاش ردهنساسعمقمزوب ینا و دهعو هصقتتاذا هلام لجرلاتاخل اقم |
 ردهنساسعم قعئوط ناصت یەرخذو هدعو فلخا اذالحرا تاخلاس ردهنسابنعم للبادعو فلخو

 .ردهنسانعم كلیادرظو نسا اذا لج را تاخ لاقب ردهنسانعمقلو ارس بوباجوقو هرم صقناذا نالفتاخلاش
 یخدوب هدننزو لاعتفا (تایتخالا) هتفطتخا اذاباقعلا هتناخ لاسق زد هتسانعم قعاقو هدرطاذا هناخ لاق
 هلا هعدخورکمو دیصلا ىلع ضقنااذا یزابلاتاتخا لاسش رد نسا نعم ك غا بول: زوسهرزو اراکش شوقیراکش

 ربشرباب زوسربهلبب رقترب ندهسکرو اهقرممفاهلتخاذاهاشلابئذلاتاتخا لاق ردهنسانعمقلر وعوا ییهنسنرپ
  دننزو لانا (تابخالا) هنطنف دنمنخا اذا ثیدطب هنم تاتخا لاقي رونلوا لاسمهتسا هتتسانعم قلا بوباق
 ی زدن هیهننرب هدننزو لعفت (ت (ترونعآا) تاتخا عع یزابلاتاصنا لات ردقدارم هدل وا یانفم هلا تابتحا
 ندهسکر و هفطت خااذا هن وضلام ردهنسانعم ق افو هصفعتتاذا هلام توك لاقدر د هنس انعم كمردشزاناضقن

 هادننزو هاف, ( ناال روز سكتا اذا هنع تو لا قن زد هنسانعم كلبا كرت تقلا هلغلواهدنمرش دوخ اب لعفلم
 كنشوف لچشوط هدننزو تاوف (تاوطا) هدتقو یکیدنا بولب زوس هرزوا راکش ںونلوا قالطا هنشوق لتشوط
 هدننزودا دش (تاّوطآ) روند هنب روتاروک ییاوص لیسو دعرلوق یلعهزاوآ او توصاعلطمو روندهش زاوآ یزدانق

 لک !هنشا حاس EER هینکل وشو «یرجیاتا وخ لر لاتبقب نونلوا قالطاهبینکن الوارلدو* یرح

 رذندلاجر ءاتسا تنا خو کی الو هعاس لک لک اب ناک اذاتاوخ وه لاش هلو زنا لک | فوج نکتودیاماعط

 تهعافر نورعندنن حتا وخ و ردیسهداز دنزرفكهلار اشم اض نتا وخ و ردن دنا حص اربح نتا وخ
 ندنرظن كا رو كا ۳ :لواربعد هاکت هددزد هکر دهنسانعمقاب نلرغوا هدشنزو هلغافم( تنواضمآ) ردعسا یدح |

 دوعف (تویناو) لوكس کلا وف كناخ(تيحلا) هقراسیا قود هفرظتواخ لوقت روا یربخ كروظنم

 هدنظفا توخ تیخو توصاذااتويخو اتیخ تی لجرلا ت اخ لا ق ر د هنسانعم كمر و سسوکيلسس هدننزو ||

 ۱ ها مار یمن باخ (.تیعن) هنو نیعع هت هلام تاخ لاقى ردهنتسانعق كمردشرا ناصقنهیهنسر یکردتخا

 :نییععلا طظاب ر نتسزد ردندلاجر ءاعما هتم نتسند) للا لادلا لصف ردیدآ هب قرب هدنساض

 نتسردو مک تسردو هرج نتسردو ار کز ¦ یس هداز دنزرفو یحی یدنزرفو دایزن تسردو زدن دارعش ||
 ظل قسەلک تسرد وشا ردرات دج هی وتسرد ن رفعجو تسز د نب رفعج ن مهار او دهازلا رمصن نتسردو لس

 تشنداون و روتید هموا هکر دهنسانعم تشد لینوکس كنیسو یف تلاد (تسدلا) رد هنسانهم حکو غاصردیسراف |
 هنيرديط كسلحم ثسدو روش دهدغاک هتعدرب قرولا تشدو رود هسابل تارو هب ون قلن وطر تس دو ردن رغم

 راندلبا فمصاو ذخا ید برع بولوا یسرافلصالا ف قع ردن زعم ندیسراف یسهاگتسددزانعمو و زود |[
 هدزم هن چرت عطاف ناهر هکد نن ردراو ينانعم شب نوا روا هدننسزاف كنظقل تسد و شاراب دید توسد هدیتعج

 هلب مصق كنلاو یعص یک كنهيقوف یاتو ینف كاد( اوتسد) رد نوال یزلاشم هد ری رح تاماق و دوشم

 هک هلی ك لاد ( تسود )هلا هره رونید ۍاوتس دؤ هلن ارد یناوتسدهدتسن ردبدآ هی رقرهدنسهبصق زاوها رهش

 ۱ ندم نينا نب م رکلادبعو ی كدباعلا ن رصنن مساقندلضافاو مالعا ردندناقلاردیسراف ظفل دون |[

ines 

 د صح

 داما هلبنوکس كنابو یه كواوو كنات (هنوتسد)ردیبقل كنيان#ا كوئ دج تب دج كفالعلا فس وب 1

 نانلوارکذ رونی زود هلبنوکس كت هججنیشو ین كلاد(تشدل ترلا)زدندنبت دم هبوتسدندج ید # هعرزوبا

 ناهفصاوردیدآ هدلب ره دز ۳ رت هلبا لب را تشدویدنلوا ناینهدنسه7 داهبب , جت یلاجیران وبرد ا رغم ندنو تسد ||

 ققاقەتوا هلند شو فنع هدننزوبرمض م (تعدنلا) ردعضومرت هدزارتش (نزرالاتش رالاتشد )زد هب رقر هدننساضو
 هلی وکس تادمجم نيغ ضف تللاد (تغ دلا) افت هعفداذا شلاشلابایپلانم اتعد هتجد لاسقی رد هنساضعم
 لسصف هاتف تج هفنخاذا تلاثلا باملان نماتغدهتغدلاقب ردهنساتعمقع ولبوعصق زاغ ول ردق هغر دلوا

 | كلا تاسلا سازه لاب ندهنسانعمقغوب هلت دش كب لینوکس كەز مهو تف كلاذ (ترًلا) دمجلالاذلا
 | هد كلاتلابابلا نماتجذ هتعذلاقن ردیفدارمو ٥ دیسنزوتذ با هلم نبع (تعذلا) قنا هی
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 ع وش ىلصي وهو هیلااوآ اطا یارهتریلااوتبخاز الا نمو س اسالا قل اقو ةبالا ممتداوتبخاو یلاعت هللا لاق
 ربقح یا تیبخ یش لاعب زونلوا قالطا « رونلوا قالظا هیدن کو رفح هدننزو ریما (تسخا) تاصخاو عوضخو تابخاو

 | نيف رش نیمرح هلتیفصو (شیطاتنخی) هلتفاضاو ی كناخ شیباتبخ ردتغا هدنظفل ثبسخ تبیخو

 قمحاس بوترود یبردیپ هیسکرب یس هلوقمقارزم هد دنت كاتو یف لزاخ(تطا) ردیدآ ازرع « دننبب
 ردندماتناو ردیدآ مضومرتخو اراد م هنعطاذا لّوالابابلا نماتخ هيلا نانا ثخ لا ددا

 لقزىقوكلكشوك نالوا ضراع ةن دبانایحا هلنتتف (تنطا) ردیعشیراتض ماماردیسوم نب یبحم هک ت خنا
 "نالوا ردقکو کو سیخ هدتزوربما (تبت (تنتخطا) ندبلاقروتفلایا تتطا یذخا لوقترونید دلار وتوو

 ندډنس انعم قم اتوا هزم ټک همه (تانخالا) ضفانیاتبتخ رهش لاش رونىدەيەتسن كسک او روند هشنش

 سخااذاانالف تخالاقب رد هنسا نعم كمر و تک ندنتیال نییصنو هصخ تا هسک رو ییا اذاهنم تخا تخالاش

 یف كيج و یمن کاخ ( هتسهت]) زدیدآ هدلب زب نالا عا با والا پاک هدتیزو یی هلی كات( قخ) هظح

 هی گیس هل تچ وبشاو ردنداضاذیاوریرب ره هکر ذیعسانوتاخ هصنر ند تلخ ناهفصا هلبنوکس كتو

 زاسو لاو هلن: وکم كنارویمعو یضفكناخ (ترطا) ردهتسانعم راسو دوعسمو ولت وق ردهیسراف قنعو

 یکیا كسکو که کر دیعسا كنکیکو کیا خوکر هدننبكننکو کت رخو یکی رلکیلدهنب و هنکبآرون,دهنکیلد ت نشف
 دولوار دنصمترخورولکت ارخ او تورخ یعجج كنظفل ترخو رونلو ارب بعت وکی هجزوسکو ارولوا هنا د جافره نفر ط
 هناویحوناتسنا قد رب یغادود دوخ ابنورب (تمجرخل ( ۱)امقنااذا لّوالابابلا نماتر رخ ندالا نرخ ل ام هس انغم كلذ

 قذاح هدقازوعالوق هدننزو لوکس هلباار دید (نرعرطبا) هفشلاوا فنالا قوقشلایاتورخوه لاشروند

 ردیبمهنتیسان» یکیدلشیا بول یرالوب قج هراطوول رکی کی سید روب هنکیآ رونلواقالطا هبنک نالوارهاتاو

 | رد رلعقاو هدل رم م مان دس دسالا هرز ندر لزاسنم روش قالطا دک وک یگان هلرعف ثناخ (نآنارثلب)

 | هدتزو دععم (ترخلا) ردرا هدنعضو كيلد یکنا هنووح لدشا مک [ بوک لرد هدنس ه] میر زوم | كتر وص شنا

 | ذا لوا دسنمالضا هکسلاس هلغلو | یت: نم هک ای وکهنسانعم متتسمقب قیر طرونلوا قالتسطا هلو یرغوط
 «.نراجوا لر الوف .هلیصف كرمه (تارجالا) ايتا رطیا اناننخا لوقت داور مىك ی رغوط نامه
 تیم هلنص باج (ترطا) ر دشا هام فل ومر دیعج :CC نانو کین یو د نایت نا

 تار تیرج) رنهسیسنج عج تیرخو ٥ هدننزو هعرح رد هز رخیدرفم هلرانو و رد هنیسانعم تارخا هدننزو درص

 لجن دج اوصسا پیک دعب بولوا نیمسا لصالا یف رنده دلبر هلبقتف تاالوا یانو ینوکسكرلارو یرسک تناوكناخ ||
 تم بر رریدیدداب ز نصح کا هکرذهدیلبین "راکدتتا قالئطا ت وب نخ الاح نډغتلانا یک راید هدلپ , ویردشملق

 هلی كباخ (یکرخم) بلجلا | انک ورش علربشیا ترش تذ لاقي روت ەكب وکو ەدرۆق نالوا لالاجو تسچ ايم کاخ

 نکا اید وف و روت تیم مچ مدل نیر هدننزو ؛تسد (تسخ) دم یون ۱ ۱
 أأ لب ردعنس انعم كل ا تنوکسو نکساذا لول باتب لا نم اتوفخ هلوصتفخ لاس رد هنسا تعم قلوا مسسپاو
 | یناهکآ نکردیا تک ر خات نکرلیوس هک دعنسانعمكلوا نب نا لپو ناخ (تافنع۱) تکساذا لجرزا تفخ
 هتبسهاوول یک زولسا هدننزو یر مشار ةءا تاماذا اتافخت لچرااتفخ لاب نولوا نکاسوتک انت

 تنخو هءفرب ل اذا هنوصب تفخ لاو ر اناا نە لکت فعالا کک ردیلباقخ رهحت هکر دهنساننفم تل ول
 هچلابو ول رک هدرانوب هد زو لعافت (تفاتهت او دن هاعا غم (جتفاضلا)دناوا رک هکر دهن ترش
 كناخ (تننطمل) تیفح عع تفاتو هوصد و دار شو همالک, تفاخ لاش زد هن انعم لمس همان و كليو تس

 دونلوا قالطا هدولب زیرو غي هلب مسک ك ناف (تفاطا )ردنابن نا تل وازن ی دم کز دیتی ات هل جنم

 هوز مو قیرآ هدسنتزو زوسبنص (توفا) لطب ملاذا تفاح غرز لاش رونلول قاللبطا هنیک ا رایو
 هبیسروآوا هرجا ناوسن توتلوانا سحمساهدقدلوا ذحرکسل انک روند هوتا ؛لوش لّوق ىلعارونندەتوناخن

 نيبال ایهدجو نسل لای نوفخن هاما لاشردقخ هل و!تزوک ترور دا مهیا + لوبق رظن

 نوکر یسهنص هکر دهنتسااضعمقدروغوط هدنوکی ید لاق: هنکه قان لب مالک ترم( تاغخالا) ءاقمنلا
 ردیدآ هغلق یکیاهدنتلبلبر هلرض ناخ( ناتفخ) اه تتل موبل تجتا ذاق قلا تنفخ الاعب رولوا شمامابتوافت

 نصحت مته هلیعسا درفقلبا هدنساضق ءاعم ده ص هدنقن رط رص مباح هدننزو یکم هیس دش كمال(

 : | ولندالچ ه ةن ننوت وتم ي نک (عنونخل) روند هزوجم ردیف وت دغور بام( ریا

a 
5 2 

`» 

۱ 



۰ 

 چ

 ۷م

27 
9 

۳ 25 

 ۱ هام ذی لب تجو يلا دیش یاب لاو و یی اتم وب لاو یک ۱

 هان البع یاس تدشنونلوا(لانعتسا.هننسانحت ق اک ظل هرزوا هسنکرب ی هسکربتچیو رک یس اکر وشد
 ؛قلوا قدا ىنا كجا دو نوک اخ كناح (ةتویحار هيلع كص اإ یناقلا بابا نماتج هیلعنا لتج-لوقت
 1 انوا کر نیتمالطم هدننزورمل GET هرحا .دتشااذا ننمانخا تانلانم هنوجم انو :ترجخ لوفنزد ةت ام

 خب همولط كجوکو هلو شو مکحوتیم هلغلوا نا ج الضا هبا الط دکر وند هحولط خاب لوشو روشی قرش
 | هلالط یخ دوپ هلیحف كن توی اهرخولتطب تیحوزوت ول كجو داس شرک یو ۱

 | پیمان هام رخو تط تب ته ( تماطأ) زود هیامرخ ولتط كلي و روتتد:هبنمولط خان شل تن |

 :قلوآ هاب یت بولو زوب یسهلوقم نتسفوزوحب هلن عچف بجا ) هوالخآ نیذش فا :تومحو تیجو تنم |
 ۱ | صا چین شو هد هدنن نو لغفت(ت جلت ):دنفونرضتتاذا عبازلا بابلا ناتج ةيغوزوإ ا تج لاقت زد هتسانقم

 هدننزو دیلی تينا الاش اضاناتول ,تزلح لاقي رد وخ ام ندان ت داش کرد ہنسا قلوا
 کد وجاب ننس هک نییربخ زی اره ابظا نما. ئا تلزبنخ ةامو بذک لاعب رد نهم شقیب و زطلاخ

 | و زچەو قبرآ یوانضفیعنضیا تی وبنحو اض لاقپدتمو رولو و! کنند صلاخ تنی هد نرد ناز و
 مد مرو تولاخ هلنون [ تونم ) نولوا تكعدردقوب یون تقاطو توق دلو زنه صلاخ هک نوک هلو هتننانعخ
 یچ هام د هک هب اتصهدان یتهدروتیدیخدت هزاسجنوزولوا قىد زکن سر دشنوم و و هنتسانغمو اما ناکد روند هن هن اعم

 هیدن نوت هلکن وب فوم هلیجتف لونرونیدآ یوناحو رونید یخ هدنتسنرذلحوب یزکذ عضو تنوب و ونااریعن
 | هدندنعراضعب اردشمل وا هالتخا,هدیزو لنشهلک تیذناجنکن یمن رم هدانا م زد شيا ضیرعت هراندتا غش

 ا لنیع هک دننزو هولغف رد ةوناح یضا:ضمللانینعو یدنلوا ال هفلا یواو یک ت وکلمود:تولخف
 هک یک تیواتتعددلوا لا دبا هاتییاهونأکسا یواو ن داغی دلار نکی اهنسا یکی دلکهوقرتو هوقنرغ هل كدالو
 يج دعوا ثلقهیات انب متنوکس قنلقا داش للصاورد لوعاه تب تر واحنه بندن یازافو د وات نلضا

 سای روید ین و هنن سن یدخل اس هدنوزورولوا رک مليل وأب ناکدو تیاردغ قم ثولاعو ردتبناوخ |
 | کرد  ذوخ ام دن دام ناج ه نوک مننن ی زظمو يدين ىن تونا دوش یوناضو روت یو نا

 | دونید هجا هلی تاج ( تولا )زرد هنناح هزجن هانباک [سدیکلهن كلاوماو ضازع ارج ریز رد دنا كاله
 | | ءدنا کردیدآ جور ندفیکلف نو رثوحو رولکنانیحوهدننزو هنعرولک هزوخو رولک تاوحا ج هنانعم كس
 ۱ | ندیددبنطب زن دنس هلسقهدننکرر ررفضال تی رانا ن تیوحب دندان توحوو ذه تعا نترونضتوح ن دیک اوك

 ۱ [ءیو اردن دنیندحر دفراغتم با تولا نا اک ی فاعمل ادم ن ناجع کی وناو رذیدب ب رع لاښر بعص ن عنب توجو

 اغا هدشنزق تا اتم تئاطا)ةرصاخا معضل ا یااتوخ رم لاق روتندهنوتاخ یلروک نیرباو ی :رهوب هدننزوءارجخ |

 ۱ ندونسانعمللیا لیل مو فنعو رهققةسکربهدنب و هلع افهتو اصآ روشیدهبیشکندبا بییعلو رییعنو وتو مولهسان
 هلبترابع هغوار نالوا میخ اردطلاغ کل دنوسرم هدنناونخذجنار هدرزهنسا هخ کک د خراش ها دانو اع لاغب |
 بو دیتوبواهب واوزب راد هادم اعم كليا ناثشدو و کم دیسک یک و کتان هو مو ر دند دغ وازم هکر دلو

 | حب ءدنناونع هضواریخذ هذ رللوصا هد ری دیلعقاو روناواربعت كیا كل وکلت ردنرابعندک يا قلا زوق
 ۱ لغف نرو ادبى ا ةە دخ ىتواط نالف لظلاق وكع واز و هنعكعداخاذا اذک و عنالفیتواح زاحما نمو هدشساهما

 ۱ لاق ردهنسانعه هر فاشمو هعفادیا هز وا لاش ردهتسانعم هعقادن هت واو ردموشرمهل راتتعا ءامنلا نت وخلا

 رد هنسانعملبا ةلاکم و وقم جاکنو ميدو جاب هلیهجو هزواشفو ةرواشاذاهنواح |

 ۱ ۱ شوق هدننزاو نارو د (ناتوطآو) .ةدنزو ت وص (ترویلما) هوصتو میبلاق ةدعاوموا ةرواشع هلاک ادا هتواح ل اش

 | شخ و لاو یناطلاتاس لاس ردةەنسانم قو تونودیفارطا كنهنسد یس هل وقم نتسز وتو وتاج اینو ۱

 1 | عشأو ید ادندضرانوططب هدننزو سن (تظل )علا , انا لانس فف ماعاذا اناتوخو ات وخ تۈ وخت ۱

 ۱ ۱ تابخا یعجب هوا شېککو لا روتواوزودینمودنک ب بولوا كلکنکو بیلو قمرب انو خاطقارظا هک دونه
 | صوضخهنس لة باکو هیر قر ندنل اعا دز ر هش هدنمو عضومرب هدماش رابدتبخورولُک توخ یت راکم ج عخورولک

 عشحاذآلخرلا تخ الا رد هبنفانعم اما منش عضاووللدتی ونغم و یروص هدتنزوتنانأ (تاخالا ندنداوصزت :

 تسهیل دا هنروکتم شرا راک ید تحن لصالا ی ت انخنا روک هتناتستهدز اصب كفلومتضاونو
 ۱ یبتوا لای دفاتر نکس لا نه باز لما زض زو س ا



ت هدلازو یزدب كن هلیبق.لوا» تح و بوتر ونبدا جم دنت
 ۱ .دیجسن ملکنا اکیا هژغلوا یاب هکلب دلکد یا یی

 ۳ ر وسنم هقاتسر مان هلق د ةنبدم قلا هنت هیلبقو ردیذآ ثلهاط هزندهیلتف تو رشا ۱

 تیاغاکردغرحر هد زو قش (یحب )یک شکر دن دناوصا ص وصخ کمک و اسوق لب رشک كب دد ت یانو یخ |
 رردبا بصنو عفرو رج,ینلوخ,دمورولوا هنساسنعم اّشتسا یک الاو زولوا نوجمالیلعتوزدیآ تلالد ذس اعم |

 كنيم :هلکییح هدغو ردزونهمرویلوایراع ندنابخت سابا ن هجنرا هلعآ فرم هوا شات یاهو ءا
 لواهیرخبآ م دم هوا ںچالخ ان مشدخ كار دق هگدیاا باو نعد ردیفان لاکشاو 4 هنر ندان ةف غاضوا ۱

 نالتبسعهلیدب دشت تاتو یک اج (ةواتحل زدیدا كغاطر هدننارتهذلب ماننا غی وود ورم نکی دیدم دیک باتش ۱

 حاتفم تاتا لوند هج هجاغا نالوارکود نکا قو روقزۇتھئسامرخ هدننزو روبنص(نوتلمآ) ردّ ر قرب هدنسناضق
 هدننزو باج( تاتا تاتلنا)رانفیاتاثحو تونح هل لاق ن ډیمزال یانعغ یر تلفت كۈلۇ مرد هزادع«لوا ینسووب تو
 هناکلام نعي هعبطق در هیتلادا هوضب هدنیزو تارغ(تاتج) هلا یا تاتطاا زها لاش روت دهرهماکتهوداتر تنقواوت رغا

 ید يا "یش اهلی زن ٹاٹحو وزع ن ناتج دی دامغان اخو ود شلو ٣ع ولم کر هدف ترک یوم ا |
 تاتج -وردشلبا مس رهدنناونعدن نب تاتح یی ینا تبان ن د نمو یرهوحوردتاخ ج هلن حوت نیا كلوا ]وق ةع /

 هنموردهنینانجمللعر وب روب هدننزومل ناز( نخ )رد موتر فن دام دمر (ناتشتدییز) راد نیل فا

 [ت ان ال الد هپس انعم ءاالاحو تلج هکر دیفذارمو هدتززو راج تاعدا ریا یا خخ رشاش کا |
 ردل ای طر او سدا ذا یطزالا :تحالاقب زدیفزال ك لڳو د ناری هکر د هنشانغم م روق حاخا هلا رشک زهر
 ,هیفن جافهو واتش یا اتوفرذج تالعام لاق رد د ساسی اف ف :دننزو تولکتع لاف هیچ لاذ توقرزطا ۱

 تاپلا نمانوخب یا ترج علاق د هئس انعم قدردشوعوا-ثكب ملا لب هنسفرب«دشنزو ترم E) تراز مسوطخ ۱

 ازم هم طقاذا هترخ لاق رور تیب اس نمک هلک زرکد یک شرف نیرو ادیدنش ةکلو ادا والا |

 روناواریعت_لع تراخ تراخ هکر ولواهباک ندنتوصندیاروهظ نکیآ اردا لک بفلعوهب رام تاد تز جو
 اترا هفملخ+ لخ ءاساذاحبارلا بابل نم ات رخبلخلرلا ترج ل اع رد هنسانعم قلوایرشمد ویزخ ده سکوز ترخو

 جاش تّرطل) هن هنشانهم ناجا لنصارونید هنکووک .كنابنیرلکدندیناناتعتلح وار ذلان دو کیش

 نه هی كاس ةر طا )روید هنتلاح قع وطنکک رتا هرات هخامد هدقنلو ماهشتسا نول وطا وب لدزخ
 شن آهدننزو باج .(تارظا) لوک یا هترح لخر لا روند اوبحو نابسنا نالوا ر وخز و لوک افت |

 SEI يرمظن هدب رع مالک ك نوو زدند ,عضومرب «.دتنزز ت ر تب رکت (هتسروخ)) و نوب هوتا زو نو[ ۱

 هلیهحعو قمافوا بوربقیتویب كن هسکرپ هلننوکس كنافو یخ كناخ ( تفخا)ندلوقس سلكت لون دنا یبا ید

 یمتافوا توکو د ی هن تنر و هقنعقذو هکیلها اذا لوالاتانلا نف اتفح .هتفح لاق رد هنسانعم كليا .هلاله ۱
 هناد که هدنظفل نفحب هدنب نو فک( هدانا < لا تیغ لات یک فنرق رق ورن زد هن سنا ۱
 ۱ نکلربشلیا هلاحا هیاروا هجری نو اتغلون یډنلوازک ن هدا هنرمه هلیخخ لاح (یاع ف1 ) روتید هوای قرقو ۱

 ردنیپم ها مک نود و نالو | نامش مد هراس لوصا مکیدلافردشاب نایسنارهاظ هلکمالبارک دهدزوک حباب |
 یخ دیلج رون ده وظرتاناو ار عن وغاز ف هلک عنات ( ن ږلطا) رد ږولص ةم زوم وب هروکه اس :ینصاو | ۱

 یرلکدد جافا تىتلحوناغزتلاب عب ناذجإ هددنزو یکتا ال دیدند : (تبلخل) :هنسانغهدز روت هنولطو |

 چ كيقأق رد هدننزو طرق ول دوخانردیدآ عضؤمزب EES وا ذح تیلو ردن هو داکر وندا هقص كان ۱

 هلساوب ءابطالا نیب:زونید هووکذ مغمص یدو یبک تیلح هدننزو تبریک( تلل ليقف كن هدهش ابو |

 هلال اهلباو هقلخناذا افلا تابلا ۳ ردصنسانعمللب | شاوتهدننزو بر مض («تلطا)زدفو نم |
 ندتسوپو هاضقاذاهند تلجلاق زد هنسانعم كم هدوا جرولو هاعراذاهنطسب تلح-لاقبواد هنساندم قمرقچ

 الف تل لایق رد هننسانعم ی كن هنس رب هلگر ۳1 تب فوضصلا اس درج و دو | ۱

 خم

ES ۱ ۱لرد لوا مال او "كماخا  TYهدننوربز (تیلح) ) همراذا  

 هلواروغارب ورک ی کو یاد هکر تند هیهود لوش هدننزو بارح (تالجم) ندیدآ عضومی هدندالن یس هلق هدیه ۱

 كناویحو هنسنانعم فوصل اةهفاتروسدهنسیثنل و لو هلیعص ناجا تنالطا) هلجتیرخ و ناک انا تالحم لج لاقي
 كيمو یضخ كاج (ت تبا ارادا ةمدقما کود ھ EN یدسافذق هرشظ كنجر هدنفارآ یی روغوط

e 



 FET ن ھارا ف نیلفلوت NTE دین ننه ۳۳1 هن نقز ه و

 وا لد ایصفو ندا نامرکه دارا خف لاو ییا لک هجا تفوحع )ر ادحع تند پر الرش

 اک !سو ټوک هایمان منم رهف :زو تنافتلا (تساختجالا) ودخلوا ق هدتنقو یفالح هت ا: طو مخا

 اخ لامب ند هناا مروا هدننزو تاج ا جا ا6اف ا لاتلا تضتخنا.لامب رد ةتشتالم
 فنسنریو هتل هتلجج ی هتل نافل ازدان م اوا ەن دزو لاحقا (تالقجالا )زا فا ننانلا تانلا هرق اقلب

 تیزر با تمدن هی : هکریدنیرافت هلساعم دال فیفن هوا قار وحل وم ځزآ یر توق کروٹ هنوبق ل وه
 هل عمل لاعب رد دنسانعخ یلوا رقم یازغلظ انفلب وا هلظلوا هجو وشو هخنزآ ینو وق كنویق ٹل
 و ارق کردیفداز زمو ره دهن زو دل » مدان رولوا فو عد هضم یاچیراقاتعتبقوهذظف ت تردا اذا

 | هک لوا مولعس ودخز همه یخ هلببسب فن ر عتو-ه کرد یم ملنا: زو تولاظ (قولاخ)ا :هنسانغممنش رواد
 | تق قو مبل لس کهن مع نا2 تاپ
 | نبال نبش ولع هثب رب لی نادرکسح ناناقسا ناغخات د ولو ا دز او نقار ما هلیس هاو لد وعام شوی نالو
 | هنانکنهلوا یشن دوا د ترو لاتقو كبح هلام وقر مزاپىخ لبا ل كۆكسى بلا اغ دابا کون ول اتقا
 | لاۋا غوا تفراغ هنکحب هلی ل تق یونس ر مرابج له راتر ضخ هلال یلو تقو م غیب تنولو اغلب یعار
 | با لک ود نککج هیلبا لته یرابلوا هلمز نس اوت هدیه ادای اجر نرس
 زلال عزا اج رخت هدخج یه اب ارخ یال یخ ناخ فلفو زف داران اتجنن ا قو لانچ وسا نی زار چ جوا
 زل اار ی ارج( اتاج) دخلو رشم هالنرتصتاهرقب روس لیفت ید داماد یترایلضح هیلارالشم
 ١ > ورا یی رانو هلنوکسرلواوو فدا( نیوج تونج) ندا رقز ةدنساضة ناو هلی و خخ

 2 یهو اب (تناصتاو) .مددنزو لعام( توانا ) زدمسا ن دن ة دهن زو هدارغ (ترازیخا
 اا توج ایل امها هذا دا اهراجو بالا تواج لاش ةرذ هیس اح لب ارزو رخ دونعابینیرضاین
 | تر مو تله هدننزوا ی وطا(نتوخم] یک اوشو !عایضاوذفاعم یالو هللاا هت تخ څو
 اهل لا اطا لتر جا ضف ر دقوا ننهخز ندا اانا هل رنک ك وج (هتنخس) وددت
 رفت اق هک رک ادب تنی ناسا اهنسا نوک نکن ون ف
 هوس[ نون ]دف ق تا سوپ وب ماه ندا ما اماما زده ان تالام
 ین نع روند دند دلو یواعو ڈنر اکا ن داو غ هانزو تن رم (تسررلتا)ودیذآ تاغاطوبهدخاوت لعموم
 وردم دکل نوین سومین ھن مشن کاتو نیعف کا تل )تط یا تیرحت ثیذکلاقعاوذ هام
 نون زانا ویلا تسانح بول نخی تح ` لبد هافبک یو ندنولفو اعضا
 | كىرز دالك ىد ىا قيا غاز هوتشقا دارا تی لقب اونا فو ارت ننعباغا لاک
 لب لا نیا کد یهو ابن هبخن یانو ضلال ظقسا دا قارولاتعنلاتییرد سام
 جا ارباب ننک وغ وککس هک ااوکر ونوال الط ا ہالی وضو كلو نولوا صو سو هطخلاذا يلا
 نالوا نتوما کو یر اتل ةو دونلوا قاللطا هنوف هود تلکراو نودا او قلا هی كااغز تھ بخ كلذ“
 ااو اور وچ نیسم هغ ادارو یلک ق لیا هلا نا ند نواب کم ی هشومان بم اوش کا وکر ونلوا قالمطا هیمودو هلآ
 gg اد هاد نآبلوا یخ یر تحلو واک اس یجب روناوا قالطا هب کرک
 شیخ نحو یادم یره الف ناز دنا تا غلا نم زشکو لناجد با ندا
 | نهی بنز نامفنا ت ت اتصالا) یشیا تیبا لواردت رىم ىم هوم اختك اک
 لا قوشو قازم و دافلوردنوخوا |
 ۱ تامین غم هنزو لا یلدا )نفخ اانع ناف نیل افت بجا ک زود | ۱
 امن یا و شفا قولا اتدحلا لاو ددج اع اكو ذ ارم ناطلباخا یخو تاتخو |
 ۱ |[ دل قو متن یقه ن اققا وسلا ازور هدواعر امضا داش |

 هر # ِ =

 اا تردا جيا كارا شان هجا لاقتلونوازججت کزو لوک دمی انا دوخ تا ا م اتخلا

 ]نم ها نکند ول نمود لوف لع دن دناوصا یدبورغاج هک اوص یقه هود

 ۱ "ښا ایز سن ناز ننه



 ےک یر ی صد و مس امم مم صه همس قر هح

 قالطا هنآ نالوا قذاح هدکترکسو رونلوا قالطا هراوسهشرداهب ورلد یک ییویدنلو اک هکر دهنسانغم تباث
 ,تباث هدر عم لح بویلوا نادرکور ندودع هدکتج هدننزو هموصخ ( ةتوشلاو) هدننزو مارک( هناا ) رونلوا
 انش راصاذا سماخلا بابلانم توبثو ةنابت لجرا تبل لاقب ردهنسانعم قلوارداه ورلد هلیهجو قل واراوتساو

 كچ هيلپ دن بولیراصیرنالا راها دو هنس انعم عقربلا ما شرود هنر راغاب هلن اخ هدننزو بازان عاج
 لاععیب هتکرح ندکل هتسخو رونید هنالاب شعله! اراغانانلوارک ذهدننزو مرکم (تبثلا )رونید هع صو هشیاق
 ینردق هتکرح ندنشارف هدننزو نسحم (تبنلآ) ضرلا نم هب هکر حالیا اتش هتیأر لوقت رونی هلبلعنالوا
 هلم كنات (تاسنلآ) شارفلا حرب ف لقاذا تشم ضب رم لاقبرددشا ندنوب یکلّوا رونید هبهتسخرغآ نایلوا
 تب اشلا) هکر طا نعرحهمیا تابت ءاد لاقب هیلیارجاع ندتکرع یضیرح یخیدلوا التبم هکر ونیدهتلع لوش
 ةفرعملا ىح هفرعاذا ءيثلا تباث لاقب ردهنسانعم كليا كاردا هقحوهاک ی هتسنرب یکت اا هدننزو هلعافم

 ردهدنرا د تعاښجرفعج نبلحملا یب لوق ییعردیدآ كيوضربدوخالرر هدنرابدعوب ر ی هدننزو لبمزا (تیبثآ
 یبا نة بفعو تب ن ینا هورشکن ,تیییویراسعا تییئولاوردیس هینکر هسم نبدي زکه دننزو رب ز (تییتولا)
 یدرفم كبو ردرا هسک نالوا هلع دمهم هبقولوم هکر دهنسانعم تاقن هلبصف كن هره( تاسبتالا )ر دراتدحم تبث
 نیتترع زا هدعب ردشغلوا قالطا هجو لیلد هدعب ردم هنسانعم برطا یف تاست تدثلصا هلنتتفرد تبث
 ةجنالف لاقناک تاقثیا تاسبنامالعالاو قن یا تنثوه لاقب ردشملوا قالطا همدآ هیلغدمعمو هقن هلیسهقالع

 رول وا قالطا هپ همان هلسلس شفلوا تابئاو دق یر هلسلسو دنس تبث هدنیث دحم فرعو همت ناک اذا
 هکر دبتبل كما :یرمصبلا مل اس نهقلادببغ نيث "دحما دمت اخ مغیدلوا رهظم ندلوق یکیا كرقف مجرتمال اع |

 ردراو نر زکععش یکیانوا هدننیب یراخک ماما هلارقفوب ردندنقب رط یرب رف ماماردصخعم اکایلعا دنسانن از |
 لاقي رد هسا نعم كلبا نت بویلبآ هلع هدروما (تاسیتتس ال ارفک ا دج هلن دو یل امت هللا چی |
 ردهنیشوب لوق ىلع رد هیاح كات تنبهنیشردندناوسنء امسا هدننزو هنیهج ( دن هیف ینا اذا هرماق تیثتسا ۱
 هليدب دشت كنتو ىف كلاث (تنلا) رد هيعبات ةيلس الا ةلظنح تن هنيو رده اه راسعب تتن هنو هلن |
 هدر ایقو طوبذع یا تث لجر لاقیردبتفص ولو روید د طوبذع روید هبیشک نیلهتسب نکردیا عاج |
 هب هدوکم هو میل ولتبوطر هدننزو یدنرفم هلبس هینب لعاف مسا ( یترعلا)رونبد یخد هغ التچو هغیرا نالوا |
 ARE قلواولتا یسکو کن هسکرب هدننزو ءادنرمسا( ءاتنرت الا) بصخیا تنرتم ندب, لاقب روند ۱

 مظن لوم ردلعاف مساندنوب یسهلک تم نانلوارک هردص نکا ذالجر ایا لاش رونلوایهتولْشود |

 هبینکنیلثدح نکر دیا عاج هکر دهنسانعمطوبذع دوب هدننزولوبق ( توعل ز ردشماسلنا مسرهدزوا یییبط |
 تنا اذا عبارلا بابلا نما ملا تنلاقب زد هنسانعم ققوقبو دبا نفعت تا هلبصف كونو كب ( تنل ا)روشد |

 تیمدو تخزسا اذا ةئللاو ةفشلا تتت لاش ردهنسانعم قوا رانقا ماد بونلکویلس یراتا شیدو قادودو
 هیشکی وخ دو یوکدیو ناب زدن هل سبک ك تان( هیاتنثلا)روئید هتنا شید نالواراناقامناد هدننزوهحرف تن

 دارم هک ن دنراهبحان تعب ندنرافالخ نم هدننزو تاک ( تان) :قلنطا یس شاخ یا باث لچر لاسفبرونید ۱
 تانۋ رد: وسنم هیاروا ربا تاثوذ ندنع لابقا روئلوارییخت هللا لیان دنآ هدیکر ر دیدآ فالح ردقج هلو |تلاا |
 (تهنلا] ردیوسنم هیسکماننیعر نب تاث ندندادجا یتالا دیزپ نهارا هع رخ وبا ندالضف : لوخ ردندیماسا |

 عبارا بابلا نم اناهثواتهث انالف تهث لاقب ردهنسانعم قمرغاچ هلبازاوآ ییهسکرب هلبعم كنان( تاهنلاو) هلتبتعکف |
 هکر ونیدهبیردهقفو لوشدوخ ازونبد هننسوا كسکو کل وغ ییعهنکیل دزاغ وه دننزو تباث (تهاشلا)هتوضوهاضداذا |
 تبطا ]ےل الصف رونید لد نش واک |هدیسراف ردیسوترواو ییاق كاکروب دیا تکر ح هدنجا كنآروب |

 كمرپوربخ نادنابیفم رد هسک نالوا یتاسهکهکرونید هنهاکو هنسانغم منصر ونید هتب لینوکس كلابو یرممکپج |
 یدیاررریوربخ هسان یخ درلنآ هلی رالی ارابخ اند هبت ت داوح هرانهاک نیطایش هلبا عم قارتساهدفالسارولواهدندیق |

 لصازونید هثبشرتکو سبسخ نالوا تعفنموریخ یبوردرحاس رع هکر وند هرم ورونبد هب و داجورحاسثبجو
 یانعمو و روند هئن نانلواذاادوعم یرغندلاعتمیادخ نالوا قلنا دۋبعماقلطمو ردیعوضومیانعموت |

 ردلکد یب رعیس هلک ت بجوبش هکر بد حراشر دراو خد صا نعش اندا شنسرپ خد هنچ یف تزوعارب زرد عا ندلّوا
 هنغیدلوا سبج یلصاراضعبر دشمال وا عج ءاتو مجهدهلکر قریلوا لو ذ فر خار زر دراشلما لامعتسا نزع نکل
 بالا یتدب نوحما كلب ییفاقراو ینکلزومم كنهكت هلیدیدشت كناتوا غف كيج( تجلا) رايدلوا بهاذ
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 ع

۱ 



۹۹ 
TT TOD نم ا وو ےک کر او ا ۳ ۳ و وه مر Ff 

 چاقو ور (تنن| هبقوغلاءاتلا لة تضف ردن وسنم هر اناببلأ ت

 1 ِ ۱ هججرک زازا تلدنم یوهآ هدنوب ردتا الو تفیطا وعش اور هدزوایاس ابفارغج نونلوا تنتن هباروارفزا ننشردیدآ

 لول هلیایروس یزانونزافح رو واوا یرشید لب هزغاو شاخ یاب نکرد لازغ
 نشود یکیوک زنی روس هراناطصعب هلکنشک تناغب هدقدل وہ عطف بولوا ادب ب موږ هدنرلکب وکه نسره

 یان داخل  ههلنزو روح مد نخ توبتلا) دولوا نيام ثیاغ یک هلمالتوا یدنه لېنرلتوب
 اوا نالوا یسانعف قوف هکردکعد تل اراذندنخاتقا تس تاه بن کس نا هلمهم یامو عف كات (تص)

 تالاب ولو فضا قنات ولوا مح فرظ ی نولوا قزظؤبو رونی درب ز:دیسرافردیلباقم
 ةاروك تع نالوا مسا هلی كنات ) توهآآ) تك نم لامیفرولوا یب یب هدزوآ مْ هدنروصوب:رولوا مساواذنه

 ۱ لوعولا كاوت یخع اسلاموقنال تیدطا هنمو ردیلباقم فرش اب ات نونلو قاطع نا هلفسو لادراردعج
 | هکدونید هفرظ لوش ةدننزو تضع (تضفلا) مهتاب مه الان غادقا تخت ونک يذلا مهو تونلازمظنو
 ۱ گل یهس شحافو يف لوشنالوا هدن سل gS ةا رونلوارتتعد نادماجرونلوا تو ویو

 ۱ هکر نیر هناتساب لا هلوارولی هدیادا ذلو هه دیادندوت قو لب یرافرخن هلغلواهززوا طظارفا هکرونید هنتل

 | سدطلغ یز دضمن لک ال هذاروبزدلوک ام ينشب هک دنا عونر هدننزو تمض تقلا .تسیعلا نم هیف ةف
 | ین دکدققوطهجوپ کر دهنسانعم هل عبنن لزوکی زب نیم هما لعفالب رک ك نم ددشمن اواو نفت( یل
 ۱ ۱ هدیسراف هتنتردزوخ ام ندیسراف هشنتون ارهاظ کرد جور دونم هرزوآ هروکذ م هبنویو كجسن یدّوج یا
 | توت ید هدیکرت رکن نیما داصرخ هلی كل( توتل | رذهنس انم بمن قموقولندن روید هنغآ تكحروا

 | کر دو مشت هدنهش فناکلا بدا نکلرذلکد ےک ین رف توتو ینررع داصرق هکریذ جراش رد هویم فو زعم
 ۱ ۱ هرزوا یلصااضعبو هلن ههجملاذ رد ن دوت كلذ لا هل یاهدرخآ نذتوت یصا رد رعد یمعاظفل ېس هلت ۈت

 | ردشلنا منر ر هدفلنا هثلتغ ئان فلوم رتتموسرم هزرزوا قلوا ترعم هلنا هثلثم یان هذن اهرب دتلو ا دراو هدراعشا

 | زردی الط قوته نشو ذاصرف هنب رجس هرصب لها هزوکه ناي كخابصمو رد شايار تفت ەۈزو اد درتیداص فو ||

AN 

e دوره 

 1۰ دیدالاهمدعمو زولوا ع اتوتەكر دا ایهلاثوتنرمرق ىد اضف راض جب و زرده هل دان انا ضعب و

 ۱ | ندننان سس دوخاب ندیسرافزد هلن هلم یا هک ونو هلا ها ھىقوف ات هک توت :لضافناو رد زنم با ثوتهراف

 | هزوکب ودنا قهزکر دیفنا فوزعمرمج هدننزو ءا ول( ناتوتلا)زریفهنعوتف هتک ذ ص خا داضرفوراد عار دی رغم
 زد هیات بیبح نت ثب وت تنبءالوجر دن دیماه ریز تلت ذب یغمندیسزافهزوکه ناب كحزاشر زکع

 ]هلبادیدشت ( تبتو) «دننزو نم( تبت )روتلوا لقالطا .هنصاعتتا ینلبق تناوتوتب هلیس دنبزغصم (تاتیونا)
 | تانکر ده تیکت بن ندا فرتش جج اصلا نب دی ندانذاو ن دند آ تاعناظربهدنب رق هتیدم نوت ۱
 ۱ اردنا تیک انغ ن دنناښىشانممو تنیین وان وفل ۇمراد قل ریش : اینجا نزم دردی ییا فا

 | ددهتسانعم قمروط ب واوارارقزو را دباب هدننژو دوجف (توشلاو) هد
 ۱ | هدنازو نسکش (تبثلاوا هنننزو دما (تسناو(تیاقلا) قو ماد الباب نم نواب هیات ۱

 یاتفلادجبا ن هللا دعا ندج اند اتففو زن داند یو بوت کیش نالوا زادیاب و تبار درانفص

 ۱ ۳۳۹ دنیا لاقت نذاهتیسانعم كابا رادیابو نامه دن هر ریه ,(تنابیبالا) زدن اونمنمدتبانالو این "دخن كط رپ
 ًاقجەف ذوعاذا » لا تب ل امت اناما نت كل بولو ما ٩ قد هززوا یقیقحتو هنک هئ هندو اسان ۱
 ]| لاسمب رونلوا لابعتسا هنسانعف كلنا من رج .دوخان كليا ترض جو كلما لاج هنکرخ یک وفا | ۱

 1 | اتم موفتال ةنحارچ لول یا واتقوا وب لاعت هلوق هنمو جاباو" هنلارجال یا هتبنا نشه ۱
 1 چ ناتخالاوا سبح اوأ,ىاتولاب وتقبل یواضببلاق لاق ردزاتتخن یتتدین انعم سی هدیویو كویخاوا ۱
 ۱ تن لاقت زذذنس انعم قاشق نارقرب وتا اندر غ یبشر دون «دشزو لیقفت (تبیتتلا) ديد شلات دون ةیرقو |

 ۱ نوئاوقالط هاوسهشزداهنورلو یدنلوارکذ هک رونبد+ رادناب رو تبا هدنزو رضا (تیشلا) ثا و نغم : شا

 تفص :هتزاهورمنمم هبا غا شرکا هدتاپنش ایا نوع دلوارادیأن بوبایارارف ارق ةر یت هنساتقم عاش نیراف

 تاطقشو تالذ هدنلاوقاولاعف کر وناوآ الان نالوا کو تب یرب دنو دشرو لفعتینو زدشاو قو
 ]| یقاذحب هکر ونلواقالطا هنآ نالوا .قذاتوزوا هدنصوصحخ كنك لّمغلا تباقلا یا نیم خر لاشهیلوایرث

 ۱ یک( آر داسر یا تیوب فیت زالو وچ سیریز ایا
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 سوم ا
 ناشوفرشتب و ردشلوافرعهدنراتبهم و ظنمتاباو هدنک اسم توی نالوا ی جو ردشلواطقاس یراتع)

 .امفرشیا هلطنحی ق مع ی تس لاق رونلوا رعت لب نامدودونامناخ هدیس زاغ رونلوا لاتسا هنس انعم ۱

 تی ومهفرشیا هم وق تیبنالف لاقب رونلوا قالطا همدآ نا شیذو فی رشت و تانویپلالها نموهلاشو ||
 كن هسکرو هنسانعءیصقرونلوا قالطا هکشوکت یب وج وزتاذ تی تیپ ل جرا تاب لاق هنس انعم ك ملو ارولو ار دص
 هرازموربقو زدمارط | تیب هکرونلوا قالطا هیهم ر کم دبعکو نو! دلوایتوکس ثعاب رونلوا قالطا ةنلابعو لها
 شرف یاتبب یلعامج وزت لاعب رونلو| قالطا هنر عود یس لوق ك شو دو دعقمو هکو ملک ك: هناخو رونلوا قالطا
 هتبب شخلقانب و عجب ندناودا راسو داعو فقس هک ابوکر ونلواقالطا بهم وظنم بکرم ندعارصمییاو اتنی
 رعاشلا نا لاقبهنمو ردد ینو ب قالطا دانواوبابسا هنسازجا هک هننردشقلو هیشتهرداج دوخای ردشفاو هیت
 | هضکن دنرزواانداعرونلوا قالطا هب وص قوغوص هدننزوبو رخ لا دی دشن توبه لالخ ال هی مده یر
 هکمتا شلاق ند هو درابامی نو یناقسلوقتر دصوصخ هنبشن مشح ہک لیس هظح الم یی دلو ادرایوص شم
 | هوا هرزو كن یخدمدرلدچکی شات ندنماخها لاکی ح اص هکر ونید ها لوشوروتلواربعت تاب هکر وند هماعط رانو
 ینخم هدیسرافرونسدهلارشو ماعطشلاق ند هک ی سدو هدننزوتئاف(تثالا)ان ع هبح اص تیا تویی عادل لا

 هخونعش ( ذتوتیلاو) هدننزو ل نقم( تہی او) هدننزو تابث[تاینلاو ) هلقف كناب(تسل) باغ یا تثابزبخ لاق ونید
 مونا اتی تابیو تیییاذک ل عفب تابلاقب رد هنسانعم كمر وک هلا شیاوی ههکو كمروکش یار قو چک دزو
 ارپ ز ردلکد لخ اد هدنسانعءعضو كوب قموب وا هكى عی مونلا نم سبلو البل هلعفب یا عبارااو افلا بابلا نوت و
 | هروکه ناب كحاصم تادمفلیللا کردا نمو ردلکدز اجكعدمانب نالفتابسب ردصوص# هلعفنالواهرشانلاب

 ردصوصخ هر اهن یسهلکل ظ که تتر دیصاصتخا هلیل كلف نالوا لول دمیرهشا ر دلی نسمه د انعم یکیا ین هدام تاب
 | لمف نالوا لبا لیل ر مسج هوتی و زد هنسانهمر اهن هلعفا ذک ل عغبلظو زد هنسانعم لیلا هلعفاذکل حقی تاپ
 لجراتابهکردیا لفنند ءار ماما یرهزاو اهابقو ادجس مېت را نوتیب نیذلاو نلاقتهلوق هیلغوردصتخ هلعو
 تاب ران زعار ز ردرابطحر اتداربسفت ةلطفل مان یتسهلک تاب و رد هنسانعم هيضفموا هعاطیف هلک لیلا هشللوق

 ردلکد لخادمون هدلعف نالوا لول دم یس هصالخر دلکد نک قلبا موج هبقارم ك هسک الوا عانر اربد م وجل ایوب اا
 [ نوسلواهدراهن رکو هددایل رک هنسانعم هب زاص را رتداذکمع ضوع تاب الشم زونلو | لامعتسا هنسانعمراضیاتینانعو |

 نوسعل و رکو توسل ون رک راما فاخر زا را یاسر یو وقف هنآ ما دنع تاب كناهقف

 حس

 ِ رد

 عوق ءانب هلی رسک كن( ةتببلا )ردد و وكه ذم ؟ننان یانعدوب سپ ترسم یا منهدنعو مچ وموقلا تب لوقتو یهتنا
 !تیو هتیو رذنوصا عی ونت نب ونت هد نو تابا یا طب نسحا هل لابا لاعب زونلواربعت با شبل هک ندن هکر دتلاحو
 نوعا دیک نر دیانارذکهلکن [دضک هکر دیلهلعط ماشا داره کروند هیادغو توق كلج هدبا قمر دس شاه
 | رونلوا قالطا یخد هبادغو توفاقلذعم هرزوآ عتشوتو هبل توقیا ةلبل ةو ةلبل تنی هلاملارونلق قاض هليل
 هدلاشوب رکن اک ةتابا یان نسخ هها هتابإ لاق رد هن ساغم تار وک ن هه و کل کو لر سکته( دنا
 رولوا هّیاعدو ةبرابخ ارد هدنکبس ةت سلما تافه ننن نالا لا هناا کر دلم یتسد قل | كا تح | تعتص نو ةيعفدب |
 لاقب رد هتسانعم كلبا ردن یقو هک ص وصخ ر هدننزو لیفت (تیبشلا )یکی ب رش مظن انس تابت هللا تا |

 لامعتسا هنسانعم كمر و ثفایق نس هلا لازا یراخ اش نالوا اجتانو: از كنج اغا اع رخو البل رت داذا اتر الاته |
 اه ذشاذا لخت ا تد لاق ر دنرانص ن دکب! ی لس یزایشاو هبها لنوع ش نشد مکر د دوخ ام تدبتآ یانو وروتاوا |
 كايا بط ليل توق ةتابتسالا المل مقوا اذاودعلا ذب لاق د هنس انعم قصب و دا نوش ییا ذا هک |

 یغِیتمندندیق لل توق اینغا ار زار د فلو ال اعتسا هدنسانعمحابتخ او رقف هلتسانموب ضمن نانعمکا دیا توقو
 :ریقف یا تنیس نالف لا روئلوا قالطا هیادکو رقف ردلماف ما ندن 1 هدنتزوبب رسم (تیبتبلا )دولوا |[

 هجوزو تسبردلعاف ماندن هلکت یت هک هدننزو هدیتینمآ ةت ا) ذیل تیام ىا هلی تیبتسیالنالفلاقب و |
 العب و اتب تناصا یا ةتيبمةأ ال اقب دنوئا نالوا هلن هب هحنوف یلقزاب لوا دارم هکر ون هنوت اس الو هان
  ندنشیا یی هسکر هدننزو لعفت (تیتلا )دلم ید یل وار فت تعط ع یس هلک ل عنو بولواهنسانعمجوز تدر هد وزو
 طوقس مدننزو هرونتهنایدیدشم (ذتویبلا).اهتع هسحباذا هتحاح نع هت لاق زونلوا لامعتسا هنس انعم: قموقبل 7
 بن هک ابوک اهتوقو اهن اشل یی دعا یا هوتن نس لاقب روتلوا قالظا شید گو ثبات ناسیلوا یلاقحا

 الا یا نیا نیسح ندمالعارذیدآ قاعسر « دنن رق طشاو هدتتزو تاس( تا )رد شملاق بویلماشخا |
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 ابتهب هتهب لا هنسانعم یت وط هلفغلا ىلع نب سنآ ییهسکررولوازدصم تهبو رولوا كانهدنخ ںاتخا ی کک
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 | هکر دید شوق عونرهدنزودربص .(تلپ ) هښلحاذاانیق هتلب |لاقب رد هنسانعم كمر و نیم هلیرمسک همه «تالبالا |[
 | نایاب ثیدج باپتا ف لاقردیا قارح دین هسنقوطهشوقر یسی ركن وتو كنکلبهلغلوا قرح یر ادانق قیلخ
 | ءاقن او اهخارف قزت یتلاربطلاةافنشلااف تالبلاو ءافنَلاو هاقنشلا لا ریطلااورشحا مالیسلاهیلعو انين له
 عقاورارکت.دیحس ضمبهداروبهنقرحا ریطل | ی هنمذشیر تعقو نا شبرا قزحراط تلبلاو ضبلا ىلع ةدعاقلا

 | حمو باذهمو نیر هدننزو مظفم هلمال دد شب متلب اردیدآ عضومرب دننزو دعقم(تلبم)هیقلواتاغتلاهلغلوا
 | یکیدلیا هده جرد بولوا نباض كز هسکرهکردهنسانهمنومضمرهمو نهم نتزمیا تلب مالک اقیرونیدهسالک |

 ةتاپ لوقت ردهیسانعم تاجیک ءدننزو :اسلق ( تل ا) نومضمیاتلبم_مس لا ردترابع ندغلبم نالوا حاک لدب
 نیکو بندر یراقاریب بولواطیسبتم هنیمز هکر دیدآ تنا عون رب هیرمسکتمال و کلا( ) .هتعطقیا ةاتلب
 درد نوا لکس هدکر هتان وبر دیا طاقس او جارخ |یکولس ندزاغوب كل هرخرغ هل خو بطم دوخاب هلیس هراصع زالوا
 تینا. ردیدآ هیرقرب هدنبرفیرهش هیسنلبهدیرغم لینوکس كونو یف كلام (تن) .روولوا یزم رقو ها یرللاد
 رپنسا اذیت هنع تن لاقی رد هنس انعم كل ارابنقسا بوروص رارکت رازکتی+دامو,ند هسکرب هدننزو لیعفت
 نالوا یرعصلا ینام هسکرو هتکییا اذکب هن, لاقیرد هنس انعم كلیا تیکبتیلضخو هلع لاوسلارنکأو

 دو توت (توبلآ) هسغن قالی هننحاذ تی هثبلاقنردهنشانعم كلعوس هرخآ عو كمالكوربخ |
 لیکزا هک هدراب د صبر دموسرم هلیعسا یربطسدنک « دنادرفم رچش وب رولوا هییشهنخج ان ی هکر درج ع ون
 هیاروا نتوبلادچ !نیسا ندنیئدح,هلفاق ل زید قتوبهدنتبسن ردهیرقرهدنساضقورمهدلبباه , هیوب راردیارییعت
 | هیاروا یتوبلارع ن لیععما ندمالعا رد هدلبربدبرغم هلبنوکس كن ونو یف لو اوو یعص كلاب (تنوب) ردب وسنم
 | نشین کر ب لابا تتلو نتف (تہلاو) چوکی تناهو ی لا تهی :ردیوسنم

 | لاقاذآ ثلاثلا بابلا نم اناتهبو اتجو اتهب هتهبلافب زددتسانعم كليا اتفاو كفا هلبادانسایزوسیکیدلب ناب |

 | هکردذوخ أب ندنس انعم قلو ارو شوهد« داموبو ردموسرم هرزوا قلو ممساناتهبهدهاسلوصا لعفب ملام هيلع
 ۱ هل هک ع یس«دامته,نالوا ذوخ ام ندنانهب كنب رهوجو رولوا شوهدم و ناریح ندنس هم دضازفا 4وقلوا |[

 اهبلع یهنافقاو ه دنع ارم  اهلع ناف اج ایس وبشا ؛لرعاش یشانندنکیدغ.دهیلع تهب هلغمالواهلوصوم |
 لعف ندنیهن که نون ردوا اهلعقهن اف نال وا باوصاریز ردفبرحتو فیع" یریسفت لبا اهیتهباف مالک:
 ۱ فورجم رج هاتف تلابتهبو ردرافباس یناناصو یر هدنوب هبیرهوج هکر ید ح راسشهنسانعمقمرفیح ید رمآ
 5 ندیا رظناک ارا رد یئباط نر دلوکمدآهدیسکرو تماپ هدیسراف ر ارید قسد ك دلار جو ته رج اکا زدیدا

| 
 ست

 دور و

 للجراتهب لاق ردهنشانعم یلاقریصمو كندو شو هدمەجلب وایکتب ب ولیسکندلعفو لوقو ةتغبهذخااذا |
 هننابپ كج راش ریو مطفنا!ذا لومجلا مانبیبعتب,لاقیو سما او ل والاو عن ارا بابلا نم انهب تہ و ٹچ و

 ةدنوب رون دهی شک نالوا سوه دمو عطقنم و ریمخ+هدننزو توکسم (توهملا) ردععفا ةلبس هغیص لوپ روک |[
 ]| هغلوارهشاومصفا هرزوا یخ دوا رک د لوهحتماضب کرد حراش ردلکد اج كد تیهبو ته لیس هبنبلعاف مسا
 فرصت تیم وت 5اب هرزوا سابق هلغلوا عقاوقب رمصت جد ندم والعم نکس ردشلوا فرم توهم ندا

 یا لا هلوا تریج بجوم هناسن|یتالطب هکروتبد هب هدوهیو وغاو لطاب ل وش هلیعتف تنم (ةتیهلا ردولوا |[
 ازفاودانسا هیسکز لصا نعالدارم هک هنسانهعبذکرونید هز وس نالی و هالطت نمر یزلا نطابلبیاهتیهبلاب

 بنکلا ی تپلاو ذی ءابلافیردهمانعم هنيه هلی كاب (تهلا )زد یلقن ءاهردنرابع ندنابررفم نالوا |
 | ت ج رونید هیسک ن دبا ناربحو توهم ها اتفاو كفا یعماس هکردهنسانعم تهابمهدننزو روبص (توپبلا
 | هددزاز هبقخكناو ردن دند هتم ندیج نر رع ردندیماسا هدننزو هنططا تهب دولکشوهمو هل رولک
 | ندشاطرکو نوسلواغ وهو قرچالاورداچ وعي ندلیق رک تسسانعم هناخ روند هوا هدضنزو تیز (تبل
 تاناباو رولک تاتو و یک لیواق و لاوقا زولاک تییبا عجب عججو رواک تویبو تابا یجججنوسلوا شابان دی کو
 | مولعم هلبا واو ردلکد راج تمد تب وب نوا تر واج هاب لب رمسک كنابروتید تو روند تیب هدنرفصمزولک
 ولنطم و رونلوارعئواهرقدسباردجلیق رونلوا رصتهطواو واک هذ زماسلهنییاندیم کو نیش اطتس >4 قا

 نیشن شوخ رکا و رونلوا ربعت قانوق هد زغاسلو ل زمو راد هدیب رع هسیا لمس ییهدیدع ټ وی دوخاب ول وقو
 غیب ونلوا مس وت هدعب دعو وم هنساو ام ص وصخ هیمصک نلاسنا تیب لصالا قو اووناوار بعت هبوا هنيا |

 یراتعا ۰
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 و هنسمانعم تن يج هدننزو تیکس هلی هتدش كار تب بلا ) ردوا نورس زز دنس ةکلوا
 د هرصب تپ رب و رد هر نصا هر وکه ننام اكو اش رون دهن ن اومه و زۈدو ەنى انغش قاذا زېھارارۆئرد هزوغالوق
 ET ریز ول لوق ىلع ردم سا سرفر هلد دشن كنارو قف كتان( زبلا)زدیدآ عضومیکنا

 هب لاعبو ق ذح اذاعیارلا املا نم ترب لج را ثیز لقب رولو ار دصمو مسا هتسانس نظا عو نرانهم نازو ار دکار

 لج را تیبا لاقب رد هنسانعم قلوا قذاح هدشیارب دوب هل رسک ك ب هزمه((تازپالاا هفاذح یازمالاق ةئزب
 ب هفت یاب (ناتیتربلا) ندندتیت دع تیوب ن هللا دبع ردندیماسا هلب تک کلن "تیوب J هتعانصعف قنخباذا

 دم نن دجا سابعااونا یضاف دا رع ر هکد بونسنم هب هپ رق ملت ترب هدننايق دادب هلا اشا زد هن ندنشلک
 كنس وقر دوخنا ی داور هدننارت توهرضحهدنمهدننزو نولج (توهزب)ز درا تن کندن انشر لا اغلا ندجعاو
 كنادو كن توهو هکر دموسرم هلې ووپ هنخرش كد ثوهرب ضرالا قرن رش ةد بام د د جیزتفردیدآ
 هروک هوا تغار دتا هد هلبعض كلاب هدنولو ردلک د ن لوزن نب حق هکر ددغی عب ب هدنرابد تومزضح هلقف

 ؛تسب )رولوا هیلضا ءاب هروک هن ینانو وو لوا وهر نالوا هنسسانع» ءاع عت دوخان هضفخمم ضزا هکرولوا هناز اب

 هنسانعهردس كم رون افلطم زولوا ردصح تسب وږ دیم سا یداوز هدناز هد ات ل بزا هلت و کس كتم و ننه کا

 هدکمن نکس دوخاب روند هشی ورو نالوا هخعهدانز ندشد ورود نکا یرلکدیذقنع نفوصخحم هراوطلوق لع
 ودعلاق قبملاوا قنعا !قوف وهوا راشاذا قافلا بالا نم اتسبرضللاتسب لات رون هکلیا قد یزاژاس
 قیصابسفلا ے ارا ك قعساو نابح ید متاض وبا ندمالغا ردیدآهدلنزب نیت الاعا ناتنس هل تاب تلف

 هباروا نونسلا هیفقلاو نصاقلادجااثبا تاللا او نتن اب یو د ن لبع خنااوتاۋ "نیاطخا دم ن دخ

 هنصانضم ء قلوقوق رد نغم ناش وب یبسهلکناتسب هنس انعهبدحرونب دهی همان هلرعض كلاب ناغسلا ردرلب وتفم

 نیینعما هنسلا بخاسص ندی :دح رد هدلبرب هدنس هکلوآ ناسا رخ هل وک كهم نشو ی كاب ( تم

 ردرلب وسنم هیاروا نویشبلا ۍجغزراخلا یوغللادبگندج او لدو ن دت و العلا لع نب نسخو ظفاطا شارا
 (توحبملا |ردذب رق ر هدنساضقف سنرهش هلي رنک لاب (ناتشب ردي رتب هدنساضف نیطتسلف هدننزو رها ( تاتش

 واد هن العم تعب تعب سا سا هنسانفم هدف شل ردنوکر دلوعفم مسا نمک هکر دل مدنآو هدتنزو نوع
 هفت نیزسنآ هتاف( دنلاو) هلبنوکس هل قم نیغویتعف كرا [متنلاو) (تفبل) توغ یا كونت ونط لاش
 لاسرلنهنلوا لامعتسا هدنعقوم مسا ردرازدضف لصالاقرانوت هروک ناب كراش ررزلیسا دنننانغتناهک اتو

 هتفب اهن نهم ینهک انو كگ هلغغلا یعنی رسن ولواردصم تفلو ةا یادشن ونک اتباع

 نوحا تک راشمو رد هنسانعمقُاتتص نب مسنآ هیسکرب هدتنزو العافم (دتعالا) هنخاذا تلاتلا تاتلآ ااغ
 رونلوا ربع هیلفصب هکر وشد نماربب كنس دفاط یراضن ةهننزو توغاط (توقابلا) *  اجااذاذتخاب لا رولوا
 ردیدآ عضوي هدنس اضق هربح تروغاب و ر دباب مس هروک هنعنات كحراش زدَمح لوا یز هیلفضب لوتت دار دا مع

 هسلملشاذا لوالابابلانع اتقب طقالا تقب لاسقی زدنا قم زد زا نب رگ كفاقو یخ كن (تقنلا
 نب كلملادبع نیر اکب و كب هب واعم نب هللادضو روند هب شکن الوالقص هدنروشو قجاهدننزو صعق( تقلا
 هب رضا ذا لوالا بابلآ نماعگب هعکب لاقن ود هنتنانسنسم یارو ا هل کش كفاک و نفخ كنان( تک الر دن اقل تلاوت

 الدم رد هنسانعم قمل وشرف هلا ادا شوخان یتسهلوفعردکو مانشدو رابعتو مذا ی تىك رو هرتغواضعلاوفیتسلا
 یننووههدلن :زو لیفت (تیکمتلا هرکدام هلقتسااذاهنکب لاقت »نیک قالکن سم رر وق ندب رکن یکم اک

 ۹ :رونلوا لانعتسا هننمانعم عب رقتو شنزرسققاف هشابو ةا یععانیکبت هتکب لاقت رقفتسانخم تکو
 حس دات هملفاذا هتکب لاقت زد هنسانعم كلبا تاکساو ماقا نوذیا شاه و لیلد هنگ ریو ةط ر قاذا |

 تات دلوا یتداعقمرغوط زق هنکربو نالغوآ هکر هکروند تا لوش نرو تخم (تکلا) ةخگسا
aدنیعظقاذا تاللا بالا نف اتل هتلت لاقت رد هتنمأتعم قربنک هتک كمالو ی ا ( کلا  

 : نيغ (تلبلا) ردندآ ید اذآلاوالا هال نق لب شل تلب اعر وسا یاو
 السك« عنز و لاضفنا (تالبنالا) عطف 0 زا بالا نم اب > شلا اب لاقت او3 ناسم كا یو و
 قش زب وج وسبا یڑاکآ [ کر دیفذارعو هدننزو تا عطقناف هعطقیاتلّناف شلات لب لا رادهنساتعف
 تمللقاع یانیلب وه لاقروننذ َأ نالوادیشوهو تشاولقاعو تکس یا تیلب لخر لاق زد کنالۋا
 اتل راض اذا شهاطاتالایم ةتالب لعرا تلبلاقت زانى قلوادنشوهو لفاع ةر و ماركا اللا
 تست تم تم ۹
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 حرف ف توت روند. PGE هب یتنکرنیکبس و قجاوردهنسانعملورهموقیرآ هلاتدیدشق تالا /

 لیعفت (تبتبت الویهمزاصاذا یناثلا | بابلانم وتن لجن لا تل اه دهنسانعم قلوا لو مهمو قبرآهدننزو

 رذهتسانعم قعقوطقزآ هدننزو نلعفت ( / تتتلا) هود وزادا اس هوش لاس ر ود هنسانعم یمردناقزآ یف هسکربهدننزو

 لجوا تن لاق ردذوخ امن دموقر ةت اک زدهنسانعمكيخ دا تيغ ام یمدكلیا عنقود ۇزتاذالجرلا شیت لا
 | هدنرو ناک هلاتدیدشت(ناتبآ )ردیدآ هیرقرب هدنسارو هبرق ۳۳ ہہ اوره هدننزو یا ی :) عتماذا

 ۱ هکر دیبا نناداشنهلادیع لع نسا وباهدنښزو رع هلم كاب( نا ردیدآ :اهیحاربندنسیح او نارح |

 | یاب یمتهدیمدر درنگ فیش متخ هک تردكر هیلبا ماهفا بهم مش توالت هدنوکرپ ردروهشم "یزقم
 زونلواریبعتزوا هکر دهنسانعم فرصو صااخیو شاقلطم اب وکس كن هم اخو یتش كلاب( نعلا) ردشلاق
 هلن اسه رددتح یوم صلاخیا تح علاقو صلاخ فرم یا تح بارش لاقب روید شغتب «دیسراف

 صاج هنسنرب هلم كتاب ۱ !دنوعلآ !ردقو یرغصنو عجو هبنس كيوب ضعبلادنعو ةصلاخ یا * دن هی لاب

 هدشنزو هلحافس(تتخاا) اتح راصا ذا سماخا بالا نم هبوحم یشلاتحم لام ى2ت ام تلوا داو

 | هصلاخاذآ دولا هتساپ لاقپردنرا ج ندکموس هرزوا صولخ هکرد هنسانعم قلق صلاخ یت د ومو تبحهیسکرب
 هدزواقلوا عونرب هبهتادو هششاک اذا االف ټحاب لاق ردهنس انعه للبا راهطاو فشکی زوتسمرمارهسکیو

 | عب عضو اصلاخیا اتع هانا اهمعطا اذاعي مبضلابهبن :ادتحاب لاقب رونلوا لامعتسا هنس انعم كمردب توا ضلاخ
 أ رندر تمن لی درددس هب وکس كااحو ضف كلام (تح)رونبد هنسب روف كگ یرلکدبدقربش
 هبات هنسنر ین هکر ونبد هثبش «یکابو درج نده اشو شخو صلاح لوش هدست زو تترك تیر

 ۱ یاغو یخ كاب (تشهلآ) قدصلارا نمایش هب وشیال صااخیا تبرک بذکل اش هوانا يع یصولخ عب ۱ ۱

 | لصالایفقعب ر دب رعم نیتیتراف وب وردت راسعندعلاطقفاومو ندلابقا هکر د هنحانعم ظحو دخ هل کس کم | ۱
 | ا ت ەت لاقب هنسانعمقمروارولواردصمتخ و دج یا | يوق نخل لب ر درب ملک دب :رعبولوا یخ | /
 اه کدوم :رهودیرلکدیدیناسارخ هلباهددشمیا ( متل او) هلی كاب (تخلا) هبرسضاذالّوالا بالا نما

 ۱ دات رب ازاد رولونونویانوی دود لو دلو دش نرم هودولگروا یکیا عمت ندی
 ۱ هلبابفذخرولک ت اخو هدننزو یراحصرولک نتاع وفا دیدشت رولک یا ی ج كنو هبت لباو تك ربل اش

 | کردی وسنممر ممن تخت یخ و شاور دکن درغهراعججو یکی ورو مور رد یخ یدرفمردب سنج عج تخ کرد رات
 یهر دیس هدرکفرم هدرکف رمن كیا هود نالوا رک ذ ردشلبا لک یدوه كسشع هدسدق ردروهشم هاشرب :هدفلس

 | هلیاخ ددشن : (تانهلا) ردراب دحج تع ی ٌدلسو تجگنباهولادبعو ردن دنيا تخم ن اطع ردندیماسات و

 ۱ ت : (توتحلاو ( هدنزورپا (تیعلا) )روید هب یکن دیا باسنک اوانتقاهلباهود خم نانوارآ و هدنیزوآ دذش

 ۱ ا حراش دودحب یا تونههو یخ 7 لجر لای روند همدآ تنمو ډو لنقم نالوارواد یلاط ردفصوندلاّقاو

 ۱ | ینآ درو, ذم شورا مادرم نیا نکآ ردشلوا تا ذهتساو ا برعم كنس هلک ت فلوم ام

 | تینه]ردموسرم هدنسهدامرضتهکه نر دیمما فو رحم هاشر هدننزو رکسرصنو یمضكاب(رمصن تخ ) رددوم ||
 هډ دح نفزادندنت رحم يلا بيخ نی فلخ ن هلادبع نیرو ردندمالعاهکردب رلعسآ كتعاجر هدننزو رنز |

 دزربط هلی كابا :ترلا) ردنددابعداسعرد هدننزو یدک ذوکلارع ن عو ردیبخاص فلوموزج

 | قلیدانیق هجو | دتعنبونلوا هف اضادوس هزاتردق یر شع هدفلان حط کر دیجسا لی رکشتاب فورعم یرذک دید
 | دزربنیسهلک دزربطو ردسقج هلوا یرکش تابت هک زدیا قالطا هررکم دنق نالوایت فو كب تباغبابطاوردرگش
 ۱ ردتف)ءدهلرعتف كاب هدنون کد سافر ونده هل تربو ردنشٌملو اهیاک ندیتبالص لاک روب مکس رد رعم نددینراو
 | یغدون هدنزوربنم ترم اردنا هلت الت تاکر خ تكناب هدنو و هتسنانع» رهاملیلد دروندهزوغالوفذاثسا ترو

 | هعطقادا یفاثلابالانم تب قلا تر لاتعرد هنسانفم كسك هدننزو بسط تراز روتید هنرکشدزربط

 | دیو یوخ دب هدننزو ییطذبح ( یتربلا)ربحاذا عبارلا تالا نم اب لجنلا تر لاق رد هننسانغم قلزا رمو ۱

 | برمشم بوت لوشورونبد هب یک و دو نالواراکبو لبح هدئنزو قاسم (یتربلا) نونید هب نگه يرشح
 ؟یتریم لخر لا هل وا رلیا نظن هني زول ٌش هسک بولوا سعمو لانمشخ نس٥ هرهجاشاد هکرونید هب ینک

 "دمتم ئا هل یریموه لا روند هب یشکش لوا هدامآورضاح نوجا ضوص خر و دجا لا رظتمال ناحغیا

 ماش لعبوا دودحاب توی دندانی لالنعقا ردلعافمسا ندننم ته انا هروک هتناب خراش * هم

 دنس کوا



aan aaaس اب تحت سس. یی  

 اتفسضصالیاراتر gS تففضتماو هلی Koyama هه تموم

 ET i ERT ی 9 ۱

RENEE ۱۱ نو ئالهم ا اا رو رنو وي  
 تیم ایا اعنف ددمتتباتعم السا یمن لویدو عرنعل ا نەشر ىو دنن نعت( تیم وجه

 ر ەذوخ نشدم "دسر دمت نییفلوا لاتعت یو تیل کرد هنش ان تفوسدننزو توغو (توهآل9 ره ۱
 دا لول بانو الا یننساول رم ددوی لو هربهشت / تولا )تون یا شوم له اب

 فا تبع هنو رر لمس دمو وله ی تست وات کلاس دیو هلان لیفت نم نو وه ات لات وغو تا هنگ هاو ۱

 كلا مهتعقآ توت لاق ذ رددوا ردانشایغم :يوصوتروناوا اللا ينالوا بت هلاوسا یاب |

 قلعا دعو نا ذات قلا تانا زدن و اتکا لابتس رد دافع نا قدا ف زم ر ( تن دوو

 غلا تنا لاغری دم تام قلناوول ترور لعاب لی نب هجشز و ةبساحاذا الف ن٣ ل اھ زده |
 تمویل ًاتسعلحتر لاق ردا هام دوشم ییسدور توانا هات دوش رولو تفض چاو اھل

 نوک یک در ونت فو اتم لوش هارد دانو خب( که 4 يخت لای لذ و ومن يا |
 قتشالا ق هرو مننا گاوضاژ نو لح اض رووا یون ندیرتغو نددکنفتیژلکدیذ3 رک ول افواو |
 رراتفلوا یالطا هقوتسو ]ات وضع قدك ت نسج دیگر اک هم یحیی نخ هراز |
 تخبز دک رام دلما لا شب الج رتا تدم 3 کو یم رخ افشا كانا یا او شاو |
 ناز هدفارعو وینا سزف هر یکتا 9 e ات دونم باها یوم كيلا او |

 اأ هدتساضق دادب تو تنور روا تم | ن ترم تاک اردن دا برق |
 E 4 ای« لات تام ردونشاخم زود تن وز هومن سیار ایچ

 TAET یی رخ هرس تاب کاش ام زود هتد اط كانو ەم قاذا علو كوالا ۱
 تیوب لو یکم تول امسا تبضار ضیا ره تیالو اهر کک تفاوت

 لب هقدشدیانا لا ی ی زمری ۷۳ فلت خار راهون ۱
 لا ناتضغ نازک عزود ا شکن مولانا دنن ی نانلو ایک .دنزوال الت لرادنندیات تا
 1 ۳39 کوک وا یالطا رک کو رده حو ید قوت و همون تفرش |

 تاوضلاو وواو قله هه عهد ی دلانا ۋا
ERA |ری دخ نیا لا“ نوا یادش  ERASندادن  

 E سم وی هم نیلاوقفیبندآهاریزفر |
 حاشا همتا ت ارتب نود ا نت وشک دکور هفته ؟دیکاضاذا < خار نیما لایق |
 هاشم دریا اوری نی وه سو رد رسوم اتکا شو |
 صلی غا نیت راد سم یو طي همزن ان مساع)او) بس ها زانو تفت تلا |
 ارت تنا کر شل ناو سما ی سهل فود رادیو لول
 ی E ندا اطول ھاو دتسا یوو رعنسهدقهزو اوز |
 اجا تعرفه درک تولواد الا یدک قرارا چو امداد یبنیهآ هنر نو انکی ءولطتم |
 . ]| نیت ننک وا زعب هبف ای ال نک دنا واوا ل رنز کو لا اونو بک ی ئان تایل |
 | ون شل یل الوقم هوس توس ان ونو ووینم برزو و مک یو نقاشی |
 دو طن ردا ف نحو و راکم تعا ایزو دوتایی چا قلا جانی وداع نالو + قو ةع

 ییزیرعتش وه ید یحسژیق نشو هال یر زوال مينو ونوس یو |

 a E هاو اعف اانا اوون |
 یوتاب و ایل الا شن[ بانس و ومنا اقاو ردم زاوا و تماس ق |
 عز رضا یازم علب نوه ابرو لات هلن اس نللاتهاو هیت تخت ییا نوور شام |

 امد



۳۹۰ 

 ۱ ال هند ساز "تنا لاقب TET EE ۳ و 3 هلضاذا لوألا بالا نالا تالاق
 HSER كنادو یم كانه (ناترالا) روند راب ۇت نالؤاەدنشا كئ : رلک ایق عیب رحت ە دن زو وع وو عرج

 زرهدلا ٹسا هلت ساتو اژدهننانعم نماساو لاو نلت هارن وکس كنتسو یک هزه( تالا)
 ۱ بدق لق یار ساو رنهادلاتسا یلعاتونحمنالفلاراملاغزوناوا لابعتسا هدانعم و یچ دررهدلا "ساک :رولوا

 1 ۱ :یتفدرهدل اهجو ىلع یارهدلاتسا یبع تالد تلعف لوقتو ردنونحشوربندهنوا نعد نوتا فرم لزب ]عید مو

 [ سا ییضانكنس هلکت سا بولو اعات ەن ێرهھۇج هدنان وب "فلّوم کرد حراش م ذلک لر هدناومر هدنا ی یلآ عفا

 ۱ هکر دل وا هتن صا كوب نالوا باوصردطلغوب نکاراد شنل وان سهاذ تغب د لوا بولت هبات ینو ر كن 4 تخلوا
 ۱ | هدنلبذیس هدامهتسفلوم کەن هدیاز هلغلوا هلوصومیس هره ارز رد وا ضوعه«رههذنلّوا بونلوا فذحءاه

 ۲ لكلا تشلاذنع لمل لوقت نوناوا قالبسطا هیهیادو هی ههم رك« ةبلکلا تساو یتهتنا ودشلبا تلث یرانون ید

 | هنسانعم دمور دو زوناوا قالطا هار وفرق نل!تساو هیهادقیا ةبلک)!تسا ق عقو لاعب هو ثهزک ایا
 ِ | توانا مندن هلكت ساو هدنس هدام هتسیعوم ارات روت هدیعاپساو ردموس غە دش دام ىس هلكت سا نالوا

 ردمهو یر دار رد ۳ د ماعم ناب لتعم هلخلو !لوعف یتزوكنوب و ەنشاتەمى ادق روتیذ شر ك شاو كلر
 نر ع. ندنیب دخ لهندا اضقر ندنلاشارپنهدننزو مود (ماوتس) لک ول هاو روکه تنش اخراش
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 نيد تاج ندلاهفصا لها ۂلتوکس دمج نیشو یف كرم. هتشا-ندب وسنم هباروا یاوتتالاقع
 ضرالا تشصا لاتنردهنسانعع قلوایلاختنادنابن نینجارب هلن وک كلداصو یف اره (تصالا) رد زابل
 هدیان ره وتد تال ۇش دابوکسم :تانافو حف كوه (.تلقال تفالا) )ال لو لقنا پی یکی لذا یا باما ماتا

 ۱ ٍلاتهلژاس هدکم وب بوشا هکر وند هموالاچو ت نح كوشۋ هلوارفواوب زا ندیم اودوآفو نیو
 نزوسد هتف او .ةیهاد تفاو ردتغ) هدملب رشک كەر هدنو ورود هب هود نالوا کو یوص لا یتنخو هلو

 نچ هذين زو دحهسم دتفاو هنهاد تفا 1 لل دنه كنهرمه,هدیسراف هک دب رغ رذعسا هتسانعم نی : قفا بو

 | لاقنهتسانمم كلی لیزختر رىم رولوازدضموردیسا تعاجرب ندنم هلبقلیذه تفاو رد هتنانعم بیو ||
 | لاق ردعسا تان ءاتفاو كفا هلإ نمک نرم (تفالا) هنع هفرص ادا ل والا بالا نم اتفا انکعامالغاخفا

 ۱ هنشر کش نم تیقوتو تقوهدتزو لفت (تبق سو هلیتف تنم (تیتالا) کمایا تا تیام
 .یلاعت هلوقو هتفویعع اخ هفاواتقاهتقا نقی ردن رابع: ندکلیا نیت نازو تقوناوحما
 | دیدنت و الا نوقآتملا ًارقوفا قلا تيفو واولاب رفعحتوبا ًارقو فاقلا دیدّنش تنق و ترجلا لا لا أرق

 | دصقن اذا!قتانلا بالا ن تل هقخع هتل لا ردمنانعم كنس لینوکس تمالو نخ كز ننه (تلالا)فاقلا |
 أ نعبهفرلسو هعلنح اقا ةتلا لایق ناداذتم اعم قموقیلآ بودا فرم ندناون دوا ندننیا ن سکو ||

 ۱ نسب تهی لآ ةنتس ام خلع بلط نسل نیچ نی لوق ج كوو آینه وف

 || هصقناذا تالا اسلا لاقب دما ی اید a (تالیال) هان ها لا زد هن ات
 ۱ دن انعم هلیلق هبط رونبد بک ورو زآ هدننزو هعرج(تبال) نک ذیساک ت الا نمو ھو ات لا هت الا لاغیاک |
 | نال وا هر لب قرهلوا قحال ئ اعر ادارهر ونبدا نارب ,دلاط هک رج نییخاص هکردهنس انعم سو نعوا)

 ۸ مک ك دم ماو تغ شبه ۱)ردیدآ هملقرپ هدشبرق سبلفت هدننزو یلبح (یبا)ردنیم 8

 در یس هک هنیکسدپ زوباو ردیتبفص کوک هکر دقو یری یریغ ندنس هلک یزد كنوب و ردیدآ عض وع ||
 | ثیاکح قارلواذاش ندرداون قوب هیحابصم ةنیکس هیلعاولاقف ردهنسانعراقواو تنیناتط رکر دشلمآ تاور |

 | نیک دقه ندرت آ عورش هلاع| ن هنښنرپ کر دنس انعم دقتوررح لوکس كوو یف تجربه (تمالا )ر دشایا |||
 | هر دقاذا یا بایلا رهنما ثلا تما لاقب زونلو ربع یلتارواو كمل هسکو كمنوفوا ر دترابع ندکیاهزادناو ||
 iD AS دنلبیاجروشد هل عفترمتماوهدصقاذ دا هتما لاق رددنسانغم كلب ادص ةو رو 1

 | رولواراومهانویرکوب کروتید هکلکسکوب و قلقطاو قلشقوب و كل نیا نالواهدو نم عبو هنسا:مراف م لالتروتید |
 | هتصعب یر صعب نوتیدهفالتخ | نالو | هنس هقیلخو تاذكنهنسن ر اقل طمو ع ات راو ضامضصا یا تماناکل,لاقب ۱

 ۱ نوک ىتى اتش( سوقءزصقو لو دوخا شل یی ضیبر كك و یب ضسبردنابندقلوا فا 1



AA 

 | هک, (نابهلاو) هدننزوروبص م تانک بوی و)هدیشنزو لک (بیهنلاورفن هو رم (بوپلل) هوا دا
 ۱ بویهو باه لحبر لاقتلوار دیا رذحو فوجن ډند نک سان هکروتید ههدآولتظعو ولتیهآلوش هدننزو نایلس

 سالا هفاضص یا ناببهو بوبهو بیهمو بوم لحر لاف و سانلا فاخش يا هبایهو نابیهوبنابّبهو یهو تاهو

 يتعزفا !یانالفیییهم لومن رد هنانعمقمردنفاصو قت روق ی هسک ب راهظاتدینه ةدننزو للعطت (بیپت)

 ,رذحو فوخ ندسانهلبا هد دم یاب( نانیهلا) متمخ یا هتيم لوقت رد هنشانعم قغ روق بولاتلهو یفاخاو

 رونید هیسک ندبا یهو فوجن هل سن رهو نابجیفروف هناذقو یدنلوا رک هکر ونید ةب ینکدتالوا هوزوآ
 درونید هاربطور ونیډ هناموچ و روند هناوبحو ناسنا نالوا لالاحو فیفخو تچ و یک ست ER هک یک و
 را رد دزنابزءد هلبف رفت لاناپزدیعسا تاذو هلبفلا وب هلبقلا لسا ندب اعا ناښهو روند 4 یک نالوا عع ۶ هذن نغا کدو دو

 || دونوا قالطا هب الرا هدننزو لوقم (بوهملاو) هببنزو لیکم (ینیهملا) رزاږدیاملکت 8 نافیهیهاکو
 نیاهو هنسانعم هبح روید هنالب هدنیزو تاغ (باهلا )نوللوا ق والطا هنرلسزا یخیدوب «دننزو یی سده ا]

 رزدنادارانوجارخز ندقع اصهدق داصهفرطرب نکیآررتوکب ورونم لر هیدبوهبوه نەدىكى ينل

 اهرح زاذالبالاب پاها لاعب ر کونسا نع لع د باه نوعا منم ند قمنا ص ن دل ون یهو د هلب رک ك دزیه ( باھالا

 كلبا زاز اوید به ڊوچاب وید: پاه نوادر زي نشر لوق ھنر ف باهم
 ]| تآ هکردهلکرب هلییهینب نوم رها لمف. یه بهموا باهباهرجزوااه اعداذا لبا اها لاقب دمت اا م
 أا دونوابدارپ نوا رازآو رجز « هدم یرلمک تلو یرغوط بو روتک, لؤي ندتجس یراق دیاصینهوزکر کر ابو

 [بوهلاو) هدننزو با (ب اهن[ )رد هط اهدا ولو قارصق هند تا ی دفاو یلبقا یال یخ نسب یک لا
 | بوپسو باهموشاودیف باهب فوخت یابوهمو باهم ناکم لاپ میز وتی دج ولتشھذو حجهووقدننزو لوق
 | بپا هرکصندق دنلوا لفن هواو یزاابزدواتبعلق انب زدلوهخ هک هرزوا لوق لچر ا بوه هک رکیز
 أ ابیهم هتلعج یا هیلا هتیهلوقت ردهنسانعم كمر دلبب ولت اهنضو كمروتسوکو لتناهسهیسک یبییتسنرب هدننزو لیفت
 بابپ ضرا یاقیرد هنسانغمهنرپ و هکر دق دامو هدننزو تار (بایلا | هی ءیلا لس متصف ةافنع
 مي ید هدیکرتر دب رعق ندینراف مشیردزجبا فوم رها وکس للا وچ نیش یک اہ یاد لیلا .بازخ یا |

 هنت ۆي هدنرزوا كمدار ماب دشتا کردیمسف ناد طخ یبالعا کرد حزاشرارا یب هتضبف قناه زەب ددا

 رادلهعتش» قر هلا ھل لحف ةطناام) طیاامردیدآ و یضضتر هدغاطملن ءاحاهدننزو نسا( طا ما تبا قطان | ۱

 هد هلیس «تش كلاب هدننزو دنهوم (دنطب الا ) ردلکد یف صتم اغوا تولەم هفووکهتنا تاجر اشهتساتسماه لطا ام
 هدش یا اهتبطیا ق یدهت ةاشلا ثلبقا ل اعف وون.دا هتبلاح ننهسوکب وّربق كب ۱ هکک را كن نویق ردتغل |

 رد: هنس اتهم هسرت رونیدمزاناقلق لنت (بلبلآ) یدیشلیا مسر یخو مانتسهتدام بط نوب فلت اهمارعتسا |
 هکر وند هني شابشملکید ندرد جاقرب دوام وون اذا جک و هولهرز نالواندرد ل وق للغهلباهرههسلب یوزفع ۱

 تاپ تایر ی فاو ندمح هژواروهد دال ول  هکووئید هدالوفتبو زار که شابةصاخ یکرغغم هداکنخ ۱

 هش نالوا م ظعاعل ظمو زدن دنران اعلق بالعز ديا ةتحت لسعو موق هن وښح بوزود ندرادخ هک هکر ونبد هائاقلق ۱

 هیلعوانین لعاب بیجش ترضخ هدنرنزو بدو دهم هتد وا ببوب) یک نجرونیدنشنوپووونی |

 ایا سس حد در رای "دخ كن "دم مان ضایع ن هللا دنع ید هلم كنا( تب وب ) نیم ی

 4 % فلالا لنت e تیقوخلا الا بات لک: ع

 ا مولا تبا لاش رك هتنانعم قلوا یبماتنا-فب نوکه دننزو دوعق ت ولو هدننزو تن (تالا|
 اإ قوخت"كب یی هنس یر دوخآ ییوص هسکرو رخ دنشااذا یانلاو لو الاو عب زا باتتلا نم او اتتا ۱

 رولوافنصو تاو نتا اذابارشلانم لجر لحرلا تبا لاسرد" :هتشاتنعف قمرا تق بوشش یکم ولط لکا

 ردرذضم لصالای 6 هدشزو بس (تبالاو) هدننزو e هدننزو تدا( تب الا)زکذ بس اک |

 لاو ةتناو هنآ هلبل لانفتورطا دیدش یا  تباو ٠ تباو. تیام لاسقب روند هزوک لیک رکو یسک |

 لجرلاقت روند هب یشکش نفارضوآ هترارحو شففوطیم اکر ذیفدارمو«دانزورو رحم توام را ةدیداش یا |
 ا هردزحا لاقت روتلواقالطا هبضع تایش هدننزو هع ولا ا ةراصا صا عي رو زحشیا.توپ |

 اج تنم زدهتسام کو انک ر نظم كرب ونلكلا شد ۲هاتنزولعفت تب تب ًال)هتزوسو نادا |
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 قیقد بیلطم

 هس هک هېله ءاپلهو ردشلوا یسهعقو ر راپ رج «دنآ کر دیدآ عضومرب هدد همای هلی هکمو ناعم تسیرونلوا | ,قالطا هردو روشی ونا ځو للیف یبهدوک رد ومندنس هک له |هدننزو ءارج (ءاپلهلا)دییقلت ناب یی دلراوب |
 رار هلچنآ هزوکه نایب تحنراش نکل.هنبانعمیلسل لایپخروتید هنسیدنشنا كنب رد یراکدتیا ریت ٍلوصوشدا | هدبمع دلو دنا دل یتهدنتزو هپ اتا هبا هل ]ءایهدمیه دیاابلهدبله لاقیرولو | كعد یم ع فا هکر ولوادیک ات |
 بلال ةر طم یا ذبل اه لیل لاقي روند ناب هک, یارو تی اغب هدننزودیلاع ( هبل اھلا) ر دق ہل وا پاکر ج ندا روھ
 نالوا باوص نکل دبا دقت هلبعص اه یون دج دچک و بما ی اطلا فاق ن درد ص یف وا ن دبا ا هدننزو فک |
 إ2 دنلو غلم تله ندتی دلو تیتر بتا رامرو چم لب راد ومديرات هج تاولصلالضف | هیلع تارا .بحباص هدعب ويلو ىزا لبق هدنشاب خلوا عرق امدقمهبلا ومر دعوا هدشزو فتكا |
 ییدلباداهشلساو هبندییقتلذیفخت یرهوچ زونید هبولاخ زوغواو نوب نالوا یقاجو تمهالب E هیبانچم |
 ینهلا)ادونید هي یشک-نادنو ی حا ء انهو ندیعارصم نون تفب مایه بزن تنوغبت دارم یدل عا یهو هدرعش |
 یئافیابنمیوهل اروند هب لنک نالوا ق ج | قاف یکه قبه هدو منم (بنهملا] ردنع) هد هدو دم لبا مق |
 | لهما لس نکا لوسریکم دیعما نشر و ردیدآ جزوه رمسک ناه | پنه) ءاقجیاينهوءابنه ما لاعب | .ردتباور دب رد نا تبقل یکی اوب روتید هزوعء امج و زوغوا هباربصق ینہلاو هبا دمو هنیتضف | ءابنهلا) جا |
 | ا( عملا اید یم ای دج د مانقلاو ن لدتج بنھو رایذ ںوی الج اون ند دنر ينآ یرایرضح امو |
 "| هزما ین بنه لامب رد هتنسانعم كلبا كللمغاکو .تالتسس بون هر كشوکه دښار هدنبزو هخرج دا هبقوف |
 هلب رمق كلو رولوا روسکم لآد اضهب و یخ "را ادو یربمک دنزاهآ یسنهلاو) (بدنهل]تاوتو رسا اذا |
 | نعي ردرنک | ندنتهجاطخ پیس هنلساخ ی اط كلر ونمت اینو رد عفان ارهاب هنددقوص پر ةع دای یکی کو | عفان هلاصطوفرکچو هپ دعم لواتو دل دعم یحیبط نانو هاه رد بدنه یورغه دی فورعم نیس هل دمو |
 | هانی لاردا ینتیه مدنزابعتساو یطاعتو تیک و تیفیکو فک. !ندنتهجا طخ تبسن هنعوقنم تویطم تن |

 : طلا ةعانصلاق ةيوبلاماكحإلاف لاق ندنلپا تراشا هشدخ وشا هلکدوب فل وحر دز فۋ ا ندنعفن یر رض
 | اهنطو الا ماندن |قرو نم ةفرو نمام لوقبمالسل او ةولصلا هتل ین نمم لعن نیس «دچ نع هببانجدم ] | ن فعج یوراذکو هیلع نرطفب هنج ا نم تارطقوألا مالا نم مون سیل ناف هوضفنت الو ءایدنملااولک ید او |
 | انبس نا یح رولوا طح د زا ندنحلاطیلساف دلتهجوب نوا قاب هل یرثا هسرونلوا خطر ولوا لئازهصااخ نالوا | | حدودنراک لا ضقتو لس ییبنههکیدلوا طیتسم ندنمالک تكالمو نود وبش | یی دبایا نم تر |

 | هی فلت ىلاصاو دیز كن ارهاظیدلبارکدروب فید دلار ەدنلپذ بده یس دام دهها | نصي کی داور تقرافم یزک ا دوخا.یلک كنس هعفانتوق هدکد لا ضندوخ لس ید هلاوصهکیدد
 | تاموفرمرع شو دیس هلاو یدنکل هبادنهوپا ندارم هکر دیدآ تونی ها مکه (هیاجنه) زید كنوکو ۱ لورامیبآ هدیکر و نساك بیسرافهنابو وراي پلوا بهاد ەتىپ و |ىناپ :بسذوخ بیم ورررا صخب ورد یتیم هنغیدلوا
 | ردهنسانعم دیعب قلقاواهدننزو بوص ( پوَملا) روتید هینبک رو دوپ هدننزو ینعج هلفاق ( یقنل) ردداب زیمسا
 | رد باد بوه یف هتک هدرپ جی :مدلک بوقاربهدززب لب یغدلوا هدنق یی هک نالفزاب رج هکر دندانعموب
 | ىنا تی هی: دحوم یاب یرهوج لخوا هل هیقوف ی نالو اپ او ص هدنوب ل وق لعرددزنابزهډ هلی كناه «دنوبو
 قوچ بوهو ردلک د هی الملل ميهوت یړهوج هیمالکل بق کرد راش رونید یه ضفښخم نضرا توه رد مهو
 ییا یر كشآهکیدحراشهنسانم شبثآ لب رونی وتب ولع كشن بفوهو روند هب یشکو که وایو قجاولزوس
 تمطع رده بسانعم ید روق بونعص ند هسکراب ناد هنیننرب هدننزو هفت( دباهتلاو) دزو هپیغ ( ةبيهلا) اردن موره دنساضق دپ زرېش دن هدننزو تیک[ بیوهنلا)ودیدآ عضومر هدنلج اس نم هدننزو برقا [بوهالا
 هپ او) هدننزو بهع (بیهلا)ردرلع-ارانون و رولوا یی ندنعبدلوا ولتیهز چت روق ها ذیفدوخ اب ندنلالخو
 هاقناو هفاخاذا عبار !اپلا نم نعي هفایخ هفاخلثع هباهمو ایه هباهنهباهلامب رد نازدصم هدنزو هفاحمتلذک
 (بایملاو) ءدنیزو روبص (بویهلاو)[بن اهلا) هبانهیعع هپاتها لاق رده تسانعم بیه هدنزو لاعتفا (بایتهالا
 هلبتقفو یسک کب هچدشم یا (ناییهلاو] هدننزو نابلس (ناسهلاو) «دننزو دیس ( بیهلاو) هدننزو دا بش
 زجو فوج ن دیلنامن اد هلغلو | سفنل!فیعضو ناچ کر ولید هب یشک,لوش هدننزوهم الع هان دیدن[ دبایهلاو)
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 ج روند هز هزومع هبض هو رد ضوص#هخل وا هدنغل را راغاط نالوا ولقاربطی عرق ناشی و و زود هعاط]

 فیه( بضهلاا رولکب طاها مبا عججو هدننزو باک رولک باص هو یک دبو هر دب هدننزوا نع رولکبضه

 یزونهدننزو رتما (ببضهلا]رونیدهنآنالو !دیدشو بلصو هنسنانعد قر لار کر ونید هنا نالوا نکل كب هدننزو |
 ai SUSE (باصمتتنالا) نالا هللقیا تتضه منعلاعب روند هرلنکو هرلن ویقنالواهجازآ 1

 ةب ور لاف ابضه راض تضم سا و اباضه و ةف تولع والا قلا ةد ةه راصاذا لا تنها لاس
 هب وتا ناسا لغت روند همرو رو هغناغاضر ند روم هل تزهر ةوضهالا)٭ اض اض تساو :هناکرا تیکت

 قللتا غساو هدننزو عه یم ملا )رد هنسانعق هغس قالوا هلن ن وکس كفاخو یه تا اه( تقلا دعف دیار طلا نم |

 لیوطو متناوب هودو ربا ماغنلا یک خاب ییدنقل یکران هکر وتید هناویحنو ناسنا نالوا |
 هدتزو بنع (تقفه) روند هناویحو ناتسنانالوا دیانش و تلص هدننزو لح رفت( تققهلا) روند هئالوا |

 بكف نتوكس كفاكوىخةك ناھ( تکهلآ)نونلوارازآو ر چ نوجا كع روبان قمروطیممق نآ هلکنآهکر د دکر |
 رود لف افلطم هلیعص كناه (یلهلا) أر هتسا اذا الا بابا نمایکه هیکه لاقب رد هنسابنعم كلا !رهتیسا |
 هلکنآهک زو هاب زاخو وجا ةنل رف یزافژر وق وف كنه اد یس ةلوقمثآ هوخا هلبف نهلاق لوقللع هنس اھا رعش ۱

 یی و دو دانم ت تحت( تلهلا) دوتلوا رنعت یحرف هدنکرتزرکید هنس ضهب زار :

 نالوا وللیق ك ینَمدوک هدننزو زجنا (بلغالا) هرعش شکا ذاعبارلا بابل نماسلهلج رلاتلهلاقب رد هنا |
 كس هل وقف کد ابو تاو نطل ار تکی ایاها ماع لاقت رونیدم:یلزونغلقوعتو روند ءاشلع هدشومروندهمیشک | )

 زدد وخانندنآ یان یانمدکز ون زمنی وتنایلوالبقالصا هدنسهدوکو هنسنممطقنم بنذ روند هنفروق شلو | |

 هدننزو بلخ ( تاهلا) ر ولو افبصو هدهغرب وقوبوترولوا دهلک د هد هتالوا و للبق كب هرزو| ینبدنلوا رکد او ۱
 یساوق-یدووغارق تاو هخه تثناذا یناثلا فابلا نم اله هله لاقبردهنسانع ىلا ىر البق نداد وک |

 یڈنلاب یهتلباذآ م وقلا اسلا تلق لاق زد هنسانعم قعردخا رول یردب لوق لع قمت الصا یل هل وطر
 یر عات اذا سرفلابلغلاقن رد هنسانعم كغ رکس یزد توپبسکن شازاتاو اعب اتت ارطم متر طنوا
 ها دعا یانسهدکر رو را وا ی ل وع بوروتک ها قهر
 دیله فتیاهله لاق رد داهم ونو لیق ندندب ید ول هدننزولیعقت ( تیلمتلا) مهعشو ممامهانا هناشلبا
 بلهم هبلاهم اونا ندارعش رز هشنیهذشو مهاسیهاذا مبله لاق رد منسانمم كليا متشو ذو وجه ینکرو
 فوتنم دوخابردرلشابا وه ییسبدنکی رصعقارعشارزردشلوا بقل هبا بله ی انندانعم وبهرتص يانا

 ردەنىانعق قمل وب رالیفندندهذغنزو لاتفنا (تالهنالاو) هدننزو عفت ( بلا ) زدییفلت ثمان یسلوارعشلا

 سرفلاتلها لاقت رد هتسانعتتامت زکسناع) انتم تا هلیرتسکزهزمه( با بالهالا ) بلهن او بلپتفا بل هبله لاغښقب
 هرزوا دغابتو بنت ندنخوزورونید هزوناخ نالوا هبرقهو هی اپ وز هدننزو روبط ( بولنهلا] یر عباتاذا
 اهجوز نة یی بوله اما لاقب واهجوز نم ةن رع قیا تب وله ًارمالاش رولوا "دضذلکع ده تشان نالوا

 بولوادعابتمندهناکی بوله ؛دالوا هرقف ب وللا هللا علو ب وللا هل حر هنع هلی سر رعلا طیاهنل لا ۱
 نذنحوز فولواهرزوا تعلاوت* دوم هنساشآ هغو ارادانشآ هددسناو ژدنوتاخنالواهرزواتسح و تّرفتهتخنوز | ۱

 هحدق و( مد ندرخآف رطیرره هکر دذ وخ اعنندنله نال واهتشاثعم 7 مذووعه هلو زدهبووعلم نالوا .هرزوا دعا ۱

 تفضو نفنولهاو ردیعسا یر ورع نیهیبر دوخت نور لب هد هدننزو بولسا ( بولها] نولوا ولی البص
 روم هد هدنبزو دا دش هلمال دناذشیت (ت لهلازردکید قانضاونوف 4 بلاهایج زد هنساتنعم هنوکو

 انت نحنا ل وقت هلباهر وند ید هب اله زوناوا رع هروبهالوا یعفدرونلوارینعت هنت زوف هکر وسد هراکز ورق ۇۇ

 هع رخ ( دلهلا)رطلا ريكى اتال ه ماع لاق زونیدمآب رومی !قروجورطند ةدرابلا جرا ىا ةب اللاو ب الهلا
 دز ندش ی یاهتلهو ءاشلاهبلهق ةسال وقت رهط انحف ءا نوش هدننزۆ هلتع هل دنیا 1( 9 هدتزو

 وهحم هدنناتنوناک ت دەبوو رۇپ هدننز ورئزا تیلهلاو) هدننزو ند ( تلولاو) هدننزو دا دشن ( تالپلا

 | ندهدرانمم رةروک هل واز دزانوک دو دعم هدنناکنهق "دلش كي كاشى ییعدهداتشهلهدوخان رولوا درانتناذبمکر دن ۱

 | یم کی كل وات واک« روک ینانردیرلن وکی ل٣ ی رک ا تردی رکی كنينت نژناکدارمو زولوا ذوخأم
 ندنزانوکلتق هلتسانمو ر دک د یل وب لیفو یون( رعشلاتلاه) ندیران وکی جنزوتاو زوفط یهرکی نکس |

 هد توس سو

 بوتر دک و طظ که لکۍ غبف هود رد تل دونهجم خاونز/ندنا ۱ ید رتل ج رخ دم هک شر دشخلوا یفاللبشطا هنوکرب
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 ۱ ۳7 ام( ما)عزیا اذالج ناتااه هاش | ۱

 :Hp OPER Borg ا كنون وه عارم یابیذاهض لبا
 ندیم هنزو ملغم (بزہلا) ۍدناوارک کرد دیفدارموهدننزو ندبه (ینیهل) صولخو ءافضيا بزم
 ند یاهدو بیام یحبطو قلخ ملات روند هنس هیون سن شلو | قوری اب اب هلغماوامل زا ید اوز یلوعشتزچبا
 ةیرینلا) ene TE لجر لانیروتلوا قالطا همدآنالوار نو ناجم ندنزودک درک و روز اب
 دملا هرس یک اماکن ل|بیرذجلاردهنبانعم بلوز ویو كياچ كاج هدنزو هچرجی |
 هونزوناوفنع (ناپرذهلا) هدام ی مای ذه هذه لاقیرد من بانعم تدایو باشم ین رص |
 اجو ف يفخو میس دننزو وجدح د قباذهلا) اوال اچو تج ېډښندخو هدیلک هکووښد ةبۍښکهلوش |
 ناب رنا و) هد زو بل زوم ربرهملاو :هلنییقف :(برهلا )عرسو هنخ یایبلذه لاف ,هنپپبانعب ياو
 | نوسلوا کو ووسلو!مزالرارف رپ غچ لاق بوق روق دوخ اپ بوكو هروک طبس , كدپراشر دهن نم قىچا هتاف ۱

 | نه تلو دن بوک هر ینا تاغزامرابزعو فاذا لولا بابا نم ناب هو ریو اره لجرلا باره لا
 لا رها روشوا لابعتسآ هنسسانعد :قلوا نافرپ :بوباجوف كب بیرهو هنا هینبانعم باغرارید هفصنرتنولا نب ۱

 بار ال ۱هتدرفا یا ایب رهانات رهلومت رد هنس امینرجاقهدنز لیفت (من لیلا ) م رها ذا عیار پال نمای رھ |
 تام بیرها لایت ردهنیسمانعد, كلا! نباعماو مغل اش مدس هچرد كلبا نوای دجا و دیار هلیزرمسک كنم نم |

 || باعذلا قابجاذا ترا برج للقب رذدنساتیم كل هبا دنهجو دج قرفلوا فاخنب هنسنرو ومالا ق قرغاا خا
 | كليا راج او زط هرارف یبهییکرت و بارتلا تفشل ذا عزا ټپ رها لاقیردهنبانعمقمرواصقاربطلپ واروع نم
 1 لک دوص نیسان موبر دک یجدیارارفر دل عاف مسایل ابرها اذار طا اد ان الف برها اف ردهتسانعم
 | قفالططیراغهناراو هیوصنک و ی بم اف هباغرم دوخ اپ هب هوا اتداع دونلوا قالطا هراوط
 1 گنیقوب یاویچ ناالک ب بورا هیوصاالف نیعب دراو ال وخال ا نعرذاصیا براقالو پراه هلا نولوقی هنمو ړوناوا
 : دارو نایک سو اب او هنع فرخ! سل اعم ےھضعب لاقوردکید ردلکد كلاس هنری

 قإددغو دکلمدآ ام طق زکر ورخ ندنلاکر دق ون یب هسک الوات زر هام دا ۱
 | راک ۱ ریت نالوا صوصخ هنماق ویو ردت
 ا( هدنزوربلج ( بر ) هنسانعم نظبلا بوث روناوازی عت نوچ هک روتپد هغاب هقفوب اشا
 7 نایب باهر ینکو اراضعپ ینوب ردیاب رحت هو ایربا تورا نش کنون ما دوش

 ۱ دز ملاو) نرد دش بارها سدآ تو كخوکر نفوس بی بجای ن اه هد

 لیقناودع تل رفته دنچ رخ دآ ۳9 .عضومر باورند هما هناورحو هناسنا
 | هنسانعهژو رونبد 4 ر یراچ هو قه دابنزو ه شرق با ديد( ةبدرهلا) دابق دعا ذا لجر ابدرهلاغب رٍجهنسانعم
 | مولط شوپ نیل روفوایدوخو هلغلوا یلاخندتعاجم ره وج قو رد هکر وند هک نابچو ققروفزسکرو وو

 هلبا ةمجج یاز (بزوهلا )رونی ةي ئاخ هج وق و لپا كر هدننزو هشرق هلا دیابت :( تش را )هوا تفایقرب یک

 رونیه هشوق نانناوازبیغت نیک ز کوارونبد هی هود نالوا دیدشو دمت شیو روپ بولوا اناوتو یوف هدننزو رهوج
 | حرص كملاو یزرسک ناز (نی زاهلآ) دیماخ یا بره ثیلهنموروت,د هثشولم دح هدننزو ندي( تاو
 1 هعرمنو هبخ یا هنر هەن لاق رد هن اع تحزن و تفجخ هدنزو هچرح د (شیریهلا) سدیدآ قبا عوار لیہ دبو

 ۱ هرکه نان كحمراش تن یەم سهل اوف ومت رد هنیسانعم تیاثک مش ۳2 ندتفدارمو هدننزو بسیح (بشهلا

 ۱ نهاذایافلا بالا نم انصهلجرابضهل ان رد هنسانعم قاق هدننزو فف (بنم )دهد مین دا ءام ءاه

 ۱ انیطه ءال ا تضهلامب رد هنسانعم قمرالغابروم د ولو ه دیشنزو ت سض هلبا هم دابض(بنملا)
 ۱ | لجزا بشم لاقت اوف هن سانت كي روب رغآ رخآ ]یک هنآذ ند وک عاک و انکو کو ترطماذا یناثلا تالا رم ا۴

 ا طتمالا) ضافااذ تیدلبا قیضهلاقب روال لایعتسا ةنسانعم قلا او ي رک هزوسو دبا ىتفىغنماا :

 | بضتهالاقترد هنسانعم , قل الم هبیدرفال بوشل :رکهزوس هدران وب هدننزو مارک( با ضال هادننزو لاعتفا

 | رونیزرابو اط ج مص اتنا ی للب نالواطسنم هننزون رب هدننزو هرج. هم ملا اقا ادا بضهاو تند با فا
 ۱ نو دن وات ادب وریم تقوا یلدا لاکیلوقلم
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 دیه لاقب ردهنسانعقمزوا هلکنک و ع رسا اذا لح زا بچه لاغپ ردهشنانعم كنم روب دلتعرسو اتهقابناذأ |[
 لاقت زار د ناک هدیسراف روید هبلکر ک ملزوکهلنبتفو بوکس كلادو مط كب اه ( تدّهلا | اتصعلات هثوتشاذا |

 ژونبد هلوکسوبو هغاصص نالوا هدر اکكنس هلوقف دعةمو بوو نیلارانشار مش یا بدل او بدل لو طه |
 لوکسوب و هلبا ناص ةد هراس لوضا نکرد شاار ت هلبا ب ده یخو تابا لجن دنه فا ومر د هبداشهاباهید رم |
 لاقیزوشید هب ونک قوح کریک لنت نوک دنزو بلا( تدهالا) هلجنت یا فول ف ده لاک لا قم لا لب

 هلتتعتف (تدهلا) بدلا لب .وطیا بدهالختر لاقتروتند هب ینکولکرکنو واو بدهلارشکی انداهالحیر
 یطرا تدهو اپبده لاطاذا مبارلا باسلا نم ایده نتعلا تیده لاقب ردهننانعم قلوانوزوا یزاکزکه نوک ||

 زهبعونیبآ لرهنیرلک هد دداضءلوف یلعو ین اغاقاوف قآ | ضبلادنع یطاوووند دن رللاو كاا تداوم

 ماخو :وّرس روند هنغاربب ر زکش نالو اهزانمد ره تدهو رادصوصخحهن للادك رپ شنابو ین ارمب تادهاکر ذج .راش | ۱

 هنر وج نالوا عاق هنماقم یار نکل بویلوایزاقا ارب تیابنلا دهوا لر اهرد 4 دهید رفع یک یاری: نوخلاو |

 یعجتهلناهرد هب دهیدرفمیکیغرببنیفلباودوکشوو رتزونیدهغارب نایلوایررع لوق ی عرون دام لادو |

 هرب یک ق خاص بوازوا یرللاد كخ اغارولوا ردضم بدهو یک ادقو-حنق هدننزو باک رد یا دھو ربلا ها |
 ههزهدانزو لقب دیو یر ان ا جیره یمن اراک

 هک وند هت زلکنا نالوا قاععاص قاجاص لوق لعروتند هدولب لرو مد نالوا ققراص قاحاض قاج انهیرغوط ||
 نالوا ققراتصو كلویسو روسنید هنلوکسوب و هتفاح انض كاوا بکن دھو رۇ شب زوک دشن وا نکا |
 ردنا ناب رخو لوزن هدنلکش طوبخو طوطخ هکر وناوا قالتطا هنشابزوک ناما توتا جرو نود دیدن رفا تیزوخ |
 ندحوکن دوا دعب نم هکرونلوا قالطا هب شک لیقثودنکدناملعو ردیسا ی رف 3 دشار نوزع دنج بیو
 ةدناعؤ زا یس د وب هدننزو ل تع( بدهملا) الیقثأیع یاادیه راصنالفلاقن :ردهنک شواز اهشباو شلاق

 دوخاب هنت رالادا تات نالوا یعاریو رد دنشانعم بده هدننزو نامر هللاددندشن(فا فا دبلا)روته هینکلعنو ا

 ردهنا دهید رقماهناصغایا اما دهو نجلا بدهعطق :نساسالاقلاقیکب ده _ روئند ەراقارف نالوا ضب |
 ۱ ینذوتب كناوَیحو هعطقاذا ئاللا بالا نم اده وا نده لاش ردهتسانعمکنکهدنازوب رض( اتد پلا به |
 اهانتخنااذا هرم بدهلاقت زدهنسانعم كمرند هویمندحاعاناهملتح ااذا ٌدْقانلا تله لاقى هش اتت .قعاط ۱

 ثندها لاق زددنسانعم قلوا ققراصر یک قاعاصبونازوای لا دكج انا ید وب هلن رسک ترمه (نادهالا ۱

 رجس لاقت روند هحاعنا هجاغا نالوا قفراص هر یراخاش هدننزو ءار (:اتدهلا) تل دو ازنانضغاتل اسطادا ةرهشلا ۱

 هدننزویتیسا( یدیهلا)رونلواقالطا هنالسرا هدننزو فتك( بدلا ءا ده هرو ناصعالا دف ئابل |

 ۱ كير هفرط کیا یشاب قرهیلانرولوا ششوکو .دهجو ابج هدن هکر دبعما شدوروب یننجرب ندنشلیووول تآ
 (؟ندیهلا) رد روپشمرع اشر (یدیلا نآ)رروب قرهقزاص بونلاص هفرط یا کر دق هلو ایشو ولر ەل

 ی ةسدهلا) هرشک یا مالکلا ديه : لجرلاقیروشید هب یشکوکرب و راثکعولزوس قوح ههنزو یون |
 | ردیدآ شوقرب * هدننزو هزه هلی یناه (هرده) ر دیدآوضرت هد رق یسهبرقهیقرآوبم ند هتبدم لانعا م هدو

 هدننزو هعرج( هده )ر درن هللا كښ وب یرلکدید کش ارب و کج دیزنی درخت ۱
 EE مزشقفنا ن هب دهو ردتدنت د ردقو رغم هلا ا ده هدئنزو ناک وک یسېقلادلاخن ب ده دن هیفاسا 1

 لا مقنعو صلاخو هزرک اب بودنا حالصا هل هلازاو مطق ین ناو ز كت هنسنیاسو جاغاهدننزو بت( ۱
 تذه لامن رونلوا رعت هليظقل نتسارد انعم وب هدبسراقروناؤ | عارفا هتفابق نسحو تفاظاو قنور هکر د هنسانعم |

 رکاب اب هلبا هلازا یرلفیل ندنخاغا امرخو همفصاو ةصاخاو هاقنو هعطقاذا نائلا بالا نم ایذه هرنضو رضا ۱

 ننه لای هتناعم قالو خالا اهنع یقناذا لا بذه لافب رولوا صاخوب هکودنببانعم كلبازا دشت ||
 لج ابذغ لاب ردهنسانعم كليا تعرمس هدنباتأسو هدکعروب هدننزو هیاه» ةناذهو بذهو لاماذا# لا |

 مولا بذج لاق زد هنشسانعم خقاخ وغ لدو وکک هیت تعادجو موقو عیسا اذا ةباذهواننه رو |
 بذه لافب رد مت یترتکوب قکلردفدارم هدلّوا یانعم هلبا بذه هدننزولخفت (پیذهنلا) یهظفارنکا اذا| ۱
 كمر ناذهالا) هو اذالح لا بز ده لاق ردهتسانعم تاليا تعرس ھ دسار وهب ذه ینعع ابذ يلا | ۱

 قمردغاب هلنعرمس یرومغب ذی باضسوع رسا اذا لجر لا بذها لاقتود هنیتنانعمنلنا تعرمس ید ین نم

 ردتساننكلبا تعرسید هد زو e بالا هع مىم ەتلاسااذااھءامب الا تیذها ل ام هردهتساتعم



 | لیس هلکنعنحب هیناونع انع تسمه هٍدمعسن ضعب وانع تبغ نا یا عبارلا بابلا نمابابهانج تبه نیالوقت
 خملدب منو عمو نح یلدب نعالثمر ردیا لیدبتهباح نیخرا اک رل یب بقدعمن هلا هم یاحو ردنموس مع
 نع هدنظفل قح الم بودا لیدبت هنبعییاح ir لیذغرک هتراردبا لیدب اغوا ندقلحفورحرریدمحتو

 :قردهوانا هل بترابع رفاسیا مدقغانیخنالْف بهو تح نیا نمیانالفا تنه نیا نمهدساساو زرد ا ظعلت ||
 ؛هدقلوا انح هلن بخت بولوا هل ترا عاني یخ دهدازو لغو مو ره هل هتعت یا ءا ا دقن ابیخ هدناتلاثمو

 | ضهبآریزردهجوا قلوا لوح هتل دعس + رزواروک ذ نمهخو هلغلو ین ندنآ یناونجانع هدن يا ار درج

 لقب رونلوا لامختسا هنسانعم كلبا !دتباو عورمش هیهنسنر وردشلوا مقاويناش ولت هنوکو بتا دهدرازح
 | سبتاب ٹیبه لومت ودهبنس اعم مرغ اج نوجما كدروکو ب هب یک یبهکتو قفطیا اذک ل عش نالف به

 ]| بوبحو بهو رداطخیبلباداراو ثیثهرزوا قوا یدعشهسفشیعبهدنناونصهشیهكنب رهوجو وربل هتوعد یا
 1 لیعتسا هئسانعقلوا دولانوبئاغ هدیدمت دی هسکرب و زها اذا فیسلا بهلاقب رد هنسانعم كەر نکرروا حق

 ةيهلا )مرينا اذآ برپا بیه لاق رونو لامعا هنسانعم ی زوی هدکجو ارهدباعاذالجرا بھلا د رونلوا

 ۱ رواکا ببه ین روئیذ هنس هراب لیدنموزیو لالا یا هبهلا نسل هب !لاقن ردهنسانعم ناشولاحهبرمسکك كياه
 ذومنو + ءاضموذ يا هبهوذ فیسوخ لاقن زويد هنتلاس لو ارکر اکو فان بویل یه ررحض لممق وهدننزوبنع
 | رهدلا نی ذیهانشیع لوقت لوعت روید هب» دودجشریغ ث ثر دمرن تدمر ندنآمزوروئد ةیینامز تعاسرت نالفقا ندتماکنهرعسو

 قناه (تیهلاو)هلیاه (تهلاو) .ږلیتف كناهبپلا )رد اج هد هلبحف كناههدرنخ |یانعم کیا وش او 2 هبقح یا

 كناه هبهو دعطق اذا هبهو هيضوابه فيسلا هيه لا هبه لاتش ردهتس اعم كجسک هادی دش هدنغ وم وهل رسک
 .هدنشزو باک (باییهلاو) هدبسزو ببض(بیبپلا ةد خاو ةرمیا هبه دشیآر لوقت ردکعد هرکر هایت
 | ردەنس ًاتغم قمرغاب بولکه باج ندنقوش نکرروکو هب یشید هک هللدب دشن كنابو یرسک اه( دیلاو)

 أ یخدوب هدننزو یلعتفا (باتهالا) دافسلل يناذال و الاو يناثلا بآیلا نم بهو ابابفو ابيه سبتآ بق لا
 دیش دیماه نم سیا بثها لاب رد هنس انعم یمرغاپ ندنقوش « دنماکنه دافس هک
 | ینعم سلا پهبه لایق رد دارم هدل و | یانعمهلبا بایتها هدننزو هزاز( ةبهبهلا) هعطق ادا هبا
 ̀ انعم الیا نامل تیاربس هدرللوخو عربسا اذا لج را بچه لاعب ردهنس انعم كع رو ارزو

 | زددنس انعم قیایو| ندوقیواو هرج ز اذا هیهبج لاقب ردهنسانعم كليا عتمو ر جزو قرقر اذا بارمسلا بهبع
 | هودنلبا هد ينس یا( ئې هلا) ةصداذا شكلا بپه لاق د هنسانعم انغوبو هبا اذا مونلا نم به به لاقت

 | ولتمدخ لزوکو ءادط نسخ یا یببهوم لاب روني د هماکعو هی روس نالوا هغ ںوځو اون شوخ هدکمروس
 | هیاصقو ةمدنطا سا یا ی هه مداخ لاعب زین راو راکم راس هب او ار ونذ هراکدخراکشد دب و تسخت

 | لجح لامسهناهرد هییهمخ یتومر وب هود لکرا اکو تب دص اخو روس دهنا وبخو ناسالم و ك امورو
 | هنپ وف كن روس لوق ع روند هنا وچ یچو نوبت یپبهو همد رتسیا ةیهههقانو عرس فیفخ یا یهمخ

 | وولواشلوا ثییسث هنن یھ سد روند هناویخوناسنا كالاچو عی رس یو هدننزوبغبغ ( به هلا )روند

 ناینا كلخو تبج یوا هدننزو باخت (باههلا ) هنشانعمیفیفخ بذ زوئ ةدروق كاحو تسح بمهو |

 زدق ةرايت و نیا ناعلییکو ۳ هدرللوخ هدراتفو ا یوو هلآرتسو سو روید هسک ۾ حایصنا رخاحو روندهناویحو

 نینان ایه ندنعاعشلینوکه کر ردهنسانعد اه هدنیزوباعس (باهلا)ردیدآنوبوارب صضوص#هننایصبرعو

 ءانبهیا ابانیهراص لاقن ردک بولیکحت یرغوطهیهر تب 4 هر هطواراردیارببعت«رذاک !یتلخردژوتهدرخ هدرخن

 بویکسا باوتا دزو لعفت (بیهنلا (بینهتلا) عزعزادا | تو زدهنسانعم قعالغراهدننزولزززت تهبل

 2 دبهلاو) هت نو باخا (بایهالاو) هلرعف كراه (بئاهلا) یباذا بوثلا بسهت لاقت ندهتتسأضف كمي ر

 ردیف قالخ| برن یعطقش یا بیهو بابهاو ب ابف بو لاف رونی دهب و شف هر بویکسهدننزوبنع

 ردفاضماکابیه بیم "یداوعقاو هدب رط هر دنکسما ردن داها لقفمن بیبر دندیماسا هدننزوریب ز( بسی تدنه) 5

 تیام سنت لا هاوادرغان ماد ندنقوشو صرخ هدنتفو دافس هکرونید هب هکنلوش هدننزو بارحم (باتهلآ)
 کون هلي لوش هلباه (قیونعلاو) هدننزو روض (بوهلاو) هدشزو بیخ (بیچلآ) دافسلآ بینا رثک یا

 اده بوثلا بیه لاب ردهنانع»قعربكي ناوئ هدنیزو لیعفت لاا هلواررواض نایب دس

 قافلا بالا نمانچمه ذب الا ب چھ ل اب زند وا وط نوک و ینفكناه (بجس#اا) هقّرخاذ |
 سس ت = 2

 اذا

 سس سو سوی وب



 ب
 چ تت ۳ :

 ههلامنکر دز هغلاس ندنا ها هغلابم یاهو لتا دند ست (تیاهولاو)هدننزو روص(بوهولاو)هشنژو ناک هاه د دشن |

 ًاظعلا یادبهولاو بهول اره لاقب وند هسشخ ردرلع لبه( ةهوملاو) ٠ دننزو نشت( بهار زدهنسانعم
 یصا كنوبهلبقیا هیهنف هلدبهو لاقب ردهتسانعم كلا لوبف ینه هلب رسک تهددشمیانو كن هره (تاپتا][

 هن رب یرب هدننزو لعافت ( بهاوتلا )ر ذو او یرالغلا ءافارز یکدعناونزتا یدنلوا ماغداو بلف هنانواویداهتوا
 رونبد ههنسن نانلوا شخ هدننزو هبترم(تبهولا) صعتل مصعب هوا ذااوبها وت لاق ندةتسانعم قلش غانم

 عقاو هدنرزوا نامه هلغلوا نوغلوطکر وثیذ هربا“ لرو غ لوو ةیطع یا ههو س ذه لاقب هان ایظع
 دنلوکووص هیگچوکور دندا لځرر وردنداراصحر هدنس هیحان ادص ر مش هد تم هبهومو هيلن طم صاف هر تی
 هدام هلیساس هرزوا نوکس كنابو یف كناه (به)ردنغا «ددلبرسک ك ناه" هدنوب ورونلا رخت كا وکه ک ر وتد
 ردلکدفرصتم هدانعهؤب ورونلوا ل ابا هنس انعم ددعا و بس او هتساتعم هلا هنهو هلته ر گرما لفن د ەمۇق ۇز

 هلب وشک هلبا باسح یب یتعب ینددعاو ینیسحایا اذکت لعف یه لوقت روناوا لانعتسا یردلوارما لغفناشه
 یس هصالخ كم دامو هد هنو بتک د کړ د جزتمروللوا رعت یاص یدلشیا یا نالفین هدرناسبل مدتبا |

 لش كيو و هنسانعم ددغاو بسحاردٌتلوا هیفرغ تقیقح هدن او قا ا هولق لاعفا ئتەلک به هک ردو
 لضتقر مط نالوا باوض هدن وب و ردنا هنذعت هلوعفم کیا ابل اعو ردلکد فرضتمو رد هلتمخ نعتز م زا

 ینوبهو یتبه لانو راب دلبازب و راضطعب یلامعتسا رض البو لعف هبهو تلعف خبه لوقت ردقنلوا: قالا |
 هنا نککر ی دلبا نیم یترابع اذگ ت لعف یتا بهر اض عبو ر دلع تشم هان الث هوو وا نامه عب فلو |[

 نیر وهلا دنع یرلق دلوا ما هنماقم نیلوعقم ناو نا ند هموقرم لاعفاو تولوا ند ولق لاعفا ونا رب ز رسفلاحم
 ۱ موسرم هلن اونع تامدق هه ًاطخادق الخر هته هدساساو اراچتاک انا نا بهدزواع هتلعو رد هدرکف انا

 | هززوا دو مسم هجو هکرد ڈوخ ام ندنلوف ییلعج یا كءادف هلن نهو لانلوا رکذ هکر درتسفم لس هلک هلو
 هیلع بها له یدیس ان فقسلا فکو دقو لوشن ةم املا نم یلام داخ تعم“ هی ل قو زولوانیتنم زان
 باچا (پاپہالا )ر دحو رمو موسرم هدنس هدام بیهوب و بقا یا یبه لین لات و هیلخلععبا له عع تار
 آل هبهوا لاق زدزاحم هکر د دنساضعم قلق هدامآو رضاح بودیا ببترو هشبهت یمزاول كشياربهدشنزو
 تهوا لا زولوا مزالو یدعتم هلفلوا هتسانعم قلوا لباق بولوت تلومن یذخاقی رط كن هنسنرب وه دعا اذا

 ماداذا هل *شلا بهوا لا ردهنسانعع قلو یمنادهتسنرب نوعا هتسکرو هنخأت نا كنكما یا *یغلاكل |
 بهاو) هدنرانزو نام 2و نابضم (ناتهو] هننزوریب ز (ببهو ) هدننزو بهن (بهو) ردزاسحت یوم هلاوب
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 بش ن (نابهو) زدعصوم ر هدننزو نبط نیهو ردندلاجر یاسا هدننزو دعقم (بهوم) هدننزو بحاص
 | ۍبات هدننزو بهم هبنم تهو ردندارعشه دنز و نامع ضولقلا نب نابهو ردن دنیدح هدشنز و نابم
 هکر دیفدا رمو ه دننزو لبو (بیو) ردندآ عاضرب هدنرادملسوتب (بهاو )رداج هد ةف كناهردروهشم
 فیحردنصوصخت هنقوماعددبو تنا تو مول بویلوا هدنلخ تجرمو تقر نکازدهنسانعمیاوو فبحو قزا
 | یدلوا قزانک هکر دیفلاحت كویزذلگس بوو جوک ترولوا كمدنوسلو یتسالب و نوسلتروقندلپوو
 هل ببوو بصنلاب هلاببوو اضیااهعفرذب ببوو اهعفرب كب بوو دخول اغ: كبو لوقترد هنسانعم هاوماو
 ناو مسکلابدیز ببوو رهاظلا ىلا ةفاضالاو رسکلاب ةربغ ب وو ریعضلا ىلا ةفاضالاو رسكأأب هنيو و رجا

 ابا ذعیاالبو هلا هم زا یومج ران وب زدلوقنم ندیأرعا نیاربخاهجو وبشاو نالفمفروءابلارمسک, تالف بیو و
 بلا نم یرابارعا كراثون و ردکعد نوتلفهرجما هاو هاو نیذعما ما دین ۲ یلاعت قح هکر دهتسانعمارانبخو
 اذهلابو لام رده وب یځد یس هلک ځوک هر ونلوا لامعتشا ةدنماقف ننن ؤو ردطؤسدم هدنحو رش
 كم هلص ڭم دمو رود ةرادفمدخ ترد یرکیدوخان یکیا رکی ندلاک | هدننزو بیج( هب ولاا ایا
 چو دوم (بوهلاو] هلیس هدش كلاب یه لناه (بهلا ءاهلالستتصف ردحورشم هدنس هام
 ۱ تحاهوتراناذا لّوالا بالا نمایبیهو اب وهو اهم زا تبه لاق زدهنسانعمكعتا لی هدننزو بیحن (ببیهلاوا
 هنسانع«تمکب وش هلتع سو طاشفو قوشو هنناذا مونلا نم بهلاشروئلوا لامعتسا ةنسانعمقعابوا ندوقیواو
 طاشت دوب هدننزو باک | تابهلا) عرسأو طشتاذا "تاوذلاو ناسنالا نمناسلا به لاق رونلوا لانعتسا

 سم

 ي

 تم تست

 هنسانعم كك بابهو بوبهو بهو عریساو طشناذآابابهو ابهنتنلا به لاقب ردهنسانعم كعروب هلتعریسو
 رووا لامعتسا هنسانع«قلوادوانو بناغ تشج نبا نمیا لوالابابلا نمای ابهتببهنیا نم لوقت رونو ا لامعتسا |



Af 

 | | راد ةتسانعح ڭترۈئ ةا هتسهآ دلتاقف (نانکولاو) هدننزودوعف (توکولا) تانهلا قجالویاتقوارک ذاب

 | تراز وا كشبارب هسهو رک ذیساک بکولا هتمو نارد ف یشماذا نالا بابلا ندان اکی واد وکو لج را بکو لاق
 یزاوتسنرکروند هن یناسلافو رک كولب ر هدنتزو دسم (تکولا) تظاواذا رمالا لعبکو لا ردهنسانعءقلوا

 رعت الا ه کر هلو هتسارآو نیرمیرایدنکو یر هودنکهوتیدهنهو رکش هژهودلوق للعنوسلواهداب رکو

 تکون "رم لاش ر دن دن وب قالطا بک وم هب ینهاشدان یالآالاخرد هیمس ٹعاب یراربس هلتنوکسو هتسهآ اداعزووئلوا
 | كنك هحن هلس نارات ت ۈلتشؤق هبكوم هدننزو باج ا "(باکیالآ) هغ ال لبالا باکروهواةاشموا اناکر هعاچيا
 | هدقدنوطزوب هغغوق لوق للعرد ذنسانغم قخ اب بجا بوق افشوقو کومل امن اذانالف بکو لاقب ردهنسانعب
 | AE GEE بهتاذآزاطلا بکوا لاق زد هنشنانعم قع راع هنر یرب قژدانق,یکیا ۱

 ۱ هخرباز هلا فک وم هدننزو هلعامم (دنکاولا) هیضغا اذا الخ کرا لاقت رد هتان یت زاط ی هسکربو
 | لج را بک او لاقت رد همان كح راز هلا نک رمد وخ ای كلبا تاتش هضاشوق ران آنی كلما تردابم هک ملوق لع
 | فظاواذارمالا لع بک اولاقب ردهنسانع»یلوا.هنی رزوا كشياربامنادو هد بکدوا هرداب وا هرياساذا بول |

 ۱ کولا )بطتاو ماقا ذا اکو لجزا بکو لاقیرد هنسانعم قمروط بولي رد هرز قاي هدو منکر می

 | قترارق هلغلوا هدیسر هلاک اهرخو خس واذا مدال تاملا تالان اکو ؤفلا کو لاقرف هنسانمم كیلرک هلننتیغف ۱

 هدنفویییدلوب حضن امرخیدوب هدننزو لیعفت تکو طن نح هول "دوسا اذار لکو لاقرد هتسانعم ۱

 | كلبا دن هعصس رق هنر یرب تزاغاپ سقم كن دقانو هقانو بک و ینعم ملا بکو لاش رد هنبسانعم قماهایتس

 | کوونید هیام رخ لوس 2 هدننزو ثدح هافاکد دشت (یکو ملا )رارضلا ق براقاذا ةقاتلا بکو لافی رد هنا |
 | زۆتىد ةت نالوا نررظارافک ی ک منم هدننزو ناک هلفاکدیدشن:(باکولا] هلو شفاهابسیول هلطو ادیسز هلاک | ۱

 | نلعاف منا ندکو ناناوارکذ ( ةک اولا )ردرعاشرب ندنس هلق لی ذه باکو و نر ارشکنا یا اکو لجز لقب |
 ARE یخ روط تولیگت ماد رکن دلوجم هب هغلاسم دوخات رد هلن راشعا یوصوم قنات هننسانعم هما |

 | یتوس لوف ىلع هلوا رلافورک الصا هکر ون هب هقاننالوا زر ون زاۋ هللا نکوماماد هلیس هبش لاق منا( تك اول ۳1

 ۱ ةقان لافت ر دبش رز نیغ اج هلطاشنو قوش كنمسغەو دكر ونیوههقاننالوار روب لر هیلهرکب تهی روا ۱
 ۱ انولو تبلا فلول اب زد هتسانع»كادرنکهدننزو دوخق (بولولا) اهر سا قنعموا بکولایاشت تن اک اذا کوم | ۱
 و و افتردهتس انعم كلبا تعرسو هبف لخداذا اغلا فابلا نر | ۱

 تا )ناکام اتاك از اذا هیلاو *وشلآ لو لا یک یم هدام لصو رولوا یدعتم هللا لاو هفت نو
 | لوصا تش ان حرزلا خا فردیادلوت ندن اکو ک دلرنوا تبانلوا هکرونید لب را لف نیک هدشنزو مبلاغ
 | عضومر هاو ردن ددالواو لسنو یرللوددلرانوب تتلو را ةبلاوو موقنا لو ودهیجسن نعابیرللوخ دهنناهنتا
 ۱۵ هکلوا سادنا هدشزو ناخ ةا )ردة دلب رەد نزار د سلدناهدنشنزو هجا (باوا )ردیدآ

 تدنس هلیرقدارم هلن (بنولا )هخواذااینوت هبئو لافب ردهنسانعم كيبا خب وتو مول هدتزو لبفتبیوتا
 هدننزو بعت 1 (بهولاو) هدننزو بهن( هولا )ردب وستماکا یبنولا فی رطنب تدوین نر

 ضوعالب ءاطفا اذا ذبهو ابهوو ابهو هعدوک هل ئىشلا بهو لاقودهننانعم قطعا هدننزومدع (ذسهل و
 یش ذلوا ندنلاث باب یتندیس هدام بهو هلیلام هعدوک دی TEBA او |

 هرسکو ءا نیب واوهدنعزاصم هل ملو ا ند نات بای لص الاف ىت ةدام ع دو هروک هنناب كح اص م یخ اصردشلیاراعشا
 لوا دینه داف بو سب ردشماف حوتقم یعذلا نیعنوع|قلخ فرح هدعب ردشلوا ظقاسواو هلو اعقاو

 ةکبهو هلنا هیدعت هنیلوعفم مس هلص هلخلوا یدعتم هلیس هطضاو مالهلّوا لوعفمیس هدام ثهو انا .ردهزوک
 ل نکیدلبا تیاوریترابعال بن كبها ی :قاطناندبسارعار العلا او زرع و اراض قد و ردنا عنم ندکمد

 لاقت اکردموسرم یکیدنیاهیدعت هلن یمطل هنسهلکل عج هدح ابصم وز دنه نم ار وسسل وال قکرياتشر دن

 لضافتهدنضوصخ نش شخ قعد ەبلاغم باب یعف بهوو عف ملکی مسی لنکا ییلمحیاکلءادف هللا یهو
 هناغاذا ءاھلارشکب یا هک هو ء ءاهلارغتبیا هغد هه هبهوف هنهاو لا زونلوالامعتسا هدهتحاسملبا

 هل غل ؤا لتعمو زدینیم هنلصا یرمسکو ردنب هبانهنالوا قلح قرح هرزواروکد سهحویضف كرعهدنوب سهل ا ین
 هکر مر اشنیدنلوازکذ کد نرد نمط مکر د هتساتعف ییلعج هد ءا دف دنا نهو راب رعو ردلک دلوقنم هلو اباب

 تاهولا هتسانعم هدنشکگ گی الشغب ردلعان مسا بهاولا رونلوا لامعتسا هل دن ص یا ناهد نارا ير و

 لرد
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 یلعرکننالوا اهدنب ندق «هدهبعتآ راب عو عنباویا بیعو ءاناوبیعو تیلاقب هو ردبابعو یبش نانلو !عبضو ۱ هنا ذکر وند هیدن سن مساو هدننزوربما (پییعولا) یک ب عکر د بعو یدرفم رونلواقالطا هیهعساو عضاوم ندضرا |
 لفا دننزو بررقا (سعوالا )لید بیعو مک سرفلا ءاح هدرب كج: د یدلک ك رەدىااغينسا نعومجكنس هام

 بغولا ) هیصقتسی ورک لاف هنمقباعلک ج رعنا یرحا یا ءال بعوا جام ادعب دمو ثیدطا فو حراشلالاق فسا یرحایا انکل بعوا اذه لاق هنمورولوا فصو هثش ندیا باعینسایعوچ كلبش ی رډلیښف |
 ردزاوداضت دبش هدتقبقح نکل ند بم هنسیلپافم فیعض ی دضرولوا دض هلکغد هپ هود كکرا نامزیدو راو | رونبد هصنعُم لذر و مثل هانورفو رونید هیسک ندبلا فیعضو رونید هیسک مچ و نج او رونیدهنس هلوقم كښت | قفواو ترمو رخ كتابا واو ر ددو همم فر ظنانلوارببعترارخ هکرونیدهبهرارض هلییوکس ك: هجج نیو یف لواو ۱

 هکر ونید هروتج هعوا قلخ هدنزیطو وق نالوا یرادقم تماف یکيادوخاب تمار هدراق نیل اب ضعب لوق ىلع ارولیکرا یوص روم هدنآ هک وند هروقچ هوا قلخ نالواهدرابف ضعب هلینوکسس كفاقو حف لاو (بقولا ماذا سماح ا بابل نم ةب وغو لب غو لاقیدهنسنم»قلوا لکیبلا یظعو یربا هود هلی واو ( هب وغولا دونذهب ینکلدهداسوقمحا ین دوبل (ةبضولا) هلباه رد هبغو یوم یکب اطو رولک ب اتوورولکب اغوا عج |

 | كن هراقمو كخرح دل اعلا بقوو رونلروقج كب هدن [نالوا ولشاب هکر دز ړوقچ نالوا هدننسوا یرازوک كس نیآ ۱ نیز بقوو یکی راروقچ كتشابنوماو ءازوکرونبد «لدوقچ نالوا هدندب بقووزولوا عجوصهدنایکه عنص» |

 هیاعورفو قجحا یابقو یلخر لای روند هپ یشک هلباو نجا بقوو باغاذا یناثلا بالا نم ابوقوو ابقو غلا ۱ | بقو لاقب هنسانعم قللوا.دیدبانو بئاغ هنسنرب رولواردصمبوقوو بقو و روید هن رلکلد كج هرک واوكي |

 | رذهنسانعم قاب شنوک بوقوو بقوو لخداذا سانلا یل مالظلا بقول امیر د منسم انهم قبب لوک ارقو | اجو لبقا اذا لجرا بقو لاقي رد هنتسانعم كلك ودیالابقاو هجو یروط هيو بو بقولا ین لخداذا بو | | لزا بقو لاقیهتسانعم كمرکهروقج یبرولوردصمكاذکو ید لذنیابقووهلاقبرونید هیسک دو لذنو |
 :مسغو ىلا زغلا هاکحب ماق اذاربا رشنم ءاشنعموا هیالا بقواذا قساغرشنمو یلاصعت هلوف هنمو فوسکلاف |

 ندقشاع هروک ۰ هن ا یاتعفو ردقلوالخ اد هفوسک ی ینوقووردرف دارم ندساغ هروک. هل وا یانعم ساعنانع
 | هلنفوسکقالطا قساغ ءرق هکر د جزم ردنعاپ ھه جرف لوخد هکردبراشثناو مایق دارم ندبوقوو ردرک دارم
 | شک هنماوق رد ذوخ ام ندناقُع نالوا هنیسانعم نالیسس قالطا قساغ هرک ذ ورد بغ هنسلیا لظم یلاع
 هدننزو هرم (فقولا)ندراشلب داری تجد هراس "یناعم نر رسفمو هنلوارکذت یکیدلیا نالیس هجرف هنوکه نتلآ
 هب ورچا ندن ؟هکرونید هپ هجاب لوس نالواهدرهناخ ضعب ورونیدهکیدوهروقجنانلوارکذ هکر دیدرفم كنس هک قو
 دی غلا دقو رولوا هچ الا هدرانفین اش ادوخ اب یرغوط هنفرط لاع و و هلوا تللهکلوکب ویمرکی وترپشنوک
 | ردتابعنددوقج یرلکداهنس هتروا نوعا كط وا خاب هبات نانوا عضو غار دبرت نهدلا ةبقوو
 | بقوا لاقي ردهتسانعم كنا لاجخ دا هب هبقؤ یی هنسزرب و عاجاذا لج را بقوا لاعب ردهنسانعمقمعجا هدننزو باجنا
 | هلیاراقجا هدنزو یدرک(یفولا) هنسانعمهعدورونید هنفجت وب رطاقهدننزورزربم (بقلا) ةبقولا ن هلخدااذا*یشلا

 |[باقیلا) نجلا یا باقوالا ةبععإ علومیا یقو وه لاقب .رونید هیسکنالوا نوکشود هتفلاو سناو تب امتاد
 نالوارروغوطر دلوقج | اٌماد لوق لع هنوناخزغع و قج او رونیدهیسک نالوار ما ق وچ ې وص هدننزو بارح
 اوراسلاقب روتیدهکع روب قرهناف هی هک یزدنوک (بناقیلاریس) رونبد هنوتاخ نالواجرفلا عساوو رونید هیوتاخ
 ردتبسن هنس هدلاو هکر دندنناربصت مانشذو نس هدب زعنایم (باقیلاوتب]هلیلو موب نیباولصاو یا باسقیلا بس
 نآلؤا وب كنعسف نوبق هدننزو هدع( بقا )رولوا كد ولغوا لاط سو هکر ذن دنسانعم باقیمنانلوارکذ
 (بیقولا) رریدریاب قرقو نادربش هدکد وب رونید هعکلا هنس هیامرنب كنیزوق كچ وک كيرونید هنس هیام ری
 یخدردصم هدانعوبهروکه ناب ثكحرانیرونبدهزاوآندبا روهظندنقیم هیاخ نکرروب یمسف تآ *دننزو بی
 هک دفنسانعم تیتلا شاخ باقواو ردعچندن نه بقو هکر ودها هسک ی جاو هلا هلیقق كن هزم (باقوالا)رولوا

 دز اجهلبارصقو هدننزو ءارصص (ءابقولا) یک نمرکد لاو كلموجو هنککنردیابسا وا یس هاوقم ترموترخ
 ندنسانعم لوخد (بفوالا) ردیدآ وصوب صوصخت هنس هلبق نزامونب هدننزو یز (یقولا) ردیدآ عضومر
 ولوا یشانندنماوقو تّوق یک یکرک-هکرونلوا قالطا ةلسانت تلا ندیا لوخد هتسهحدآ هیاسن جورفرد یلعفا
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 ی مزاج را ضو لاقت هتسانقم قوا اتد ردو ةتخ زولو ار دصتعتبتضو و نا ; ضرما
 لار ناخى قوا لند دو نوین ول هتنحت هدران ۇب ةدننزو لعفت (بعوتاو] SRE سنت وتلا
 تلخ و بطو یی تضوا لاغر د هنس اخ شطو هدننزو تاجتا (ٹاصنالا) تتضو يع بتضوت او لح زا بطو | 1

 میس وا لقب رذهتساننسکابا توام :ةرزوا ةن و هنضرمآ یایاخت ملا بصوالاقنزولوا یدعم هتسانهدقلق | ۱

 دالوا دلو ادال جلا بلصوا لاقب رد هت تس انعم قلوا یدالو اولضزمو ولثلع ننهننکرو هواناذا يلا لعب وق | |

 لایقیردونشانعمقلوارارقرو تبا هلاج لع ویک ل لخ بس طاوع هو نمی هد خش كاةقان و یاصو |
 صو ةد ساشا: .ةوهراس تراها نکل ودم وس ره همون هدرا خست هحر ک ال هو تل ذارهاةقان تیضوا ۱ ۱

 دوخ ام نداسانعم موا دم هلو موقهةدن اوج بصوم ینهف شنضاو و قابلا كاس راو مادىااپ لۇقا شا

 ادیان و ماد هیسن رب اقلط باصیاو رذبلاغ قلو ابر طقم ندنغیدل وا هل ناوت ید غتم هدرا نجس ولو شن
 و نکا دزماو و هتسخ «دسدزو لیفت (تسولا) ت تبثو مادادا + لا تاصولل اقب ردهنسانضمنلوا

 ۱ :شادهداننزو بوجو (ب وصولا یک عاج و وولک اشو و یکی اجو و محو ږولکی ادص و نج
 ماتهاو دقت توک | دیولوا هلن رزوا تاشب او تو مادا ذآ یناهلابابلا ناب وص و ؟هشلا بتضو اقنودهم اعم
 نالوا د عد تبا - دن هاو ا ةا وإ يلع مالا نشحاو يظاو انا ۳ :نلعبضو لا رادهنس نهم کم"

 تط ولا)ا ایج هدیفب یاهبصاو هزاقسلاقلاوددوخ ام ناد انغط ماو د هیوا یهتنم ہلاک کا زی ناوا قالطا هب هزافغ

 ردلخادیراقلاراویفرب هت ږوا روند هغل ارام لک هبا نده زسدآ یهلننابقمرامادج مس هدننزو ضو 1
 ون وكس تناطو یتفدلواو طلال ر وند هناوبح و نامی نالوا عاج والا رشک« ادننزو ىظعم (تضخوملا)
 هوکشهیالوانالنبنیردیز IE راق اندنسو رد تنوبق ن نال وا هچهدان :زنذنا او هد نمناک کرونا دنم نا

 | تطاوو رولکتطاوا تجب مجو E واو روللکتاطو و رولكيبطوا ىج ك ظ ذل بطو روند |
 | رج (مابطولا» نولوا یک مولط هکر ونلو|قالطا ههم ی را و زوناو قالا هک ساوتانو ماهناتشر ونک

 | واو (اطو) ید دیظعل یا یو مانی رونوار بیت ىلا ظذ روو واش ولهم غرا هدننزو اک
 | ززیدهباظورفبص هدقدنلو | لتقدوخ اهذکه لبا تاف و ههم ر راب رغ و یدنلاوا رکذ هک هنو دیوجج كط و ها نیخکک

 | بولنکع یناضعا مافوادوخابیدلباجو خیا دتالوا وز همزن اضعا هک هنس انج یدلاتن و یرلبوللط ا
 ذوخابێم توا هدن نزوا بشار هشسمه هرزو | قسالوا کتنم مدننزو د: وعلا همی یاط (سوطولا) ردکعدیدنک
 أ تم ادموتمزاالم هنشمدخ لن همىکر رد هنسانعم كما تم موادمو تبع نالہ اک اماده لکا ما "لاو دهس شارب
 | 3 وطو :دننزونسغافم (ةظاوملا ول ) هزل و هع وا دوا مادا ذا یت اعشلا بابلا نما وطوال: لع یو لامب یک
 ۳۹۹ همه ۇلى اتىاعڭادلانەك ر وشید هربلوش هدننزو هبوهوم + بول. تظو :نیعمهیلغ تظاو لاقتودهتسانم |

 | دوخ ای ندهنوقرمیانغموبو الكاف یب غیاب تلو و دت ئا هب وطظومضرا لاغب هلو شمالاقیرتآ زاغ الضا |
 ۱ نژماوآ- كاله كام لج هلام دص ناز اونیردب 3 یوتوا قالب هک نوش ب وطولا) ردد دوام ندامت 1

 ر هدننزودعقم(بطوم) هلو تلوا دندق ناکاذ بوطوملجر ل اقبل قا |[
 | ندلواولعت زط ناوتهدنیزو هرجا ةبظولا) ردفلوا یک اع وم نالوا ایقازز ر هاش یک ظا قرومیم هلک بن طوم 1

 ۱ | زونند م نشاط قاق جرو دمو یرهون نالوانیکمسکیک قاجیفرطو هدننزوررمم بظل ا. :رونید هنجرف كناوبح |
 تینا اما بال مابطو هلو لقب ازد ەلسانەم طو لفکج لقب« دننزو برم مبا :ولا)رهن مانع ولت 1

 | هذخا|!آ قائلا املا نم ابغو ؟یشلا بعو لاتبردهنسانعم قلا بویلجوآ عوج خش هدننزو دعو (بعاوآا)|
 [ بای ییالا)رذبسهطنحالم یکیدلا هطاحا لس لها ردردصلان هیجن هکر نمد هعساو قد رط بعوو عج |
 | تنس انعم لمزدگربو هبعو یععهبنعوا لاقنارددنسانجم قلب ویو[ یع وچ كنب ین دو رسک هره |
 | تخوا لاق ر ۈئاو اا معتسادتسانعم قمر وقو كوك هما یوتن راو هجججاذا ؛وشلا بعوالاقیرونلوا لانعتسا |[
 هما یهنلدرب هزجما هتسسنر و ر ولک مزال تیدهدنوبو ییدلبا مطق مالاي یورو: مد هلصاتتسا یا عذجملا ق
 مسا ندیم هدننزورربسوم (تعولا) هلک هبق هلخدا اذآ ءلالا لا تعوا لاقیریدهتبانعم تلبا لاخدا||

 لنه مواصتالابع وا :سلدنطا هنمو عجل  اوعاظتسسااغ اوج !وعجب اذایا نی رع وما ااا لاتهنمو دنا طاخ | 1

 | لاس رڊ هلسانععقل [نوبلح وآنس هلج كئبش رب یخدوب (تایمینیالا" هنعبحا تم فلا یا نخ للل

 ن باط و (باعولا) هر ونلوا راع مال ق هک رونوخنین ينام ات مه هعوتس
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 مزو پیج (بیجولاو) هندی e یجیولا) ناهار نجات نبی نیو بونذلنسربکايهو ۱
 هجول) یفخافاا نابجوو ایحوو اجوپلقلا پچو لایرد دن انججتمانپ وا ككروب هلاک جت (نابچولازف
 ر مارش هل دیدنی :(باجولا) اروند هی هقانیولب ار ارداهلغلوا دمجنم نوا هد وم دو هدیمشنزو رو ندا
 قلوا قفروق هیلو او (هیوجولا) رونید هب ین نابجو قفروق هډښنو هج الع هيج دیدن تالذک باتو للو |
 | نیبف «دنزو سون (پچ وم) انایجیاااجوو ناک اذا ییا ا بابلا نم ب وجو لا بچو لاقیاوڈ فس اعم |
 پول ا وص هدننزو باک (پاخولا) ردیعدف مس ۱ مارا مرحرهشو دیبا: ه دلم هد امان نیش

 «منزو بارش هلبا هلی (باجولا) ردشل عاتب وکی ندندرفم فوم هنسانتءف | عفان زون هزار تاعاک |
 | نا تن دسکرت کرد مانع لاع:وس اخ كالدوځلواو (بدول) دکل هدر صونسخ نم |

agلوسهدننزو با ارجەليا ەچ لاذ (باذولا) لاذنادونسیا بدو ىلچۈھ لاقى ردتوابع ندقملوان اشیربو  | 

 | دپيل !بوبارضوبخهراپراب :تقو دعب بو دیا عضو چوس دنن راجا ین اطبارعاهکنوید ران کیا
 هدنیز و برص (تیرولا) < نوښار اوق نسب هطفاج قیزآ با نووسلک دوم *یدرتنكيسهلکناذو وپشاو
 | شاب هک هنسانمزفو لدهن انهما طناو وتم عو زون هنن ارا كن لک کو کیا کیاهدیدبو زو بهار وناجیشعتو
 | .برفجو هرافو :هنس انوم تسا روبن د هړ ذوا روللوا ریلعت هرس هکر درا دقن ینیدلوایواح هد ق دلج م زر هراس لقرب
 | هی رمسکلواو ( بروا یکن ازونید هنوک چد وبه ننو برج ( م رولا) زولکاښناږوا یعججرونید بز کات اوو
 برو* وب لاق روند هفتم شلواهابتو داف هدننزو ف ټک رول نونید مما دناو وضعنکر ته «هتسنک یر |
 | فو رطمالخ نسم یا بیو باس لاقب هیلوالومأم یرطمو ضو هکرونبب ول نل اوا شوک و دساف یا |
 | رد منسانعملبا ماچ پاو هر وت ند هنسنرب هپ اکو یضی اعم نابلو اقلعام هدجنزولیعفت (بی رونلاا نوت ةرپلم ۱
 | تالوا هنسانعم زامطاو نیس لک تاحابم ةف ارو ,تباحابما تب تلاضراغلاب نچ ی واذا ئنلا نع تو لانش ۱

 ۱ و برو لا فانی ابتو داف هتسنرپ هی (برولا) رز مچ نہ انعم اباسف یو هدام وی زیب دج یب |
 | دابنفوشا زم رعت بزو هثیش نالوا لئافو قچاه ئر غوط فور هدا اچن الاخ دشفاذإعباازآ باپلا نما دو |
 | اخو هاهاد یا هبرلولافرد هنزنبانعمللیا راپ وتو هلبجو كز هیشکرت هدننزو هلعافس ( هب ولو )دیدن انهم ۱

 ۱ لاپ سا زا ین بایلا نم ابوزو الا بزو لاقل دهن ان ققآ یه یاز ((یو ذولا )نولو اینو پچا نک انویو |
 |, ددر نیا جیم نامند بنا او ۱
 ریمارپ زرذکعد لب لب ن وشک اد فت مدل لب هدیبسراف رد ملو اب رعت هلی هری رکن دی نم ۱

 دیم ج نندز مملو رای ام[ بشن بو دنا می نم هدعب رورضاحرم! هی دنلهف] ندیم نالوا هان ییا ین ملک ۱

 هرکصن دقدلوا هنلنلتعم نایوج پوو دکب دلاه اددرلو چچ تیژایم دچک ید چراش دهها اید رباع ۱

 هادی و ناک هلی ندیدبشا (سازولا )قدلپ" کد TER لیسنش ام بایت ون فلومردتجاصن ەن هبنهلک ناف چاقو ۱

 | بوزک هدننزو پناجما(نازیالا لنامالل )یذاخیابافو7 نضال ابضیراقا یک ينهن اخ نن نرصد هه قیرغوازوا
 ]| یرسک كواو (تبسولا] هاهبف بهذاذا :يضرالا ق بزوا لاتی ردزوح امان وزو هکر د هبنپماتعم كیا و |
 رپ هنسانعم قلوا ق وحنا یناپن هلو هد تننزوا دجو (بسول]) هثینانعم ببتو هاکرونید نوا لینوکس اانیطو ||

 كىن ۈق کز ا لو پښ وو امه بشرع شک دا اعلا ئابلا نم ابیس وب ضرایب ۱

 : | رن مەك وبه وام هود پ و بیا طبضيغاربط هک رول هشید هلغل قا ن کلکو دو كش وکې غار ظا تنش اشا
 ̀ || كيف بوو زالواهدرابنوقازوکو ب و ار دیا ن دش اط ف د زراد لوا تاه را وید هزرخت هدر ابچ مززز واد زی رخت قلم |
 ۱ جسوا ذا عبارلا بابا نمابسو بنل بسو لاق رد هنبما ته لا که نسب هلت (تتسولا) نوک ودنو ىج

 | | «دنننوضوم (هبسولا) تبالو نجع ضزالا.تیسوآ لب رددنسم انقم/قبلوا ولتوا رب هرمز تمره (باسیالا]

 : ضوصخحهنسهلقملسونهدننزويرکس (عپسو (یسو) دنسانبم بطزا عج وند هنغوروقامرخ لو بطنريراتلق |
 | ابو ةوملرلبارعودو رود بمویم نالوا نیلاقیغونق هل وک کز ہچچ د و نحف واو (یش ول ) ودنا وصب ||

 ۱ دول !هیام ورفع ند فلش: سان شنا هفده (بایوالا).رجونشانفم الا ظیل کرد جام ندنرللوف |
 | تانخالالباشوالا مهار سک واو رطدرفم بش و ةكنمانعه طالخ او ښابوآ اروند اسان یوم |

 ۱ ۱ بو .هن كامن ت تاقا تکا هرو رد كداكون واو (صولا)طالخالاو یوالی



 ۱ EE و جادو ) اهیلج دعبل هلاهحطاذا ةدانسو هو لاقي جو
 ۱ لغت (تموتلا) هرو اسا زا هننا او لانزرولوهدماکنهافوغو ع اکو دهنسانمم مار هم بولی هنی رزوا تاتبربیرب

 وتا ا نعینسقنالف نوت :لوقترونلوا لابعتیما هننسانعملسلبا الینسا قحربغبهنلاه_كيهسکرب هدننزو
 کارتن وغ تغ اچ یا سأنلا نم هبتلاقب اردنى اخ اجت وانک بانو هجا هلبمض کنان (ذنلا ( طالع
 دام ەدنىاب لتعم ىتىد تفل هودهنسانعم عجبردندنس # داغ یک لد نیم هرزو| نوا هی لص ا كنب هکر هش ب هدهیفاش

 دهل غلو | عوضوم هشت هنسانعم عج لصایلفردنلپتیثخددنسهدامووشا نکیشیا مرهدمووکم ذم
 جو مسر ید هدتنس هدام تون یو یرهوحویدباین لبصا كيوتو رولواذوخ ام هلتهچزبک,قاقتشا ندنآ

 ناکهفوذ واو ءاه یهدنرخآ بولوا بو یلصاو بازشا ینیدلواوخ أم ندنساتعمضوح طبسو نالواءام ۱
 | لاتتفی روتبد هناوبج یییدیاوانربو ییا رع کب هد پنو ی زج ((یولا)ندسنلیا چرت یغیدلوا ضوع
 قلوا مزالیکهدعو دعوردرجو ىلا ۲۹ هدع ( ةو هدننزودوعف 2: (بوجولا) هنانویا قو ةقانوسرف |

 ناجا بابلانمةبجوابوجو یشلا بجو لاس ,ردنزابع نبقلوا مال بچو نکو تون دآ رج کر دهس انضم | ۱3

 ۱ یضفالفاو (فبجولا) ردعوضوح د هسنیبب غم عوخوو طوتس, | ید "دام بوجو هززوا یناین هدراصبلملوم مز اذا ۱

 | بولق هلی یارو ر واو | مسا هبجوو طقباذ ذبچو بچ یشلا بخو لاعیرد هنسانع:كمشود هلنوکسكوحو |[
 ۱ اب سم یو ابطال ميهنمروتید هني زاوآ و هنس وتار وك ك ئش نشود بولي لوق لیعکعشود || .

۱ 
 ۱ لوقیلعرونبد هک ا کیا غانغط نوبوارب نام هدرانولیلدبجوو طقاسلا توضوا* دهلاعمنطق یا ةبجو |

 ۱ قلشوقنوکرهالنم روید کتی ماجط لک هدروبزجتقو متر بو دا نوی وا صوصخ ققوز دعاس تردیرکب | 8
 ۱ | ةزايللاو مولا دلک الا یا دبج ولا لک ابوه, نات یک لیا نوبواهخاشوق ندعلشوق بودیا صیصخت هنتفو |

 | رذهنسانعم ابا بوزغ شاوک «دننزودوعق ( بوجولاو)هدننزوایمنج (یحبولاز دغا نماهلجیلمویلا لک وا |[ .
 تزاغادا ایعلاتبجو لای رددنس نما یر بونل روجر وکو تناادا اب نوجوان نسوا ټپو لاق ۷

 كلبا مامط نون ار, نوک, هو هتنزاذآ دنع بجو لاقي رد هنییسانعم كليا در نذ هنسنرب ې هسکاراب ییهنسنزپو ۱
۱ 

 فالف جو لایرونلوا لاتا هنسأنجم كلواو راهنآیف ةدحاوّهلک لکا !ذانالفبحو لاق ردهتسانعم | ۱

 كود نما نادت رد کیو هیطارارداو لور بولوا دقعنم زوغآ هد ذم هکر روڼه هبهقان لوشبجوو تایاذا | ۱

 روند هب یک ابج ققروقو نود اپ دیسک :رفیکبسو کسو بجوو اب سینک كواو رولک باجو یی روند هدولط

 قاق مزالو بنج او ین میک كز( بالا )روند 4 اودکو | نانلوا نییعنو عضو هبهنایم هدرا قواو

 غيبلإكلل نیختوا یو دلرا ی هداروب كلهم زا ئا عيبلاكل بچو الامن و همز یا هبجوا لا رد هنیبانعم

 تپعخارم هراذخ ام ىابىۋ بررع)!نایهدعب ندننشالد ایا ًادصب یدرلحراش بولو موش رم هليترابعاباچووةبچاوم

 غقاودطس هدنرا هنج+ب سوماق هلغلوا توبه رابع اباخفو ٌةیخاوم هاوو اا اهب وا هدنس هلج هدق دنلوا

 دوخاب هن دن هک ب باجی او ږولوا هبنسانعم باجل ا جد باجوو هبجاوم نٍننزو هلعافم سپ یبلوا نیتغ ینیدلوا

 نا هل تابلو ا تانسا 2 ةبجول اقا اذا لجرلا پخوا لاقیںداتسلانعم لش یا لع نج لو اینک س چھ ج 8

 هقفخ | ىا دف لا بجا لاتسقبرد هتسانعمقبت انب فا ییکروب هلیساقلإ تلاحیکهشیدناو تفوخ ك نەبك و رانلاوا

 لیمفتا بیجوت )ناب ف ةدح او ةلک لک ارادا لج لا تجوا لاقپ وی بسانعم كلبا مامظنویو ار نوکرو
 زددنسانعمللبا ماعظنوب و اره دوکو همز اذا ابیجوت هلع مبح و لاقندهنسانعمقاک بچ اوو مزال یتمدوبهدننزو
 | هنلکا خاعو ماعط نوبوارب هدیوکی تا دوخاب بیا ایعویالوا هبکر وراها ةدحاو هلکالک ااذالعن اچ و لا

 ۱ ۳ مرکب هلومم قانو نویقو راهللاق هدنحاو هلک ریه دوجاداهسرفو هلابع:بحب "و لا ردهتنمانعم ق مراد.
 ۱ بولب رول وهدحناو ةَرمأل لاو مويا ی اهل لذا ةقانلا فج ولاقی رد هسسانعم یعاص: هکر هدنتعایس ترد

 | ناردا کرد هنسانعمقللوا دقمنم زوغآ دیت وم کن < هقانو تیبا لبالا تب لای زد هنسانعمقلاق هد ورد
 هبحوتسا لاغير ذه پسان قانا باصتسالاز دقجنااذا هفانلا عرض قاب اا بچ و, لات دو نولوا 3 لوتتو

 خد لوا قا چار الب تانکر و ەتو یاهتیجویهلاقی ردیف داردوهدننزوهفیظو نب تحت هجا یا
 بقا هاچ هتسج هو ارتش یادی یرادقپ لک زوی ەس رال وونلوا قالطا هار یش

 لاعاو نده لاج بر پمکك يچو یم كی( ذبچ ولا]لریدكنيجو تیفوتبادق هدک یا افینساو نخ امامت ۳

 ةبجوخ رها زانو پبجوخ ارنا هع#جهكرونلوا قالات کو ندنسج ||



 ]تستر یک انچ لوق لعیون تن رطكشا وطن نالوا ضیفخ وب + لا نیو ییسود قورت
 || هفنرط نالواردعاا هلیحد اب هلواراتولعرب هلیخ بویلن|بط یر تی دصب هلغلوا يیظعوولهرادیرتوهجزومنچ

 ۱ ناستقرتش توئاتوا كند هکر ناو والا نلفشقابو لدتعد یی هلو ریه ص ؤا كت هب هو يرجو عساو هن هکر وتد

 یا باور صا نسل هیاوشا ناو هنم نییعسا قاب ناکا تانا ی هبادنم ضو ل اقر و هنسانعم.قلوا

 نالوا هدزلابف شعب هدننزو هزجب (هب اولا ) روتند هپ هوذ نامزبدو ئر بآووردل دندو وءاههدنرخآ یک« دعودعو

 لوق یک روغ هيف وف نالوا عساو ینو راو نبر دو زولیکربا ت وص رولیغب هدنجکا کروند هرومج- هما! یخ
 تحوم قراعف لدو نییلناوسرو تحاضف هدنزو نابم لم كوخ ( تاو )روش منی وق نالوا ني رد لانه |

 ناب نما :یا تان ولات قا لاق ندلعاف من منا ننی هلک باشا وب و هتنمانغه تاب زج روئند هتالاجو لاتا نالوا

 هر نلزعو :قتلرط لوق لری كا شباب یخ نا اتو مرش هیسنکرب هنننزو پا (باشالال
 هتخاح نعه درو هبضخاو | هنم یبعتسیالمهدن لحفاذ انا تاو الاغ یدهنتانعم لا دوم :رامحنو "قذینتهامر ۱

 ] هدننزو هدعا طنالا)یدئوا تلف هنانواو ىدا اوا لس كولا ۈگ تناسب كراش ءاتلاب هیأت هبفلاش و یر |

 دام لاش ودهساتغف ایشوزایو ذو یزخو قلیاوسزودراعما هدننزو هبهوس (ّیولاو ) هدننزو هدون( هبوتاو)ا
 ر دصم یک هاند هنم کس یال یا ب ی ماعطبلماعطامنتاس ال! ف لاف :اچخ وراء ئر ىا ۇم وب :ینودما |
 هم فا لب د یی قلو | لو واوخب بوناتوا نداهنکو ەد نزاو لاعتخاهبا هفادشم یان بن الا) دلو او ۱
 بابل ناو جا بگو لاترد هنس انمم یل راسم نف( نآولآ) یدیابآنوا صا ول نیعتباو یو |
 رود بهر نالواروهجنو ندى د دنزو هب( ولا )رک اک بجای هی آوا لاو تشغاخا ناۋا ۱
 کتا موعهو لج زوال ایشو هدنم اکنه لفن هاتدندشت كامو حق واو EES اولا اک

 سو هدنششنزو هلو( ةن ورولا) ب وعان للا ای اذا ل والا تنبل نتا و

 هرزو| هحجو ی قاتلوا گاف هدرز تۈك تا هبفوغ یانو ق ككاو (تغلا) هو نهان بووو نشد
 ئانو نف لوا( تولا )لزز اف تسافا ین بای اتو ناكات کلان تو لاقت ن :هنسانعمقلوا رادنابواتما

 هدننزو تین (بعولاو) دزو باک (تانول و هدننزو دوعف (بوتولاو)هلناضفانابولاو] هلن کیس یر کم
 رتطاذا قاتلا تابلا نم ٠ ادو« او ا ووو انبتوو اتو لخرا نشو لاق زدهنشانعم وان قمالطاو قمار
 دن ندیرغلاجز کرد جیوه نعقادا بفثولاقت رد هتمانفم دوهف مرا هدنفآ نم هل ببفرخ فولوف شو

 نیا طلب عقاو هدنشةورد قهاشلخر ن وب رم کاله هدماکنهلوا ق افت تو دنادوفو هنر افس هب تنر درک لولم

 دتدوعق وب د بهرزوایراتفلوزاضحاهنیزوضحم دزو زەن اک چوق ارم هلغلو هرز ازآهلیسامدنوض اوخ هرو | ابق
 توتداغاوظم ڭا امت ید یا نو دنا لجع هنساتعم 6 هل هو شفا هوا شام هم هدک لبا تراش اوزما

 ندراضحت هدد لنا: ةدهاتنخ نلاج ون تالعردنلوا شانهشخ و رخ خم ارض و یعاشاندایف كلى لوا نامه

 رانا نت حز يور چر اظ لخد نم متد مک تب رعاندتع نسوا هلکلبا نابئ هدزانآ تو دتا رابغتسنا
 یادزاتوشلیا مکتب دو زوا ی زج رک رب الو یات مز دعب نم هما وا یقفاوف هنتفآ

 وداهنس النهر رتسو ت هلتنزو خاک (یانولا) ییهتنا رذ ما لعفندذ وتو هل رسک ان یس هلک ت نانلوارکذ

 نولوامجج یسهلک تازو هدن روضوب ود وا هاگنیشن رک د هنا دعافملوف لغ تفس شارف وئید هکشودو

 مبل ناعیهاوا تکه داهجو نحو ًارغ بوزوٹوا هد هک وئید هزهاو نه اشدان لوش هدنزو نابترم (تاسبتولل
 روس هعیآ ناغارصصو هنساتعم هل مس ضرار وذ هرب قشمو و و ده دونه( بفیل )رب لودسش كيد ىا نابل |
 هرب هفگسکر وب یک نتو ومد هی یشکن دنا تسزالم ةغم ر وتو ااا ذوزولوا فصو هرانآ ی رک هنسانعف وفاق .لخر|

 ردیذآ ضرب نهو صحن لب لیقعهدنس هک وا دنور ذر ذآ وصب نصوصح ەنى ها هاب هدزاج بنیموروخید |

 هروک تنا لو اشیا لامر ن دعت ادص یرلتر تخ مالسلاو ةولضلا هلع ءایفصارو زس هدهرونم هندمو |

 تبطو ناتا هعطق ی دب هب وفطصمترضخ یر طهرکصن دق داوا مالا ت انقر شیدو مان قد رخ هد هد |
 ذب زخه زا ماب ریتم ۷ اننا ۹ یی 6 هرم ۶ الز ٠۰ هیفاسب ؟:یفازغا ١ ندرانوب هک ی لیشمیا |
 لوذح راوتلو ههر كوك تیمو ندیدآ ءدا مضومرب هدننان ا خو دغ هد ده ر کم کم تثسو رال دروس ففو طیضلا ۱

 دوخت دن یی هللبکر ةدننژو تفت( بیول )ردندآ عضوم ومر هدننز و دععحو هاذتتزو شاخ (ت وم) هیناتعم ۱

 دکل نو ق ووا لک روفیاسو سیم وتهولاق E 1 وتو رزوا نیست ۱



۳۷۹ 

 ۱ ا ا ی وجودی خرو نب لانمو لامنالواریشکب انو ردلعاف مساند هبانوبون (بئانلا) بئانلا) ردیدآهدلب ۳
 لاترد هنس انعم كلك یرخادعب ه هرمز هریزب دوخا هي هسکرب هدننزولاعتفا (تایت الا) شک ابا خلافی نم

 | تراغ هل وکسكزاهو یعف كنون (بینلا) ردندپماسا هلی كم (تیاتم) ی رخ ادا ةرعیهتااذا اب انا ماتا
 بہنا اونخالاقن هل بسك نون ر ولک بابن یجب ردا مهیا ردصمروئد هنلام تین نان تچ نالا و

 ابهن بهنو بہا وع : لام هنسانعم ىلا تهنعبودیانالاتو تراغلامرولواردصم سھنو ٌریتعلا یا

 هد تب برعناسرف رونبذ هکمردنرکس بودانیوا تآ هنوکرب بهنو هذخا اذا لّوالاو عباّراو شات بالا نما
 هلام یرلکدتبا نالاتو جاراتو ردقج هلواكمردنرکس بوقج هلیکنزوا نیکسک یک دبا موجه هرات ارهاظ ردفورعم
 1 وشیهسک رز بن و هوا یصفت ند رارکت هکر دجانح هکلیا مبهن ینغ نکل رد هیانعم وب دا تیغ چ رکر وند

 مهتاب هولوانتیا هویهن لا ولوا شعب | جاراتیتسومان کک وک هنسانعم كللید ب ولآ هناسلهلبا رک
 | بوقرعب ذ خا اذا بلکلابهن لاشرونلوا لامعتسا هتسانعم قعافبوب رواق نیدنریکینغابا خب تمدآربكیوکو

 نونلوا بعد قىشلاق کی دبتاانعت ی !تینعلام هلحاراتو تراغ یدو هدننزو لاعتفا تاللا ناسنالا ر ا

 بهتناهبیلوا یل وتسم هکر در هبدفامونا دیمتیاهن دکتر کسیعسق تآںابارعو هذخا اذا بهنلا بهتنا لاعب .

 ردنلیا ماننغا یمیدنکی ا تبا دوخاب نعومج كنم رکس هک اب وکه نسانعم هیلعی و نسا رلریدطوشلا سرفلا ,
 ردرامسا هليا هد هدشب یابیینلاو) ) هلیس هش رخصت ( ییهنلاو) هد زو یلبحیهنلاو هدننزو هات

 نابهن)ردتشفلوا رکد یفیدلوا ردصلا میس یک هنافنآ روید هلامنانلواامعب و تچتالنک ونداي و نیت

 ی ی

e | 
 لهودو رد هنسانعمقعسلاق ی ب رودیانالاتوتراغیلاع هدننزولعاهت ت( بهانتلا) زدغاط یکناهدهماهت هلبس هی |

 | هتسانعم اشک اهم اوقنارهنم تذخ | رد ضرالا بال! تبهانتهدنراقدلاز قوخ هلکع روب بوشا هلو بیو دج | ۱

 ۱ نیسنوامت بوش را هنآ نالوا یتاپمهتآربراب کر دندنوب رد هن صسانعم مشی هدننزو هلعانشم (دهانلا)

 | ی :رکیدکیکا وکهلفمالواب ولغم یسیربهنساانعم هربضج یف هاراب ید ضرفلا ضرفلا بهات هست نکس هخ ربا ۳
 : د زونلوالابعتسا هنسانعم كللید ین رک هلاقم یت هسک ب E9 ةبهانو ردشلیا ته

 وا یاالله نا لوق یلعبهنم ی لیلا دیزو ردیدآ كنب ردپ هژءمقر هدنن ز و رذنم ( (بنهنع) اا

 لاعبرونلوا قالطا هنا 1 رکو ی تیاغب به بهنمو ز دیبمایسرف كن هسک منی نه هنوع هدننزوربنم (تینم) ندزعاش |
 تبسرف مان نو رح هلیف كم (بهانع) ردیدآ عضوم رب دیتا ) تیهن) ودعلایف قب ایا بہت مس رف
 بوهنلا) ردهدلب رب هدنیرق ی رقلایداوهد-تنزو بختم( بهتنملا) ردیدآ سرفر ص وصخ هەلى ناف |

 بولطم یا توهم وهلامت ردکح هدنابپهم هسنانعلوا اطعاواذا هکر ونلواق قالطا هثشنالوا تب ولطم رلیحم

 یزاهکرونید هشیدترد نالوا هدنراهسک |كنهيع ایر هدرغآ هدننزو باب (بانلا) .ردندنلبقیلوا زاحم ویو لم

 ردشن قم طفل بانو ردقچ هل و شید ترد نالواهدنسارو راشید كوا هیعارو رونلوا رعت قشی دك وکو یشید
 رولک بینا یا عجو مدننزو بویعرولکبوینو هدننزو لاوقار ولکبایناو ه دننزو سلفا رولک بنا یج

 فلومو تودبا رظن هنظخل او شهقندنلوا رک هلسا وب مادامرد رک ذمناسنا بانکی ذه دحاابص م ن کله دنن :زوبیحاعا

 هچوقولش اب بانو یتا فول عت ن رق هلی بان هدناویحرب هکر دیالقنندانیس ناو رولوا شلبیا رايتعا نهنانعمنین
 هکفینط نب باتردندیماسا تان و هلیرمبسک نون ر ولک بینور ولک بوینو رولکب ابنا چکنی روید هپ هر هقان
 ناتیعاو.هنشولوا كتعاجؤ .موخرن بانو ردب ردپ .كنولاخیبیل نالوایس هدلاوكکلام نناشتع ندنابحخا

 ۱ ندقمزبا رز هد نن رقهیخانمانیاوا هددادبخب (بان رهن :)مهدبسیا موقلا باناذهلاقب رونلوا ی اللسطا هن هم و
 | دوتدەناويج نالوا ظیلغو نوغوب یشیدیزآ هلن زوج (بننالا اروند هبهقانولٌشبیخدوب هدننزو روت (تونلا)

 لوعتردهنسانعم قفقوطاب قمروا هنشدد یزا زا كن هسکر دننزو تبع (تسلا) تاللا باللا ظلءیا بننا تلک لاق

 تورا هلیسید یزا نوحا اردا ییتعالمو تّیوشخ لانهنسنو هدننزو لیعفت OEY هبات تبصا یاادنهتبن

 لاقب رد هتساسعم قبهحوق هقانو هر اش هیفرثاو هدوع ماد | مهسلا بن لاش رد هنساضنع» قم القوي

 ندنرابع نادعلاص ك وکی کی راشید یزآ هکر ونلوا لامعتسا هنسا نع تاهلکوکت اینو تعرهاذا ةقاسلا تبث

 وو هتسانعم قفلموب وا بونلکوکت ابن یندوب هدننزو عفت (بیتتلا) همورا تجرخاذآ تسنلا تین لاش |
 يدي راقل كنار مضخ سعلا دبع ن ورع نل پښو ترکی دعم نبسق ) تابالاود) شن یعع تنبل شت لاقت

 هناوقو هغانحب ويب مساو یسیرصا هلن وکس كنه یتغالواو اولا واولا n اا ۳

 توس رج
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 لاقیردهنسانعمقلوا یدنتسمو دمو یرپظوروابلوق لع قلوا یفب عك هر مزو كتعاجربهدننزو هباقن(ةباکنلا
 تکتمهدننزو بصانم (بک ا نم ا)انوعوا اف عی ا ملا بکنم ناک اذا عیارلا بابلا نماب وکنوةباکنهموق یلعنالفبکت
 روذلو| قالطاهرلکلب نالوا هرکصندرلکلبنانلو | قالطا م داوق دن دانق ك شوق هلبس ه عج بکا نموردیعجج كنظفل

 نالوا هدنفرط كواردراو یبساررب كنیدردرهرولوا كلب رکی هدنزادانقكشوقک یلوأ نخر دقوبیدرفم كوب و
 ندشاط یغابا هدننزو فتک(بکلاو)(بوکلا)ردیانذویفاوخو رهاباو بکا نم هدعب زرید مداوق هکلی ترد
 یادغب شلغلهدننزوهعرج ( ةکنلا) ردشملوارک د یرللعفرونید هناویحو ناسنا نالوا شةر شا طدوخاب شخ هران

 هدیدشۀداح هکر ده نسانعم تببصم هدننزو هلزن( ةبکنلا) رونلوا ق الطا هدهنتفبب شاطیکهربص رونبدهتنمرخ
 ردموس ر هلا تابکتهدراصب ر ولک بوک ی جو ةغلاہمر وند ید یکن ر دذوخ امن دحر ءابکتر دنرابع نده
 ناک یبرونید هپ یشکن ایلوا یاب هدنرزوا هدننزو رجا (بکنآلا) ةببصمیا ةبکتو بکت هناصا لاق هلتاکرح
 قوا هسکرهدننزو لاعتفا (باکتالا) هعمسوقال یاتکنآلحرلاقت ردقج هلو هسک رح السا ذا رم هک هتساتنخم

 مسا (بکلا) هبكتم ىلع هاقلا اذا هسوقوا هتناک ب كتا لاقب رد هنسانعم كمرتوکب ولاهنب زوم! ینایدوخاب یروبق |[

 رونید هنسهژاد كنغن رط كشاورطاقوتآ (بیکنلا ارد یلسیرکیدو ۍعازخ یر ردبنقل عاش یکیا هلیس هینب لعاف
 تیبصموالپ رد هنسانعم قلوا ثداحو لزان لکشمرماربهیسکر هباه (ب ونلاو ) هلتوکس كواوو یتغ كنون (توتلا) |
 بونو ردهنسانعم ماقم ماقهکرولوا عج ندنظفل بئان یس هلکب ونو هیلع لزناذا هب ونواب ون بونی مالا هان لاقت یک ||

 بونورد هنسانعم برق قلنیقب وردهنسانعم تّوقوروزو روب دهری هفاسم كل هکر نوک ندر نی دنوی كعد ارب
 هه بونو همأقمماقاذاابانمواب ون هنعبان لاش ردهنسانعم قلوا ماقمعاق نعي بان هیسکرب هلبحتف كيه عنانمو
 ردندتناش كلا عوحر تاعف دلابارز ردندنوت هان نالوا هتسانعم هنداح ردهنسانعم كلبا عوحر یرخ ادعف

 عوجر هنهاکر دیلاعت قحو بات قع ىلاعت هللا باتلاش هنمو یرخادعب رع عجراذااب ون هیلا هبات لاعب
 ةعاطلا مرلاذالجرا باتلاقب ردیمزال یانعمهکر ونلوا لا ىعتسا هنسانعم كعشرود هتد ابعو تعاط هللا هى تو

 روند هنهورکناسناو ردهنسانعم تلودورد هنسانعمتصرف هیولو یدنلوا رکد هکه تن رد ردصمهاناه( ةباونلا))
 یجدهدرمن اسلردعسا نده وانم هکر ولو درفمرد هدننزو درتصهکن دنظفل بونوذعاج یا سانلا نم ةب ون تما لاق |[

 | ندنسهفئاطیکز هلیع تون (بونلا) كلتبابنو كتب ون تأج لوقترکبینبون تالکه نم رکد رونوا بیعت تبون |
 نوصغیدل واردباتعج ر هنناکمرونلوا قالطاهنسرآ ل اب بونویکیمورو مورردیدرفییونردیسما هقرقز |[.

 ل وقت رد هتسانع» تب ون هدننزو هاك (فناتلا] ردیدآ هب رقرب هدنساضق ءاعنص رهشهدنع ب ونو ردات یو رفع

 كنون (ةب ونلا) ردنلبا ت وكس فل وم نكل ر درمسفم هد هلقلوا ماقمعاق هيابنهدح ابصم كناستنو كتبونثأج |[
 یشبح لالب ردرایکنز قلخ رونلوا رعت یالو رهرق ردیدآ كتهکلوارب عقاو هدنف رط بونج رصد يعض لی

 |بانملا) ردرلث دح ییونلا ییوتن دمع ن هللا ةبهو "ی ونلادجا ن هللادبعو ردیعتا هاڪ رپ هب ونوردنداروا |[
 ن وصغیدلوا عج ممروناوا قالسطاهل ويك جهدنا دورو هیونص بانمویدنلوا رک هکه تند ردضم هلیعتف کوم
 ةمو همان دیف دنقایا اذکیقهنعهتننال وقت ردهنسانع-للبا ماقم مماق هیسکرخآ ییهسکر هدننزو هماقا (ةبانآلا
 صالخ الان هبیهلا کرد هلبایص اعم رتو یرخادعب «رمعخراذا هبا بانا لاقیردهنسا نعم كلی عوج ر یرختادغب

 هکر دیفدارمو «دنتزو هبقاعم (هیوانلا) باتاذایلاعت هننایاب انا لاق ر ونلو | لام عتسا هنسانعم كلبا هخ وتو تو جز |
 كلاذو هقعاذنه بکرراص نعد بقاع یاهب وان لاق ردهنساتعم كعشلتب ون هدک بغ هنس هسک | كەت اد نالوا ت وکرم |

 هیوانموهبقاعم هلغل وا هنسافنعمتب ون هبقعا رز ردق وب تیجاح هدیقت نک ر دشا ثا طسب هب وہ هج رک راشهبقع |[
 رد هلبسهقالعقل وا لاأفتع یعوجریرخادعب ةرمارهاظهنسانعم دوج رطم رونلواقالطا هرومغب مفانو نوح || ولشغا لز وک ب بنمو ردلعاف مسا ند هب انا هدتنزو بی (ببنلا ) رده هنسانعن لعنتی ون هدشیاربافلطم

 قالطا هموم راپ نالواناوارف اتو بآو توارطو ضیفو رنشوخو فیذعل تیاغب و د وج یا بینم یط»لاقب
 لعاقت (بوانتلا )دی دا كيوصر صوصخ هنس هل بق هبضو ردیدآ ل جر رب بنمو نتبحیاببض میر لاقیروتلوا
 اویوانتلاقب ردفسانعملیتشلتب وناقلظم لصالا ق هکر د هنس نهی متل وب هلتب ون ین وص هبا تسقة اصحاب رعهدننزو
 ینیددلو ازآوصه هر هکر دراشاط هدزخ لوش ارد د ذلقعبکسقلاهاصخو متقلاةاصح ىلع هوعساقتاذاءاما ىلع
 قجفیلباق بوتروایرلنآ ب ودنا عضو زا هتساکو یراشاطلوا هل رال وا روح هک لا سمت یوصهدنرانیهدنقو
 هدنتلالا نیطسلف هدننزو نیووط (یب ؤت تبب)زاردبا مسفتهج ردتلوا هنکرهو رارکو د وص هنب رزوا یزادقو



 | هجرطاذا لّوالا بابلانم اکنهبپکن لا ردهنسانعم قفارب هرب بوت 1 ندلا ییهنسنرب هدننزو تم 1

 | نالوا هدنجما بودا نوکنرمس ینروققوا ینعب ایفامرتن اذا ةنانیکلآ بکن لاو هبفام قاره اذا ءانالا بکن

 لاک دا رج دا بوبههدتپ لای اصوب ورد نکته یریکیهک هیس دینپرغصمرونید های |[

vé 

 | كيم (بقانلا)ردیدآوصر هدنناب لیح من جا لنا (هنابقن) ردعضومر هدنند ناعم هلال كوبتهدننزو ریز

 ندفن اط بقانموردراو رالوب هرلتچس رباښو هنع و هب هسماع و رلک الب برضص هک هک هدنآ کر دیدآ عاطرب هارححف

 | ندلوب هدتنزو دوعق (بوکتلاو) هدننزو بعن (بکتلاو ) هدننزو ترض (بکلا)ردبدآ ل ویر لصوم هپ هکم
 | هنع لد ماذا عباراو لوالا بابل نم اب وکیو اکو کت بکت و قیر طلا نع بکت لاقیرد هنسانعم عاص

 | لاعب ردهنسانعم قم اشو ییهنسن نالوا هدنجما بوروج یغاشا ساب یاقرو ردشلبا رارکت ینوب فلوم

 ات ټکی اب روهتن انهم نقرمشاط هلغتفوط شاط لوق ىلع قل « ۲ شاطیغاناو ,یدلیا ناشی رب یرلقوا
 ۱ ایه یی نامز هلی کوا بکیو یو ؟دکن روند هتییصم کوا ابصاوا اهن اذا هلجي ةراسحعا
 | هنه غلب اذالاکبو انکیهلا هک لاق رد هنس اممم ا اراج ود هتپصمر دوخابقغآرغواهتمشموتنح طرف
 | وند تاج الو هب هک نودنا لبم یرغوط هفرطر ہد رو سمت (سکنآ) وتب هاجم اوا
 ۱ هناا تندودو ل ھه ام منشا نکو یف لاش رو واربع قطحاو پرو هدیکر ردیتلاح قلقباص ندنسفلخ

 ۱ کت لوت لمردوب لر هودکی هخرطرب ندع رشاط دوخاب ندعلاح قوبط هکر وند هفلعب۶ 1 نالوا سرا

 ۱ صعبا, دنع ررو رخ هف رطرب قرهیببع ا وا ڭەوك کر دیدآ تلعرب

oردهتسانعم قعاص ندور ج ږوب هدننزو لیعفت (بیکتلا)ردصوصخم هنکروکی عب هنفنک كموڊ نامه  | 
 | رولوا مزالو یدعتم لوا هینسانعم كلا هغرالآ بوردباص ییهیکربو لدعا ذا قیرطلا نع بکن لاقب
 | ردناهیدمد ید هنیلوعتمو ر دیا هیدعت هدجب او لوعفم Ta هخو ی سو دام پ ها نو وشاو هجا دا هکن لاقب

 هنع نکن ساسالاق لاق اک نع هلدعیا لدجا/ذا هبنع هبیکنو. قدرطلا هکن لامرونل هلص هلبف یحءاب و
 قیر طلا نع بک لای ردهنسانعمقع اصندلوت ېدو هدننزو لمقت(بکتن) ها هیکیو .هنع ةنكنو هکنو

 هدننزو روع (بوکلا) هنکبملع هابقلا اذا هبوق کنت لاقب ردهنسانعم قلا هزومآ ییهنمنربو هنع لدعاذا
 ارج (اکتا) دبصق ربع یلع یا بوک قی رط لا روند هوا نالوا قدابص هفرطرع بویلوا یرغوط

 | ندهترکن الو هدنفل ارآ لب کیا نالوا ندلوصا بوباصندیلصا :بوهسهکر دلبلوشدارمیکر دکعدلبتیرکآهدننزو
 | نالوا یررک عب جار پکن ءدندنهراضیب وروتد هبندیابوپه ن دین لامس هلباایص هایکن لوقیلع هبلبا بویه

 | هکردهیاص ین ردیآ توبه ِندهیرک نالوا هدننیب رانا نود ریس ایکت بوح لا اپ ې سام ردیردرل»

 اکی وديار !تقوبج هدنیبارارو دو بوج . کزدفیهمبار را ردیلیاعم پیزاویوردپا بوه هدننایمزو د هلا

 :هچرابدوب سدیابوبه ن رد لوس بطق کرد یونچ ال واردنر وب رعلاد نج خاب رلوبصأک لوا م وعم ربدیلبا قب
 هاجن تطق کردم الا رونلوا رییعت یسغوط نوکر دلصا علطم ہک رد ق رشم (بننروبلوا ری ی هافاکا
 هدنراجلارا هانی ره ایریا یا اکا هکر ډیرخماعبارر وار ی ٍندننناج
 ا زاریدهاشمشک دیک کر رد بیزا یرب ردز و ی هزواروک 4 نمهج وكتبرب رهوردقح هلو ءایکن دراو :رکررب
 ءاوتسا ءابصو زونلوایبچت نیبدکرد فیمیان روت لیهرق ار تلایونلو استار وب هکر دهیاص
 ایرتتدن  هترک نالوا ةد قبا لاھ میم هد هٌیاستاقواردیابوبه ندنفرط ققح قرش هدتماکنهرابنولبل

 جابر نهم الاطهرناجومو نیت : الورولو| تقرب ند اریصزار وب بووصوب ردردق هنعلطم عن تانب ندنعاطم
 لیصفت ار دیار اشعا نک ازای ران انیمالسبالبهاو زی ا عفته یکیاز زوتاراامرحورار دیاراتعا ىلا نوا یسهرباد
 تانشابلوق سا ملکی هد دچم میگی -اردطویبدیفارفج بنک
 | ت هضال کت هنننره کیو ردرکذ میل بگو اورا رد سود هدیسراه ولو رج زوما کروند ءوضع
 | روح هکروتلوا قالططا هنر تاچ raê ردٌدانعم بالا بکسنوبا یک یرطر كلوب روئبدهنتمسر
 | هک نالوا قزاعمورهظ تتعاجیر بکنم اول حردقج هوا سیئر یکبار د هک نالوا دمعت راس اصمو
 تارةمزولوارامت م نوار صد و سید واد آلا

 ندبهم لصا لب دزو دومق ,بوکتلا ربنوعوا عضب ع یا مهیکوه لاقن ردرممفم هلی هاترملآسآرءدبغار
 رنا نیوکو اهیهحنع تلاماوا ل لوا نمای رک ایل ردنا ناتا رک ا للودع ر

 ےس

 هراکنا ۱



 ةقللا) هنسانعم هجو روند هزوډ همنو ردیدرقم كنظفل بقن روند هتتلعزویوا هقنوزولوالب وارمس هسرولوا

 تسقنل) اهماقتنا ةه یا ةبقنلا نسنانا لاقت ردعونران هکرونید هنتشیه یرلغتوط باقن ات وناخ هر رنک ك نوف
 7 تن هتسانعم شوهو لقعو سقنلایا ةبيقنلا نویموهلاش رود هنهقطان سفنهدننزو هبیبح

 یلعو راک كن هسکز هکر د قلوا لعفلا نم نالوا باوص ردنعلغ کر دموتسرم هلبناونع لقعلاوهدزهسف
 لاقاکر دنرابعندقمل وا رفظو لبن بجوم دسیا ردیا تردابم هلع هنرهو ترشابم هب ولطم هنره ر دک د قل واول تنم
 ىأر نعي یر ذافنو هنسانعم هروشم روند هغشناطهبیفنو بلاطملارفظم لاعفل مث یاةبیقنلانویم يا
 رد هتسانعم تقیلخو تعط هبیقنو یر داقنیا ةبيقن نم علام لاق رونلوا لامعتسا دنسانعم منمربب دو فان

 هذننزو رسا (ببقنلا )ردنا رارداقوج یدوس هکرونبد هیدقان نالوا كوب یسهعوةقیبطلایاةبیقنلاعرکوه لا
 روند هکن وکشملد یزاغوب و هتسانعم نارلاناسل رو, هنک دوزارتو هنسانغمرامره روند هلاوقو هنانو کد ود

 باش هلغمقچ تا یزاوآ هر ردیا بفن نانو كن رلکب وکی اداؤ سک ان ضعب ندتسدش د اطنی ٹن هب داب دارم

 یلبفکو نیمط كنم رللاوح او قر طانو ده اش كتغاج رب بیقنو زرد بیقن هکب وک ل وا هتشبا زەب وا یاد هنرلج نام
 كنبر ال اصمندیااضتقا تو ذیاربقتو ثخ ف اتو تراظف هت .زللاوخ اوروما ماد هکر وند هیسک نالوا ایرو
 كن هلفاق را منو ليل هکرولوا ین كااب راک خرد هقشنندنشرو هل واردبا مامهاودیقتهدنفیش قو هب وستو تور
 نس ةدنراناتهیم هلوعم یک لزاتاضتتو هیوسنو بانو تراظن هدیرانانکشو تاکرحو هدنراط انضمو زوما

 مهدهاش یایهسیفنوه لاش ردندنوت یدتفآ فارتشالا تبیقت زا الاخو دولوا هقشب ندیشان نا اروم مپ ۱

 هباقنموقلا لخبقت لاقت رود اعم قلا ثللتقندتعاجتر ةنکرب هل مسک توت (تناقلا) مف رع |
 نکا لک د بیقن م دقهسکر هدننزو ههارک(تباقتلا) ةفارعلاو ناعضلاو دوهشلا نعي كلذ لغفاذال دا تا نم ۱
 ناضفابیقت نکی اذاعبا راو سمانطا تالا نم ةباقن تقنو نالف تقن لاقبرد هسانعمقلوا تیقن ند هرکضا
 ناو لع هلیسهدانز هدننزو و (تاقنلآ؟ یک الوو دبالو رد زدضن هلق و ردعما هراقن هل ون رسکل وق لع

 بافت لجز لاعب توضکی دابا اردا دعو تقل یبیغا مب عنج زونلوا قالطا هن ی شکن الواانشآهیایشاو نونفرهو |
 ةطاحا عو كن وئ ةلغلوا زا ام ی م خاو دخ را كارل وئاخو دم الغى ا

 یززوهلکن اردنلوارمدوهشمهدب رعدالپاغقاوزز دیارظنهخبراخبولاق نج آی راز وک دکیلد یکیالوا بود ۱

 درس نالواظلضو تشزد باقنو ردباناعل یرزوکی یک زوکندکیلد یکیا لوا ظقف بولواروتسم یزاهکحو
 یعیانامتق ناخرفامه# لئلا هتموت سا نظب زوند هنراق باقنو ردیدآ عضومز هد رق هدمو روند هلو |

 ةسک یکناباقنو رولو ترم : «دقذلوادنامو هبشكي هنرب یزبمدآ یکیا ندران روا یناشعا تبشن هدنرافرب|

 هجوم یااباقتهیقل وقت زدم رکردهتننعم مش وب یناهک انس نعبداعیمرغ نم لوق ىلع مش و وریور |
 ی رزوا كب وشة ناه ن کاو مج نمب بلطالب هبلع تمه ئا ان الا تدرو لوقتواعدرتظنموا |

 داغی غ نموا ةهگناوم بقل یا ناقف فان لوفت زولوا رد صه اند ها اغم تاقن هدلوا یانعمو مدلک هفح |
 هدراصب بها دضرالاقلح لا دفنا لاقت رذ هنساتغم كلبا نفتتو رب هدنزوب رب هلل سکس نهنرمه (باقنالا ۱
 نادایظنح هنر رو هفافخا تفراذا رعنلا بقا لاق ر رڌ هتنانعمیفشآ ابا ك: هوو ردموسرم هدنناونعراساذا | ۱

 فنون اخ اطا دالر لا بقنا لاحعترد ةسانفه قىل وا تنفن "هتخاجیر لوق لعق لوا یب وبقو خب هد هغر |

 هدشنزو لعق (بیفتلاهرعب بقناذا لج زا بقنا لاقت رد تتاح قلوا شهشآی ران اطتنم هود كنة رتو ۱

 ینادلواز اونو ييهذاذا ضرالآقثقَ ٣ افت رذ هاتف" كمك توشالوط یزب زه داؤ یک ت اضفاودیقن

 قاق ىا اتسو اافرح هلن ته (FD رذز شم زدنا هک هفزالیاتعم دوخ ا ق دنلوا رکن اق دنسه داخ تشن
 ردەنس اعف ىا دوا ىو رشاطقاظ كەودو ق“ رضا ذا سولا ىا فنا بق لاقب رد ةتنسانعم قمل ابو كد ۱

 قج هلو راتتفا نلعا هکرذ هسا ره رل ةف لفافو كم( دخافخا تقروا قساذا ربع بقنلاقن |

 وهلاقبردی دض بم هکر دنرابع نرخ افسر امو رام جلو ا تص مقوم زونید سن لو تبّنمو نهو لضف
 ناتسبو هلاخو رولوا یکم سلقد کز وند دفافوضقج هزاط نالوا هدنعل زا ناخ یکی اهنقنمو ةرضضم یا ةبقتموذ |

 یدرفم كنون هنیباتعم ناذآ روند هرافلوق هلق كن هره ( کاتنالا)روند هزاوبد نالوا هدنس هروح كنس هلوقم

 يسا ندقغاب یدازوا نوزوا هرزواینا ناسنا هکر دنلعرب هل رنک زقاق( ةنفالاو(بقاتلا) ردلکد عوجس
 بیقن)ردیستضراملفلد تونل هر قرانا كن هتسخ نالواشازف زسا هدیندم تام دار زولوا داع هدن هان

۱ 



yf 

 یاغب بعنو ةنح پملایزدسنلا ین هست نا نه قم بّربجوهوا رسل یف عرساذ انها ملات

 | ناو رک دن هلغلوارددضم لنصالایف هداروب ملا ةعیرس یا بعن خر لاغب رونلوا قالطاهلندیا رورم هلتخرس
 | بر دنوس ینو یکه غرق هکرونبد هناولنب ورو بوخو نیکشاوشل کوب لوش هدننزو زبنم (بعتلا) ردیواسم

 ۱ جیم سرف لابی ازدیا توط سو هلج هلیشاب نکرز ونک وشید هل وشوهلواردکب وشوفو ب وش! قر هدازوا

 | هدننتو هبعاک ذبعانل)زکد سن اکرونید هی هقان ك اچو رونی هیسک رم مب و قجا ق انلش ی اتلش ناعترغاجو ذس رو شک
 ۱ ها لام روند هی ها نالوا الاجو ك راح هد زوج (بعنلاو) هدننزو هبا کا( اعنلاو اعنلاو )هدننزو روص (توعنلاو)ا

 أ | كيوعن بعد ار ربشلبا ماه هدفچبنایبفل وم هلنینعص رولک بخ عج هعب رس یا بعسوةباسعدوتوعنو ٌةبعان |

 ی اون ز دیدآ هلییفر ؛بعانونب) هدننزو رردنیعفو ردبعاون یعجچ تن هسبعانویکر ضو روبص ردیف

 ۱ ناور لول نانو ارپ غټ ءاوذاهدننزو بفک, بعنوذ ) ردعضومرب هدننزوبعاک ( ( بعان) رد نطنزب ندهلسقلوا

 لات دهنسانعم قم ویابن نکس كىت نیوی ك ون( )زدندنس هبعشتالام ن نالا هکر دینقل کان
 | جانار املا بخت لاغر د هنا كأ وص سوق و هعلتااذایاثلاو لّوالاو ثلاقلابابلا نم ابغنقدرا بغن
 1 بیرمم ۲ هدنینهکا كشوقو نوتعءبدلوا ئن یطقنم راب ولو | نآ ر د صوص هش وق ی عی ردئدصناصخ ونو ءالا نم

 ۱ رهون مدون دیک« شوقناسنا بغنور دضوصخ هک کا لبا صم قر هلو ریثکب رش ارزی وا لامعتسا| یس «دام
 وك كنزغو ینعضویضف كلو تبغتنا)ع رج افا:بربشلاق لج را بغن لا رونلوآ لابعتسا هتساتغم كا ۱

 ۳ رد هیر ون ید هعرج هک تن ردجسا هلیعضو زده رم ءان هلبتخف كت ی ل وق ىلع هنس انعم هز وشید هبوبص چا

 | ئراقدلواتوقو هشو وا كرا بنا شوپ وبل اق ىس هربخذوداز كن هلمقو موقو روید هغلحا هل كنون هبغنو

 ۱ "هتسسانعم عبق دلعفر وشد هشبا ارسانو زیار «دنش زو هع رح ( ةبغنلا)راغقا ئا هتغن "یطان لاقت رونید هقاح هياط

 ردصم و ردعسآ ووزوید خادوس هدیست راف هکهنسانعم بقت روند هکیلد لبن وكس كعاق و ىة كون( بقنلأ)

 | هقزخاذا لوالا بالا نق ابقن ئالا بعن لاقب ردشلبا می صت هد ناصب فل وم هک هتاهنسانعم كد كيلدزواوا
 ۱ | یرلکنلدهلبا بشر یک دکیلدنالوا ربغصو قاپا مثل یانبقنهرزوا یغبدلوا طابمسا ندناهمهکزید جم
 ۱ | قرخو یکم نو ك بلد ێراكدلد «دراغاطو هدرارا وید ردکلدكیلد قرەلوامطعو ذغان و قا عه: و بمنویک ك يلد

 تننه رعوط الا فب عنلا خذ تا اریک دتر وشد هخمرب ٹول دهرزوا كم ياابو داف نت دنالو رکةتربغ نمی ەنبسنرب

 OE SORT روم پور نان مه

 am ین رللا یعجق تآ بقنو نوای سا هجا نیز تاج نی

 | زونلو !نقالسطا ەن چىكى كز هبل اوات بویلپ ول بەد ناره هک, ى ويقر كس كزەبل رو كاهش ود بوجآ
 | هماوق مم یابفنب سررفلا لانقب ردیابقنینراقلارا یراهبلو هک ایوک ر دلکشم لی قهر وط هدننسوا كا

 | لیخآ فىي رطل! فلم هک يون رولک ابقنو رولکب اقنا یعجج روید هل ينالوا هدغاظقنو هرضحیف
 ۱ حاط یکی هلغلوارسیغتهلناونع لا نیب قير طلا هد هيام: نکلرولوا يهفسقلوا ی وغ اط هلک ابار سقت هلت رابع
 ۱ ضرالاق عن لاقي ردهتسانعم كم زول تو رک قنو ردز ام ی دو هکنواوا كعد لو دث ردزاظ نالوا هدنغلازآ

 زبخ بعنو رونلوا لامعتسا هدموگ اغ وت هدغب تولواهتسانعم كمك هنلوب غاط یرلکدت 3 تم لصالا ف E دا

 | قن لاف رد هنس اقم لمار خرابخا لوق لعرولوا شابا رابخ !بفن هک اوکو ون لوا لامع تسا هنسانعم ابا شیفت
 قا بمن لاق ردهئسانعف قمروا همان هتنابط هود شع رنو دو دنا و وام هخاوا اهنع ثصا نا رابخ ال حرع

 | هدشنزو درب (تقَلا) هتباضا اذا انالف اھل اغ رد هامش كلبا تماس ا ران اون یکم دینی و دما ا
 ۱ هیاه (فقنلاو) هدننزو غم ش0 وكف هغل زوب وی وا نالوا كولب لول هدلندب لوف لع ةا ز ووا دوب

 هنفرط كلوا كلب وک لوق لبع هتسانعم ةر ممن ر وند هککب وب ثنمو روئید هنلوپ غاط هدرانوب هلی تاون (بقناو)

 بقنل)ردیدآهیرقرب هد هما هوش كفاقو ینعف كون (بقن)رونید هژ وب بس رمص ثالوا !نشخو هتشردو روسذ

 ۱ یراضنالوا" هدنفوحت بولد نکی وک اضتقال اس ؛ «اراوطدلک ۲ ۱ راظنب هکزوئید هوش رومد لوس هدت زوم

 ۱ هنیزوب كنش هاوقع دنا ملک کروند هسانو زد هتسانعه نولو كبر هدنزو ه ةا نارا ار رح! فوض

 یب هجاب و یارک زالوا جوبا جو ینآرولوا ace Sa a هاوا شالوخع
— 

 هسزولوا



 با
۳۷۱ 

 قالطا هتیاصكغاح واه خم یا اهباصن لا سعشلا ت أج لاقت رونلوا قالطاء رب کیدلنا بوز غ كس وکو هع زمو

 هدقدلوا ملاک لامك رونلوا قالطا هرادقم لوش ندلام هدعرمش یرع باصنو یکب تک ولکبصن یعجبرونلوا

 ییاصنكشموکس ب رولوا بجاو یراتاکز دک شرا هددع شد هودو همهردزویکناش شوک الرولواتحاو قاکز

 مجرمو داین و لصا دوب هدننزو سلجم (بصنلا)ردیعما یسرف كل هرب ون نب كلام باصنورولوا مهردزویکیا
 هزوک هننابكحراش تصشم نالوا هنسانعمهاجدیف بصذ قلا نعد هع غو هلصا یا ۶ یشلا بصنمل ار دهنیم اعم

 نینفّول اما هکرونلو !قالطا هي هغ اطلوش ندجراوخ هلی كنون (بصنلا لهاو]تیصانلاو(بتصاونلا)زددلوم
 ردراشلوا نب دتم هوا دعو ضغب هنیرافرشا فر طكنب ات مضح ههحو هللا م ركى ضترلاا ىلع ماما نيدلا بوتتعد و
 نانلوبصذ نوحانانت هدرللو هل هیقوق یا (بیصاتتلاو)(بیصات الرد ذوخأم ندنسانعم توادع راهطا

 یکللاهدعاق كت هعبر دالبهلرا هخف كنون (نیبصنو)( نونتصخ) ردندآ عضضومرب فبنصاناو روند هزا هرانعق هرم

 بهذم یی دلو کرد حراش هلبطافسا كیوئرونید یبصنوروشد ییییصت هدنتسنردیجا هفو رعم دلبر نالوا

 تیرو یبیصت هذهنولومس رار رو بارعایک ی ارعا هفرضنمریغ "هدرفمیامسا بولقدحاو مس اکر دون یر دراو

 هنسارج عج یتا ۲ هکردوب ین بهذمو نیرسنقو نیطسلفو نرتبق لوقلاكاذکو نیبیصاب تررمونبصن
 لاشو هلوا بهذم لوا لاش هدتسنو نیببصن ترزمو نیببصذ تب رو نوببصن هذه نولوقیف زردیا ازجا
 هدننزومّرکم (بصنلا) یهنتآرونلوا طاقسایراتمالع مجنو هینثت هدنیسن هکرد هدعاف از رد رطان هب یانیان

 بصنمرف:لاقب روناوا قالطا رشید, مو روهو زود یا منن چو لاس روند هب هنس قعنرویف

 ردیدآ عضومرب هدنبرقهنیدم هلی كرون (بصنلاتاذ) ردشهلوا بصن بار زوده لا هک ابوك هتینلای وتش ىا
 لاساذا لّوالابابلا نم ابضن ءالابضن لاقت رد هنسانعم خاو هن وک نا ههجهداضو حف كونا (تضتا)
 هنسانعم كلواو راغاذا ابوضن ءالابضن لاقردهنسانعم قاب ب روک هر وص« دننزو دّوعق (ب وَضنلا) یرخو

 ها لو! لامعتسا هنسانعم قلازآ بولکع تک ورخواضروبضخو تاماذانالفبضن لات رونلوا لانعتسا
 ک یب وطر هکر ونلوآ لامعتسا هنسانعم قلوا هتشهبوشکی یوادحو ی فا تان ادو لقاذایصتلخصز
 ن ۳ تدعباذا هزافلا تبضنلاس رونلوا لامعتسا هنسانمقلواذیمدو تدتشااذا هربدلاتبضن لاقي ووشکی

 تراغاداهنیعتضن لا ردص وصخ هنیزوک ن هقانل وق لغ رونلوالامعتسا هنسانعم غا یر اب ولار وقج

 راغاذا ءا لا بضد لاق ردهنسانعم قعقا توشکیش هر وص ید و هدننزولیعفت (تیضتتلا) ةقانلانیعب "انا

 لقآذا ةقانلا تبضن لافیرونلوالامتسا هنسانعمقلوا لصاح جک« دقدغاص دلغل ازات وليك یدوس لزاوطو
 بوکج یتشب رکه مس نوع قمادزفنط بوقحیزاوآ كاب هاب تسلکتنورمه (باضنال) اهن ند طب واچ نبل
 بضلا هکر د حراشاهضبن اک تّوصتلاهرتو ب ذجاذا سوقلا بضنا لاقت یک ابنا نددنسانعم كمزۇبلاص
 یردصمنذنسهغیصیدنکه ساوا بولقمرک | نکلا رای دلو ب هاذ هو لعبراضعب هیت رک ردت دفا متن
 ردیعسا یزاج رھ ورب هدننزو رص تت (بضتتلا) یتا رد هلعتسم تغانالواباوصسیدنانلیآ دو رو

 هدر اک یک و ولو دیش هننکینلرصشیرلکدید یحاغآ یسومو نک ناس قعب لجسوعیزانکیت

 هدلحش ضعب یاخدا فرعتفرح كفل وم نکل ردفرصنم رغهلبا لو نزوو تیلع یسهلکبضتتوبردیدآ یر

 تر لاقت هتسانعف هد شر روند هشابهدننزو تاطخ ( داطخ (باطنلا)ردشلباع اقبا نسودکن کردیا مهوت ییرهوج

 (بطا_ناو) هلباه (ةبطلاو) هدشنزو ربنم (بطنل1) هنسانعم قنعلالبح روتید هثير بط نوو: همنآریا باطن
 ایر بطنلا)رونیدهب O هبطضم طلا هنسانعم ةافصحرون نفر وکر وس هل رسک باط

 |(بطاونلا) هعبص هعیصات هذا ترضاذا لو الا بانلا نم ابطن هبط لاق هنسانعم قمروآهنفلوف كنةسکر هقدر ه دننزو

د بطانیدزفم هلل وا مساروابزوسهنسن ندا نود «رلکلدنالواءزوکزوس هاتف تون
 ا (طانل )ر

 میش را طفل و شر د اسم ادب . داسفو هنتفوّرش هدنر هن ایمبو درفشق هی رب یربیسان هد عنزو

 هدننزو راکدت (تاعتتلاو) هدننزو تارع (تاعتلاو) هدننژو بیم (بیعنلاو) هلبنوکس تانیع و تخ كنون (سعنلا

 كوا قرهدانبوا یتشاببودازوا ینویبلوق یلعردهنسانعمكمتوآ شوق یسلوقمشورعاو سو اطو نوعزوقو غرق
 هسأر ال ّرحو هقنع دعوا تّوصاذا ثلاثلا بالا نم اباعتتو اباعن و ابیعتو ابعت هربغو بارغ)|بعن لقب نذنبمانعم
 یم هود عنو رد راعتسم ه دن راس ردض وضع هپ هغرق هدافلصا هروکه تنا كعراشنذ ول اذکو حاب ف

 ردع زوي بوشا هلنعرسو ق وش قرهدات وا یتشابدا مەك ر دەنسانەم كع وبنوك لوق لغ كمر وب توش ا هلتعرمس
 مس
 موسوم سس ف



 | رولوا دض هلغلوا هتسانعد قمزدلاف یرفولو هعضواذا یشلا ضن لب رددنسانعم كلاس یهتسارو 3

 هخ هتنهآ 1 لوق ىلع كروب ةلبا مادفاو دخو زدطلغخ یر هنعسن هعفرق هعضو هداژول هقفر اذا ةبصن' لاش

 نیلرتسوهو هعوب لوطربسب نا وهوا هعفراذاریسلابصن لاقنزد هنسانعم كم روب زدنوک نوت هلت النو مر
  هاداعاذا نالفل تصن لاقن رد هنسانعم كليا تالنعمد هلباهسکر و نیلرتسب مهموباو ناتناذا موقلا بضن لاقف

 کر یهیتمانعق كلبا فتو منت هلا عونژ ندنامن یرلکذلنا مرت نوعا س رطاو قتوشت یرهود هرات رعو

 كليا الا كنح هيهنایمو ءادحا نم ابر یدخاذا یدالا بصن لاشرولوا ژاوآ دنلب ول ند هژاوب منا

 ةکید بوکید هننسوشرق یبهنسنرب و اهعضوا ذا برا هل بضت لاقبز دکل ادیب كاحبدارم هکرد هتسانعم
 هان لطبصندقف هوش هب لقتساومفرام لکو هب البقتسم هماقاو هعفراذا للا بصن لاقن رد هل اتعم قمزدروط

 | هدرللو بصنو رد دیفعو عماج نده ها عامه ها یا هار ان وم وه فو لوپا

 | رددنسان ماجا ر بیو تباغتصنو رد رتاج هلن قەدن وب و هنسانعع بوصنع روند هل نالیګیدننوچا ناشن

 | هدنج الطصا نون وحو ردت :زالع نیس هل ول مت نیهب و ماسند دابسف كل رعش فا بصن هدنح الطصا نویضو رعو ||

 هدتکلافطا نانسلردیلباقمّرجوعفر ردفدنل دنل زمم یسهقق كز هلکنالوا اشک دار دار ضوصح هب عن تصندا

 ۱ نینرلکدند مدح هکر دذمت نانلوارکذ (ترعل!ثصن) ردذوخ أمندنسانع-تعفرو رول !هرونلواربنع؟نوتسوا کما"

 الباب هنتفوشبیصنو ولولا د ساک ینیدلواردصم هذن ول بصنرد هنر ومره دزاجج لوصارواوا قرا
 شیک لامس رد هنسانعم تعشمو تج زو مر هدننزو هبنرم(تیصنلا) هرهظا اذا شلا تصن لاش رد هتسانعم

 | تاعودرد هم (بصتلاو) هلنوکس هلداصو یمن كنون (بمتلا) دهجو دک بف اقص وذو ماک بضان |
 | رونیدهرالبم نلیکید نوجا ناشن هدرلل و لنت بصنو ءالب و : د یا بصنو بصن هیاصا لاش روند هتفآو ءالن و

 | ر دیا شنه اک اوبصنهب بو دبا شارتندخاغاو ندشاط هکر ونڈ هزاهنننیرلکدلیا ذاخقا دوبعم راس تو اک

 نازوط بولیکید ةدنکوازوکهلبنوکنس كداص بصنو یک سیو رسی ردتغل هد هلینوکسب لداص هدنونو

 (بصتلا)رذنلت یخفلوق یلعرذتنل هد هایعقف كنون هدنوبو یرظن ٌعاقلایا نیغ بصقانه لوقترونید هش |
 ]| هدننزو لبعفت (بیصتلا عجو ضبرم یا بصنوه لا روند هسکدنهدردو هتسخو زور هدننزو فتک

 ۱ | بولیکیدو یلیننلاع هکسکو ب هنسر هدننزو لاعتفا (باصتالا ردهنیسانعم قمردلاقیرفو یهنسنرب یخدوب |

 ۱ پوغآ هیاوهزوتوردهنسانعم ب باصتتنا هدننزو لعفت (بصنتلا) تصتناف ایصتت هصن لاق رد هتسانعم قعروط

 | بولیکیدو عفترا اذا زابغلا بضنت لاق زولوا هدننروص كرلکید هراوه وا یک رد هکر د هنا لک وب

 ۱ نوجا ناشن هدرللوب هدننزوهیح (تبصتلا) تفتواذا راس الوح ل نت الا تن لاش زد رت لاش رد هنسانعم قم نوا ۱

 | زیلعقاو هدنسهم رک الا باصنالاورتسبلاو رم ااغ وضا هک هدننزوبابحا (باصنالا)روشد هلبم نالیکید ||
 | یکم چ كاتم ران [بونلوا بصن هنفارطا كن همر کم هک «دتیلهاج نامز کر دزاتب غونصخ ندشاطلوش دارم

 ۱ ۳ قرات لواو یک قانعاو قنعرد نصن یدرفع كنو یدبا زردنا نیبارق جد نوا زن او هلن |
 | روتلوا قالطا هزلنابشنو هرالیم نالوا هدندوذح قب رش مرح تاصناو یدیا یاز ردیا نیکسر هلبناق نان رق لوا

 ۱ هک نوید هرلشاط كلوش هدننزو باج( ب داخلا ) :عتننانعم هب راس نود هکر ید شمکید هدننزو هفرظ (دیصنلا 1

 ۱ زدهبیصد یدحاورونلوا دن و دس هلا نوکولو هژباروماح شلروغوب یراقلاراو بولو ا بصن هنفارطا كضوح

 ۱ هصان لا یمن سنانعم تل اواهاد هماقا هنتفو رش یک لاتقو كنح نوجا هکر کر هدننزو هلعاقم (منضانلا

 ملا یک قوا هکر ونید هناوبح نالوا یرغوطو كيد یرازونی وب هدشنزو رجا ( بصنالا) هل هرهظا اذاّنبشلا
 ۱ هنفقاننالوا ك کوب یرغوطدپ یرقوب یمکو کءابصذو رونید ءاصت هدنبنوم نیت قلا صنفی ا تضنا ست لاقت

 | جاستالوا ندروخد هدننزو ربنم (بصنلا) رذصلا ةعفترم یا ءابصف ةقان لاش رونلوا ریبعت ۇلان کک نولد
 ۱ اط یکیاکر ده هس نالو ان دشاطهیفثا هک تن هک دشا تخم نینهآ ناب هس روتلوا ع عضو ةرتەتن ر زواەكر وتد ەتغانا :

 کید هنشانعم هصجو یاب هدننزو زما (تبصنلا) لرد قانال هک او نزای هرعت زمر یف روب توانا م عضو ۱

 بلصفو ظخ یا ببصن هلق هلام لاق رد تلق عج هکر هکر ولکه نصأاو رولک ءاصنا یجت ردصتهشءو نوصنم ظح

 ۱ هنسانه- بوصنم ر شوند هغازو دو هغآ شلروقو نوعی دل وا بوصندهلبا بث اصن ینارطا رونو | قالطاهضوح
 ۱ تيضف) ٹتوصنفظحل یا بصلو بصن هنمل لوفترد نسانعم تبصتو هصح یخدوبمسک ك زون (بنصتلا)

 ۱ هلصا یا هباصت وه لاق روش دهنعح رمو ساساو لصا كئشره هدننزو تاک( باصنلا )ودیذآرعاشرت هدنزورببژ |

 یی بسم : بس ترسم
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 لصالقیسهلک هبشن هکیدلاقرد هدنریدقت هبقعاذ هبقعو ردشماوا فیفخت نوجا جاودژا هنس هلکه بقع نکل | ۱ پولوا هبشن هدننزو همه یسهلکه بشن هروک ننابب كنناديم مدلاق هدن امورفو نجام ندتبفیکو تلصخ لوا ن |
 | هدنتحبهسک نالو هراخهاو لیلذ هرکصن دتعانمو عروب نملثمو ردلننیجد ی وا قالطا معلم هلغلوا ردضم

 رونید ین هدنټپسن ردیع-ا یردپ كن هبعشربندنس هلربق سبقو ردیعا كدروق ندعاسهبشنو رونلوا پر |
 هتبس انموب رونیدهتش یعسلبا هپ هنسنرب (ةتشانلا) ردندرانا یشنلا قشمدلارغظل ان ینعندنی دح هدننزویلس |

 روند هقوا یراقدنللوق لرب رع هدننزو نامتر (باشنلا)ردقج هلوا یکلرکت دارم هکرونید هی هرکب لامل ةیشات ۱

 (پاشنلا) لیلا یا باشنلایاومارت لاقب رد مالنا دبیقتهلنزو ییمهنترهش فلم هلباهر دهپ ین یدرفم ةنسانعم لبن |
 روند هیسک ناللوق باشن كاذکر دقج هلوا مدآ نزود باشن هکرونید هیسک ندیاذ اما باشن هدننزو دا كس ۱
 روئد هنبحاص باشن (بشانلا) باشنلاب نومرب یا هباشن موق لاقنروئید هتعاج نللوق باشن هلباه (ب اشنلا)ا

 دنلام نالوا ی دقو لیصا كن هکر ندّبماصو قطان هدننزو هبترم (ةبشنلاو) هلیاه (ةبشنلاول هلنبتعف (بشملاال
 بشن مکلامو بسن مک × لثلا هنمو ردیس هلوقمرزو میس دام ندتماصو ماناو ماتا دارم ندقطانروتید |

 ندنیتدح بشنو ر ردیاذاخنا یابندن آراب رع هکر دیعسا رجس عونرب ندن را هیداب بشنو *# بشخ ال تام |
 بشانم یعجبر روطهزاغوب هکر ونبد هنهروقامرخرنک هدنزوربنم ( بشنل[) ردیبقل یدجتانرطظایمد نامع لع |
 دیلوا صالخ هلمجور نالبصق دوخ اب بوشابا اکآ هک روید هرب لوشردناکم عسا هدننزو بلطم (بشنما) زولک |
 هجالآ ل وش هدنزو مظعم( بشنملا) هنعصلخالاجف قو ذاووسبشنمنالف بشن لاقب ردصوصختههب رکے هاوتو |

 باشنلاةروص لع شوم یابشنم درب لاقهلوا شوقنمیرائروصقو | یرلکدیدباشنهدن هکر وئید هي هدر و هشاق |
 قلتعا اذا هيف بشتنا لاقیرد هنسانعم قمتوط بوشلیا هپ شر ندنکلیدنکه نسنربهدننزولاعتفا (باتتالاا

 دا لام ندن آ بودبا عج لالغ نداروب ندارواو هعجاذا بطلا بشتنا لاقب ردهنسانعمكلمر دکر نووطو او
 مطلب ریرو مگان هدننزولعافت بشانتلا )بشن دنم زحما و هلاذا ماعطل نالف بسا لاقت رد هنسانعم كليا

 قلعتواوم اضناذا موقلا شانت لاقب ردهنسانعم قصف بوشلیاهب رب نرهدنزرطهکبش هل غمشعص بولو ا کا مو
 تیشذامراب رعو همر اذا عبارلا بابلا نمابوشتممالا هبشنلاقن ردیفدارمو هدئنزو مو را(بوشنلا) ضهب رهن

 حراشلالاقردکعد مدلشا قرهیلنوط بوشلبا هثشرب هکر دندل وا ی انعم نمیقح كنو هنس انعم تازا من ادا کل عفا ||
 قلعتلا بوشنلا لصاو عرمسلا نع ةرابع برملا دنع طظفللاا ذهاوثبلب مل یاتامنآ بشنب مت ئرانعلا غو |

 لج را بصن لاق ردهنسسانعم قلوا هدنامو رفورجاع یسان ندنعدو جر هلنبتصف (بص]۱) ۶ ینب قلعت یه |
 نالفبصن لاقب ردهنسانعم كلنا دهجو دج بویلابج كار هکج تج زو چر هشياربویبعااذ میرزا بالا نما ن ا

 رد هنسانعم قلف هدنامرد هلبارا بعتو جر ییهسکرب هی رسک كب هزمه (باصنالا) .دهتجاو دجاذآ نمالاق |
 :ضرلاهبصنا لاقردهتسانعمللپا لاندردو روجر تلعو ضرمر یهسکر وهایعاو هبعتااذا اناصنا هنصتالاقب |
 باص هغاص واصن هللعحاذا دبصنا لاقب ردهتسانعم كليا زار فا بصنوهصح ندهنسنر هبسکر وههجوا اذا ا
 | هکر ده لس انغم بصنم هلب مسک لدا (بصانلا باص هل لماذا نیکسلا نصنا.لاقن رفهتسانعم كیوک |[

 مسا یکن الو رهاط ردکعد ولو تجنزو ولبعت هک یحاص تنحو بعت ینعب هرزوا بسنردکعد بضنوذ |
 :لعافوا بصنوذ عی بصنم یابصان مه لاقیردند هلثمانالوا دراو هنسانعم دب رمیئالث دوخا رد یسنلعاغ |

 باغقا مهلا بصن ند رع صعب دوخان ردلعافمناهرزوا روکذ م هجو وب یتعب هبعتااذا مهلا هبصن عمسوابضنلا
 زولوا دراو هتسانعم بعتمو لعاف مسا ندن تصاب ندهارهاشبویلواتحاحاکا هلغلوا عوعس یدورو هنسانع»

 که تنرولوا لعفمععلعاف هروک هلو ا هج وردلوقنم یټیدلوا عومس ندب رع یدورو كهروکذ م* دام هکر د جزا
 :ەنشانعمەيق مونمرا ریدمان لیل هک د هتنرواوا هیف لوهفم نعع لعاف دوخاب رذکعدلس وذکم هنسانعلقبم زرد لقا ناكم |

 شب لات رولوا فصو هکآزد نانلوا لیصحتو بکه تنو جر بصانو یبتاردندلبقوب ید فضا مو |
 ردراتلیاراتعا ندنلسف یاصوپف حصاو عفا وق عقبا یرانویراضعب هکر یدحراش نهجو دک یف یا بصان ۱

 هدننژو برض (بصنلا )ردیعآ یسرف كن هسک مان رج ی صبوح بصانو یتا ددهجتوم ل وا هجو نکل
 ردهنسانهمدرب و بعت هنبجاص یدصقو مه كضوصخرا قر هلوا عوعسم ندب رع ضوب ؛رزوا روک ذ م هجو |
 بصن هیاصا لاقت رونلوا قالطا هتفاو ءالب و هتلعو ضم بصنو هبعقا اذا لّوالبابلا نماصن مهلا هبصن لاقي أ
 هعحوا ادا یناثلا بالا نمابصن ضرما هنصنلاقب ر د هنس انعم كلبا اات دز دور وجر ضرر ی هسکر وءالب و ءادیا |
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REEهدعببولوا عوضومهنسانعم هعاضاوا را ۳ رب دوخاه هلسقر تبسو بسنلصا  

 | زوئلوا عدفت هرزوا ضاخ ماع هسیاروکذ م هدیسکیا كصاخژ "ماعهدتسن رک اویدنلوالامعتسا هد ارقتلص و
 | تلذکرولوا سیسأن یعدقت كماع نکلرولوا دیفدیدیک ات نامهماع هسنل وا عدقتصاخاریز ی مشاه یشرق لاق
 | باساو بسردتاسنا ئینج كبسنو یکم یشرقلاقب ردهاذقبسن كن یزردسنا قل وا عاق هرزواهدلب هلق

 تاسانمو یک ف رغو هفرغردبسن یجب كتى هلبعص كونو هدننزو بنعرد بسن یعجج كتیسنهلپرسکك نونو یک

 رک د نیسنوی وتصیدنکه رخآر هسک ر رولواردنصم هسلوتسو یپتناردهنسانعم هبزاقم هکر دنوبیخدینمدأم

 | باستا هيو دک لزخآ هسکرب و هتسسف كد اذا یاثلاول والا باتل نماهبشنو ابن هبسن لاقت هنس انعم كم يا ناو
 ۱ هاو هدننزو بت ببسنو بسنو اهابتسنن آلاهناب بش نا اسیا مسن لاقى رذ هنس انهم كمسیا نیا
 | لاقي زد ەن نس انعم كليا لغت هلا رکدنیساوهوقشعنالوااک اوتسهب وع هدنس هدیصق رغاش « دننزو هبیشم
 | باتننتسالا) ږدندن :وبقالطا یبسا تسود: ركب رعیاندا رعنا قات تشاذا ةبسلعو انیسنوایس نعااشلا بتا

 | ییالئافنآ نلومهبن کد اذا لزا بتشتس ا لاق رذ هن انتم كليا نا بو رک د نتن یی دلو اینم هر

 ۱ هلنالاوتس هد اعوب هدام یاضتعمارز ردلکد میام هعبطیربتسفت با < تسنرک ذی«داموبو هلا باسا لاوس

 تشقانم ههنسنرتنعنو ۍډنلوار دک عنو درادصم دنن زوما (بعلا) زد علو ازم یفم هلاتبسف کد نالو

 بسنودیاببسن ونهلاه نوتیدهمدآ یخ اتص سنو یونصو بت انمیا هلت سىن وه لاقى ولید هش نالوا نانستچو و

 | تان هبفیا ب وسهر عش لاق روند هرعش نالوا لمسه بنو روند هیسک ببث بخ اص خدو( بونا

 | ةاقتىنو باسنوهلاق روند هب ,یشکن الوا انادو انشا تیاغن هیاسنا چ باه (ةباستلاو) هدننزو دآ دش (سابنتلا
 | دا رخ تیاونوتیاغ دوخاب هیهاد هلکنآ آهک اوک یکم العر دنو عا هتغلانع ییایهکنهیاسنو باسنالاب ماع یا

 | ر وتیدهبهدبصقو زعش نالوانیکترو فطلاو زانو قبقر تیانضب لر غو ببسن هدننزو پزقا (بسنالابروتلوا |
 | نوجما دیک ات م ةنساک تبسن ( بسانل ۱)ردنصاف لیضفتلعفا .هدنو انس "قرایا تسنارغتلااذه لاب

 | مک ك ریش (باتسن ال )فطلاو قرایا ةغلابلا هجو یع رعاشومنکت سان ببسن لانشب روتلوا دارا
 | تایتسشآآذا ملا تىما لاقى زدهنسانضعم قمووابص هبا وه تودب زوتیغارطیشاط ہلکا دش ك لب

 | لوف ییعهنساضعم هارهاشو :داج روند هلو یرغوطو قحنا هدننزو ردیخ (بسینلا) یهلفناو بالا تفاتاو

 | نج رر پتلیلو رونیدهنلوب هج رقو رونید دنیواطق هجن رقنالکییردیپ ند لوبو رونیدهنتمالعو هنیرا ل یب نانلوپ
 هیت این فتا هی | ودز) هیات كام تنم هیسنو مای یی از ها اوسن يعاسنهدشنزو هینح(هیتسن) ردیدآ
 | هتف ت ٌنسنقو رد باع دا دش تنب هسینو ةيظع متا تنب هب یو پس هبتسف ردندنآوسپ ياسا یدو

 | زود هب ajo هداجیرفوطو ىح دؤوب هلبعف كنس و كنون( نابسنلا) ندینهش كز هبعش ست نز مساموردندیاهما
 رد هتناتعحكاباحدوبدمادکی وص كنس هکر هدننزو لعفت(بسنل) ریما نصیب هدنم ی (لنیسنآ

 ۱ «هانزو هلک اش [هیسانلبا ۴سنت نهال برقت ستم نقلا #لغلا هنمو كن هنا یع دا اذآ نالففشت لاقن

 ا زد نوش ام ندنساتمماتبارق کرد هتسانعم قل وا لدو هیبتش هننرب:یرب نس یی هرخآ هنن هکر ذیف داو

 | یز هاکی نعد هتوا یره دن فیازا مذآ یکیا هکر هدشزو هنچرخد (فیسنلار هلامو هلک اشاذآ هبسسان لاقت
 نوا رکن هو کوزه بوق هلرکر دیس ك لکو دایک لباد رت هنت کی هاکو ۱

 دوعق(بوشنلاو) یف ی دچا نیش نی تشو بوف (بشنلا) اهرغو همیار داو لبقا اداة سینا: ہین لاق

 | شف هقاحق ےطحلا شد لامن زد دبات اب راتو بولا هنسدرب هدننزو هبرظ( ةلشنتاول هدننزو

 دس كنه (باسالا) رک ین نوت هتسسانعم هبشن وشنو ذی ادا عبازلا بابلانم ةبشنو اب ؛وشنو
 أ یدنلوا ار "تیک دهتسادعم نانا و قلعا اذا هنق فلاش ذ۱ لاغر د هتسانعم قمر دنوط بورد شاب هی هتسنرب ی ییشرب

 ا دناصلا شنا لاقاود ةن تسانعم كمي اراک, ور دشلبا هغآیزاکبش داتصو صو تبسنا عم ج راتشدآ لاقي

 | هیشنا عع هیف هتشذ لوق ردف دارم هدل وا یانعم هلی باشنا هدننزو لیعفت (؛بیشننلا )هتل ابحت دیصلا قلقا اذا

 فلآ قب شن لاقبرونلوا لامعتسا هنس انعم ق لوا لوغشمو ر شابه تودیا هلخادم هشیارب نعضتم یداسفوّرنشو
 کشلنا لوش هشنو یاناوآ رک هک هک روزدصد هدننزو 4 هرمز (هیشنلا) مشت ادا

 | دوتا هشدار کروند دیک ن

 ۳۴ ةبقع ترصف بشن تنك لدلاهنمو هلو ازل وا كنو لصمهللاح هک ندی 1 کیک ارت هدکد شابا هیسکر
 یبجشن ٩؟یدیازدیاددهاشم تضم ورش ندم هنیلاهدکد شلبا بولیصا هینک 7 ات نام دفن
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 «یعاسا هدشزو هرج هیدن ردیدآ عضومر و ردیدآ كنسرف یهابلا ةعییر نب لس كلذکب ودنمو ردهدنکبس
 كن هبذنن نسح ند دو رد هيا هکر دیسایز هیراجكن راطآ تف هنو” ندهرهطم جاوزا ردندناوسن ||

 هدحاوترس ییعیهدحاو تلاح ندر هن ادیس هلوقم هودو رطافو تا هندنو رد بیبح یرد رد عسا یس هدلاو

 ناویح ندیا الهاک هاک و بوشالزوک اکو بولوا شکر س هاکو عالم هاک هکر ونید هب.هټاد نایلوا تباث هرزوا
 صفو دینک غیلبو خحصفهب دنو یدنلوا رکذ هکر ذعسا ندنسانعم تیم بدن هدننزو هبرغ (ةبدنلا)ردقچ هلوا

 كن ونو ردنسیعمآ یس هدلاو كناذ مان فافخ ندیایا هبدنو حصد یا هبدن رع لاشروند همالک.غیلبو |

 قجاقچ هطیح رحنندمزاق رج نایب ردیدآ نایب هدنب ره هد بنزو بلطم(بدنلابن) رد دز نواوقخ |
 هشیار هلبا ارغاو ثح ردلاعتفا ندنس هلک بدن نانلوا رک ذ هدبنزو لاعتفا (بآدت الا)ردعقاو هدزاغ وب |
 باجاف هيلا هاعد ىا بدت اف مالا لا هیدن لامیرذ هتنسانعم كلتا تباجا هلل وف توعد هسک نانلواتوعد |

 قسخو هیون ع راسوا هللفکنو نمضو هنارفغیلا هباجا هانعم یدل ا اس نج رخ ن هللا بدتنا تیدحاهنمو |
 هللا لیسی هناش رع یراب ت رضح هکر دو ثیدح م وهف« كلذ هل نا مکح او قّمج یا الضت بجو اوا ارج |
 ییهلانارفغ م وقرمادهاج هللاحناسلا ارز ر دبا تپاجا هلترفغم هدنفخ دهاج ندا تمر عو ورخ هداهجوارغ |
 تعراسم ةيافایتاب وموضوع نسج هدنلب اعم دوخا رولوا لیفکو نماض هنسلوا روفغم دوخاب رد شابات وعد |
 قیقحت یکلیآناسحا تافاکمو ضومیکتنج لاخداو ارج نسج هدنرخآدوخابهلتمج تچشغو جا ردیا |
 رد رمسفم ثیدخ و شا یوق ره ثیدح هکر ید جرم ردذوخ امن دنر انعم تباجاورتییوج كران وب رد بایجاو |
 هل لیس قدا هال هی نه هج رال هل لیبس دهاج نل هللا لفکهنع ها یر ةبرهوبایور یراخم!یفاموهو |
 هلو رد هلبنهخ ليف هلا لفكتةينفوا رجا نم لانا ةنكسم ىا «ربوا ةن هلخ دينا نابل قيدصن و |
 یک تاجرد عفرو ٹاپ ونه نالوا د وغوم دنر لح هلبا لیضفت هرژؤ|نړدعاف نیدهاحدارندناکو ر دلا هیفنم ۱
 همالک ی فضرآعاذ !نالفل نالفپدتنا افت ردهنساتنعم لالیا هضراعم هنمالک لک ادنناو یهتنا ردنالضفت |
 نالو ازکم ین نکعدلآ دک دلک الوم و هپ هچزآ نمی همان لنت فنا منین اید یدال ہن اب مو

 لامن روسد هب یک الوا لالاحو تسيب هدلعو راک هدننزو ا دنههلنارضق ( ایدنلا) زداذوخ ًاءندنسانعم تبا |

 لاش ردهنسانع كليا قا زانو قلیوق هدننزو هجزحنآ ةب ربنلا) ذجاح این فيفخ ىا سضقلابابدنملچیر |
 بربنلاقب ردنرابجنالقلفهدیر وش هل اکو ق دصیم لک کر ده تنانعم كلبا مالک طلخو و یهساذا لجر آبی |

 هدقدص تروط بر هلن بلت رو یظنتو نت یپضاکمالک هکر دنس اندم كلبا لاقم نو مالک طلخاذآلچر
 قشالوطللغلوشرق ندفرطیکالیو هو هرّوزیا هجا ذا يل وقل ا لج را برمنلاعردنزایبعندکعا عارفا |

 هقوف بارلا ب رت حیا لاقب ندهتسانعم لمررش ریک بول زاچ هنیریربهداوهیزالط ب ورواصیغارطهلکا | :
 كلیاادي تّرضمونشهلقل زاعو قلی وف هکر دما هتسننانعم هغو رش هدنزولقیص (بربشا) هنج اذا |
 بلح كاذکر ذیدآهیرغرب هدنساضق قشمد برنو روند هما ز لدو رلالاچ ؤلتد الج برنو ردن راع نږ نتاج |
 لدیر لاق لباه زد هیر ن وم روثید هبیشک نالوا نضمو ږی باوتنو ندلبدآ عضوم رو ردیدآ هب رفر هداف |
 تزن ردعما هنسانعم ایمل و رش دو هدننزو هرشم( هب ریمل ا) ةبردةارم ا لاو رزم یا برن وذا پون |
 هیفیهادو تفاهات فل او حف كون (ییربذل) دیم او شلاب یا. ةبزملاو بلا اتتيإ الفدا لاقي ىك |
 كيکو وهآ هدننزو بارض با زل او) هدننزو بیت . بیرغلاو_هلننوکس كمع یازو شف كنو (بزنلا)دوئید |
 يناثلا بابلا نم ابا زو ای زئو ا زن یظلا بزن لاقب ردص وضح هنککر ا لوق لغ ر د هنسانعم كم هامون سست یفسق |
 نزلا )ر ونلوا ری هغوب هکر ونبدا هزوک تلکراو هکیک کرا ه دتزو نږیح (ب را )روک لار قصاخوا ت وص اذا |
 كلبا عضو بقل دنر یر هدننزو لعافت (تزانتلا )زدی! نالوا ةر ایز ندا ملصا شاکر د ھاشم انعم بقلهتزشقف |

 ردهنسانعم تبار قرون ,دهقلعص> هلبعضو یرسنک ون خبسنلاو) هلن شنغف ( سالا )اوزان یل )ویزا تت لاق رد هتسانم |
 كفل وم دبص اخ ءب ال قوا بار قیا ةبسنو نالفیب ف سن لا قب رد ص وصخ هتنارق نال وا ندتفرط رد ل وق لع |
 بسن یږ ردعون کیا یدل و ارونید هل اصن او كلاس نالوا ناړنراتهج نوا سو پین ټوکه ناس هد اصب
 مال عالی و ةوخ الا ینو هوخ | کرد ضرعلا بب یر و ر دلاصناو ارتش نالوا هدن ر انببءاشاو ءانآ هکر د ل طلاب |

 رونلوا لاه تعا حد هدر دقم نالوا سنجت»هنیب یر هلسناجت صج تیسنهکدولو اکو یک ت بارق نالوا هنر |
 ردنرابع ندکسیا بان هک ابوکدی هبوب كرەدناداب نس اوهو قش هد هدیصق هکر دندا نعموب رعش بین |

 ت لو
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 ۱ ارو مینی الصاندیدنک کنج نفی واوا (باجلا) وم رمو

 ۱ ونکرونوتابج دلو اجاذا لج لابا لاش ۳7 قلولیجاص نا و قروق لب منک ترمه (باطاا

 ۱ نولوا هزانهشش رکروتند هرلکلد نالوا هدنحوک لا تنراحتو زولک ليرات عج رونید ةکلد نالوا هد رهو ۱

 ۱ شلواكيلد تي دهلکع روح هکر وند هان لوش لب اه لوعقمیساو لعافحسا( يضل اوز هی رضا اچ جای

 أ زدیدآ هدلب ر هدننزو رفعحبهژا هجچ»نیش (بشخ) بی راشامف تراصو تیلباذاةب کوب ون ترش لاغیداوا ۱
 عنهمیاردعقاوهدرهنلاء "ار وامهدلب وب زدکعد ی رغم "رمه دا که ذوا بینرغت دوش دنن روند بش نر هد :

 | نابخو كتةرانالق هززوای هرد هدندبهناقف (ةبدنلاآ ردشلیاتآ ًاراندهاحیب هداروا یر ورام 2 یزلکدید ۱

 ۱ میارلا فابلا نه ابدنح نا دنا ید اهنتلانعم مشکی بونلنأق یر كناجو كن هراب شلوکوا هلنیذعق (بدنل بدبلا) ا

 یر ةرملا دغب كنامحو كنهرا هدو هە نالوا حورحهلب راهشعص كنون هبودنو بوالنو هست تدنو هشادن تایلبضاذا ۰

 "قشر تدنو ةبدنلا هيف تراصاذا رو ملا باتلا نم انودنو دی اودنواندنرهظنا بدن لابس رد هنسانمن ىو ۱

 ۱ هک رامخا فن هد تعاصط زازا خو هنکر و بر رج یا که لأقن ردهتسانعم 1

 ردند :هیع رشقیاقعت ردفورعم ہم رکج ند ههعق ماکحا کر کد ضصقیصهدننزو بوی (جیودنلا) ادنراصاذا ا

 بلاو مین هدننزو بعص (بعلآ و) هدننزو :زو فک (بهآ )نا هئسانعم تسا رونبدهریدیچدوبهدننزو هبت تره( دیه ا)
 بودنع (بوعلاو) 4 هلیحف لناخو ىع كي (بضعتلاو) هدننزو فته (بعلا او) هدننزو هزعز(دبنکلاو) هباه
 هدتنزو ما (بیعآآ او) هدننزو توقع (بوعلاو) هلیدیدشت كنابو یرمسکناضو یتضق شون تضلاو و هدنتزو
 | لنت رولک ن یجب كنظ هل بیختو هتسانعم ناتج روند هب ی شک قفروقرسکر رول هدننزو راکت ا و

 | لوژرهمو نون ز شمال اق یرئا مهری هدندوحو هلي كيم تولا .ردیدآ هردرهدفثاط هدننزو فنک (بخم)

 ۱ یربو ندیونه*یسبرب عاجسدلوب ءاحاذا بتا لاشه رولوا ندداددضا هلغلوا هنسانعمقلوا یب جحاص دلو داهم

 ۱ ةتسانع» قاکش رود هخرابو هعالتح نالوا هدرلابقو هدرلشاسط هلیعص كبوت (نورلا ا نوع

۱ 

 | هرس ا حداقل برخ لابش ردهنسانعف كلو یماغایدروق جاغا هدننزو هجرحدا هب حا انار اسلاپراب زآهدنآ | ۱

۱ 

َ 
 | ٍرولک تودنو ER عجوز باھ رولک بدن یسنج عج رونلوا مبعت یرهراب هکر ونیدهنناشدو را كنسهوق

۱ 
۱ 

 بدنواقشر یاءابدن انیمر لوقت ردنرابعن دنتلاح كلبا نارادیتهززوا دج او بولسا هتعسرب زازا هنا رت كەە
 1 روند یخد زط خرد الع ند هنسن یرلک لب نیبعنو مضو ندیم هدرا هدام یک عو وک راغ هکر وتید ہلدکوا

 ۱ راند هلق لوا دلا نجر ادع ندور رج نی رمشپ ندنس در دید هییقر بدنو رخ یا بدن نی لقب

 ۱ یر هن اشاد تبا یل انبادتنا موی یا اذکمویاتشدن لاضنلا لها لوشرد هتمانعم قم اقوا هلنص تدنو
 یرب كت هراب دوب هلب رسک كن هزه( ان الا )رد لغاقلوایس دام قش نالوا رک دوو زدضلخ ||

 | كنا تشک وضو هان تتلصاذا نر فای زومن ان لک رود هرکصندقدلوکوا ||

 ناشرولوا شبا عضو لذگو | نعد ید هل هم سفن رکاب وکوو وانت قمی اچ ذکر دهنسانعدتلب املا

 هو طع شلاق قزبو یر هرکصن دقدلوک و هزانهدن د که دننزو رها( تلدلتلا) اهر طاخاذاهشفثب تیدناو هسفن تدنآ

 | دار تنوع لضو طخرب یی تکرب هد چتو ترنم (بدنن) بود هیف ترا مانا ید هل لاق رو
 کا هلا نحو هو ۰ "دارت نیهسکر ر وذلحوآ هاعدانا ل والا بابلانم ایدنرمالآیلا االف بدلنلاقت رد هنسانععقمرغا

 ۱ كليل اکب 2و هدنادادعتو رک د یندماحتو نتساخم هززوا تیم هه وا ذارمالا لا های دهن ساهم قل غر شاب

 لّواهززوا !تیحز دتنعما ندرمخنا یانعد مك ننزو هفرخ (ةباننا) هنا د دعو هاکیاذا تی ادنلاقت رد هتساتفه

 ۱ رولکبودنیعج روتید < ةمدا [راذکر اک وب دو فرو هرح و تسج ہدصو ےل رھ بدو نرو یه آه

 | تن بین فب زظ هجا طاق فیذش یا تدنلحر لاقتردلوج هننزو فب رظ کز ولکه ابدنو یک وزن
 ۱ نشاط تابلا نمنادنلخب لا تدنلاقت ردهنسانعمقلوافب زظ هو تسج تعب قلو ا دن ءاسک رب هلبصتق كز ون

 | مو و جوو اوچا

 سس



 بش
۰ 

10 

 زا او تحاصق لاک اب باج سد هصلاخو بابل تکرتو « هرشفو هواطوهو مع تو شا دف مملوفنم |

 دصاخدوخا توالطو توالح الح هبسنلابدوخ اب ماکحا تیعجج دوخابویکیآ كءامیعلبا ضراابرولوا هلیتهج
 هنس هل بق برا هلنبتعتف (بعتوذ) ندید اوصر صوصخ هنتعا چ لولسون هدننزو بخت( نم رولوا هل تهج

 هلبنوکس كن هلم یاحو نیت كنون ( حلا )ردنلوا یرهعقورب یتعب موبرب راب رع هدا هکر د هردرپ صوصخح
 ماا باسلانم اسو اغ لجرلا بح لاق ردهنسانعم كما ک4ا یرازوداب رف ه دننزورمآ (بیحلاو

 .روتند هناکب نالوا هلناداب رفویراز یییملتدشیکر ردموسیمهرزواقلوا مسا بیح)هدحا بص م نک اکیا دشایکیاذا
 عضو هدنعص هدامنانلوا ثك ڪو ردع رفتم ندنسانعم بوجوو ردنردتشم هرزواقلوازااعموب هدشاسآو

 قموق لدکوا بود خم هدننض هد امر و ردعسا هنسانعم مع رطخ روید هل دکوا اهنارکن انلق نیعتو

 ت زدن ونارم هز وا قوا ندتاب هلع اف هفیشاسا نهار ادا تلاقلا تابلا نماضت هیت لانش ردپای
 هنساتعم لاعس روید الکتریک و او روئید هەمو تحاحو ردهشسانعم تو ناهرب و رد هنسانعم مرعو ته

 تومروند همواوا بخو لاعسلا هذخا اذا نالا بابلانم ا رمعیلا بح لا رولوا ردصم هدانعمو و
 سفنو هیقطان سقن بو ردنایح تدم تاغ دارم هک ه نسانعملجا روند هتان كەد و دم تدمو هتسانمم

 بحنوه لاقب ردنر ابع ندهنسن یب دلق بجاو هنسفن یدنک نبثک کرد منسانعمرذنو روند هبت اوبح
 بخنو ارما هسفن ىلع بحوا یا رذناذا لّوالا تاسبلانه اب نالف بعت رولوا رذصم هدانعموب و رذنیا هيلع
 تقوو تادمو ردهتسانغم لوط قمازواو ردهنساشعم كعرو فیفخو 1 لوق لع كعرو هلتع رمس

 ردهتسانعم مو قموبواو ردف ورعم بغل هکرددنس انعمراقو ردهنس انعم تادش قلبت اقو ردهبرلانعم ماکنهو
 قرلانعم هد هئالث تاساونشا تن ظه)حهدریاصب فلۇمر وتد هەو د نامزد دذا مظعو رد هنسانعم نم كمر ومو

 فا لحاهدش ءاکب هنشاردن ال رطخلاو ریسلاو دم ةجاحو ةهنهارم ناهر و مونو لوط #ردشلبا مظنوح رد

 دز لات( بت !وربتخاف بحل ینامم لابا نعنع نیسان لمس تقولاو* او رة نملعفرگ او تولاو
 ق دکن دەنسانعم كانا | سقت هلت دشو بح عع لج را ختا لاقب رد هنسانعم قلعا هلقلب راز نعي هلت دشیتدوب

 هدشیارب هدننزو لیعفت (بیعتلا)اد دش سفتنادآ لحر ابا لا رّولوا ثداح ندسفن قیض دوخاب نداکب

 موقلا تحم لاق ندهلیمانعم كتك بوسروطردق هجاسص هک نوا لمس هر ب وص لوق ییعكلادهجو دج

 بیو یدنلوا ناتسیف دنسهدامزدنیعلا مومط میس هلکاورق ءام | نماوب رفیحاوراسوام .ملعقاو "دجاذا سی

 نو بد (یهلا) هدهحخا اذاات الف رفسلا لح لال ردهنسانعم نا ناوتو بت یت بان یسکر رشت و

 هغ( ةبعلا) عی رم یا بح زس رس لاش رد رابح وغلا ندرو ره یانعم هک ولید هشدو رو ولتعرس ه دننزو

 هسکر هدننزو هلعافم( حاملا )ردفورعم رد لامعتسا نوعا لصف عازر OEE هعرقا .هدننزو
 هرخافمو هک احا داهنخات لایه رددنساتعم هعفارمو هک اتك مزتوکک اح نوعا بدم * و "داملصق ییعصخ

 هزات هب دادن ترم کین لئاضفوزھو لفو دوجو مرکی تعي هلبارخق هلا هنیکرب هکز د هتبساتخم

 زدهنسانعم قموق لدکوا ههنانیمو یا حک ابا لودکواو + هرخبافاذاهبحان لاقي دردترا بع ن دک با هلداحتو
 كمل دعو :هلنیعت دونهفع ثقور نوجا كنتم ییا هوینزو :لعافت (بحاتلا)هنهاراذا هبخان لا

 نوجا ضوصخ یرغ دینهاکر دلکد صوص کنج ولو امت تقو یا لاتلاودعاوناذا او و لامن ردهتیب ان

 شخلودنزوا هدننزو مرمه آخ كنون( هاو هلپوکس کا ههجمیاخو یس كوت( ةبفتإ رونلوا لامعتسا یتید
 كلوادنزواهدننزو لاعتقا (تاضاالا) هزات یا منتو يلا زیخوهلاع نوندهئبش هتشنالواراتخمو هد رک

 ندنعاونا با ور با هلن وک كناحو یف كيون (بخعلا) هراتخ یا هجا لاش ردوتتبانعم

 هنفعونوهوا اهعداجیا اهضنکناذالّوالاو ثلاسلاباسلا ار مات الا بخت لا قرد هنښ انعم كليا عاجولزدرب
 قمزاقح هرشط بّوکج ین هنسنر و تنضعاذا لّوالا باپلا نمابخت | تخت لاقن ردهنیمانعه قرصا بو
 ندنوب هراس :ناعدو عو وو یس» "دام بت هروک هی یم ابا عزا «یشلابن لاشرد هس اع

 ققروقاک ب وهو تخنو ردشعلوا عا رنا دنن یلاثما هک ا وکر ونیدهثبشنالو رنو ه دی نک ک د الدم ردع تو
PEهابد بنو ینهشا ردظوم*تنسانم رپ ید هدنرا یاسر دلاق ءرهز ى هاغفلو عزت ی  

 قوت هنفْمع قوشعم دوخت یر ئر ترش نارا زکر د هننانعممغطعتب شو هنسانعم تساروند هدمفتوا

 | ناتو اف یون ما یاب ۳ اسان دینا کتو هدف ر نابع نیجاط ناز
 ۰ مهیج جم ےس ا ج

 ےس س ج س س س د نوڪ ع هج ج
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 : | لبا بوبناو ردرمفم هلبا یاب موغوببعکو با موغوب بوبنا هدناهس عج ردیرطضمیربسفت هلبا بعک ی وینا
 ۱ با هرزواهربصرب یداورظسم بوبناو ونلوا بیعت یل و ناب وجو رغبج هکرونلوا قالطا هل وب هچنا نالوا هدرلغاط
 | تولوا قالطا هر كسکو يفرش هنفارطاو اسهنم زط سیا لا نم بوبنا هلل اقن رونلّواقالطا هنسیزید ناجا
 ۱ هدننزوذغنق (تبنالا) ردیدحاوارهاظ رود هموخوب یدوبهلباه (ةبونالا) هنسانعم قد رط رونلو !قالطا هلوبو

 رکج قآ کر دنداضموپرولک بیل عجب ویا ا ایانرد تین بوتان دهنشانغف اوچا

 با بيانا دنیرار مط قول وص نالوا لضنق
 أ هدسز ولعفت ولعفت (ببنتل) ۳۹ طاری 7# لاش وت د وذ رک ار یادش رونید هیمغیطل ذصاردش هلیعدقت
 | لیعفت (بییتلا] لیسناذاءاملا شلاق ن دذ .وخ ام ندب وتناهک یادمان خښ 4لکھ بوق اوج آن دنک اپ دنکو بط

 | افا هلتراصاذا تاسنلابسن لاس قی ر ؤلوا هدنابل ولشماق هکر دهسنسانفسقههوغ وب یاب اص كتابت هدننزو
 | دروعفهلنا هبقوفیات (ب بوشلا) ردهبرفرب هادنتیمک واز فز ردهب رقرب هدنسهبحاتیرهدناربآ هلیحف تانهرمه ( هاب هابنا

 بابلا نماد وتن ؛یشلا ې لافب یکی سهم ریقویسام ار رد هنسانعم قمل اق بو رابقو ق! اموط ت وموت هتسنرپ ةدنیزو
 زوتشاد هناو جو ناسسنا نالوا لبصاو م رکو بح ابی وض ہدننزوارتما هل ےیج (بیعلا) انت دمناذالوالا

 ةو بید فان لا قیو یک ذن و یفنرولکب تو یک اھرک ر ولکء انجو یکی اڑ ہشا رزولک ب امنا یھ
 ةضجلا)ردراث دحم ۍدرو رهسلادهازلا بیج او باو نوي نب بیچ ردندیماسا بينو ر ولکب یاضن یعجج لول
 ردهننسانعه قلوا قد رعو ب یل هدننزو دمارک فال ا) ردهنسانعم بیج یدو هدب زو همه هلیهص تان ون

 لار ده تنسانعم هنا سدو هل نمک كف همه (ساحعالا) ایجتراصا نا سمانطا بایملام ب اجت دلولا بج لاقب

 خاص دالوا ققر وقوءابج ادلواذا لجر لا بجا ل اب رد هنس انعم ق لوایح اصدالوا عرکو بیجتو بنجن عع ا
 ردلکد رسمی دلوا داضتم هکر بد حراش اناجا دلو دلو اذا لجرلا بچنا ل اقب رولو اند دادضا هلغلوا هنسانعمقلوا
 دلو. هدننزو نیسحم ( جتا )ر نلکبا مزاتسم یعاجش تباجشرولوا بیجت نابسجو نابخ بیج انابحا اریز

 نالوایتداع قمروضوط دلو بیجتهبدشنزو بارع( باسجلاو)هدننزوهنسح( دل وند هب شک یجاص
 رذلکمد هدب رک تیفدلو هدازو اصلا تدلو تناک فا ناو کنه ةأر ماو بم لحر لاش وند هپ هوت را ۳

 كيرض لس آو زونلوا بیعت قوازک هکرونید هقوا زسن رو زیسکلیو روئید همدآ تفیعضو تتت بانجو
 نالوا راتحشو هدب نک کردی دارمو هدشنزو یهتنم (سیتنلا )دز لک دید كروكو هشارم روند, هرومد قجوناوا

 | عساو ئم رجلا هدنن :زوت بودن( ھت )راق ئا فج لاعبا رد هتنشسانعم تاتا تاتار وند هش

 | وص كحماخا هلن( [N کد نیس کر شد هنیرد شفلتغاد هبا قو نوید ايات ها نالوا

 ةنضوبق كنب رازمط نالواولعالص دوضاب روند هنغوبق یراربطشمروسهن آرب كثب راکوکل وق لعرونیدهنغوبق
 ۳۳8 هلن وكس ك وی قا ون ( ین ] فدا ییداو یکیاهدنتنارو عضوم م مانناوامهدنراید برا ن ن و زوشد

 | ارضا بجلاقن هرزواروک نسقالنخناردهنتسانعم قلا یتغوبق ك رارمط یراکوکد وخ اب نغوبق ناب وص
 ۱ ندیدآ عضومو هدنرابد بلک بفوروتتدههدآنالوا م رکو درم اوجو نح بجتومرشقذخ فالو الا باسبلانم

 | تو رجلا بت لاقب ندرافهارم هلو ینانعسرا بحت هدننزو لاعتفا (باسجتالاول؛هدنزو لیفت (بیمتنا)
 نانلار هدنئزو یا رع ( تل آو) هدشزو رفع -(یسعلاو) هدننزو هنو دنم (بوصتا),هرمشقذخا اذادقتاو
 [ ستم e کدزوا كسب یرلکدید لنت سه ان هاب
 ]1 قوس روشفسوا دلا خ وندم یا یتیفو یضعو نوع حامس لا روند هنجاغا نالیفمو هنحباغا زوم
 | قالطا هتباو هیمژوبس نالوا لضفاو ضع هلن ا زن یزاندراتنآو ندزهزوسننالوا هدنهتاقرغ :نآرفلاب نا

E۱ غلو | یوتح لال ییکهبلع تاعضضودلیح وت یکی سرکل ناو هحنافو هرفب و صالخاو ماعنا  
 ابال نآرقلا تحل اون” : زدلکو نوه یناضقن هتل وضمن لوا تیفبکو ب و رولوا دیزآ یانو ل ضف هلن هراس

 قطب ور مطا تا لک هکر دنرابع نخ ول دمو pp ضن دظاغلاو ین هکر آرقلا
 شب قانع اوت لوق لر دا عمر دطافلا داغ کن درتشقو بحقک اب وکر دقج هلو نیطبنالواقوطنمكنیدخ |
 قافلا نە مما لایا نا د وعم نا تسالح ةف و نان ا ق لاتا ەت :راعندتابا 5 NEE کم هک کم

 نيان قوهبف لاونآرتلا نمرضناحل | ن هاناو كمال تازا !یلاروسلاقاتعلاددارایدالتنم ناولو |
 دا ف تب او هاو یہ اثبات هیدن قالاو هان دیر بت راسنا درسنا ۱

atanسس ی و و ی ی ی و و و ی ۹  
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 لامعتسا هنس انعم كمتر کس هلت دشو دج قرهزاب وز وتو قر هدب زوتهیاوهتآو اهنلعشااذار الا ب ملال اقب ردعنسانعم
 لاه رونلوا لامعتسا هنسانعمقفاح كشعتیردسو رابغلا رانآي ییح هودعقدهتحا ادا سرفلا هلا اه دو ا

 تلعتشایا تبهتلافرانلابهلا لاقب ردهنسانعم زعم كمل ولع شتا هدننزو لاعتفا (باهتالا ۱) عیاتناذا قربلابهلا
 ردهتسانعم كم ولع شتآ هدننزو لعفت (تهلتلا )رد E O وا لیعفت (بیهلتلا)
 شت هتاف (نانهللا)رواوا ىع واطستكبهلت بملتو كباهلا بابتا سپ تلعتشا یاتسهاتف رانلا ملل اسقن

 ةغلامو دوو لامعتسا هنساضعمقل وادیدش كب اوه ترارحو یدنلوا رک هک هثن رد هنسانعمكمل راع سلاخ
 هدتتنزو بارغ (تاهللا) رونلوا لامعتسا زن تن اصخ ید هصوصد دقسامما راح موب ونل و!قالطا هنوکی سم اك

 لچ ابهللاقب ردشفبا هحماسمیفل وم ردراعسا یکیاوب هکر دهنسانعمقلزسوص هدرانوبهدنننزوءرمز تیر
 ناعلیکرول هکر رونلواقالطادغلقاءر رک اپ و فاصو صلاخ ثباغب هلو شطعیا دلو باهلهبو شطعادااناپهل
 .یهل هدننوم هلوارولتقاب ت ونان رود هناویحو حو ناسنازرسوصتیاغبهدننزو ناشطع (تاسمللا) هل وار دنا

 هلكت مال (تبللا) رددآ هاسقر هلن اف ( تسهللا) هدننزو شاطع رولکب اهلیرلعج و هدننزو ینطع روند

 هی انه هوک قاکشروند هعالتحنالوا هدراخاظ لوق ىلع روند هیهح رف سو نالوا هدنغلارآ كغاطیکیا

 هن نوټ یل وش كغاط دوخاب هنسانعمر غص بعش ووند هنل ون خاظقحهراطو كج وکتالوا هدنفلارا غ اط ډوخات
 بوپهلو وولکباپلا جج هیلوا نکءقهفچق رف و نداروا هل دو كسکو ب و برصو نیلا دنززطراويد هکر وتیذ

 ندیدآ هلیقر یعشنم ندنس هلق دزا هدنعیمل و هر اهر ولک هباهلوهلنسک كمال رولکب اهو هلیعص كمال ولك

 رادین هینکت ىلطملاذبع نی رعلادیعندب ون طصع ترضخ ماعاد زتاجهد هلنوکس كناهو هلنشعف ( بل وا
 كمال (باهبللا) رد نما نكت نوازا عشاق خج هوا مح ران ىرىصمو ل امدوخاىش ان ندنلا جو نسحتماغب
 هلت دشو دح قر هرابوقز وتو بودزوت یرب هدتیزو بولسا (توهلالا) ردیدآ عض ومر هایم دوخابی رسک

 هلت هلت دشو تغرس ی کو لع بو وق ن دنا دبا عی هنسا با كنسمترکس لوق یلعردمسا هک ر ونید هنتلاح یس رکس کا

 تباپسلا) هودع ءادتباواازاسفلارشب تح ودع سرفل اداهتجاوهو بوهملاهلسرفلاقیررو نیدهنتلاسیسمشچ
 هنطدر وب یس هلی لی ده هدشزو ءا ره (ء هل ارد ردیعنآ یداورب هدنس هبحات نجاوش هد ه هد هیداب بهدننزوهیاک

 ۱ نشت آو لاما عیادو نسخ عیب هدننزورینم .تهللا ردیدآ عض وغو هدننزوبیرغ (بیهللا) ردیدآ عت وفاز
 ولابوب هبنو ڵا ل وش هدنن :زومظعما (بململا) لاجل ا ما ارا یا بهملم مالغلاس رونلو !قالطاهبوبحنالو :رایخیز

 هترج عشت مل ناکا ذا بهم بول اقنهل و | یک شم یت هب و اب وک لوا شمام وط هج وخ هی و هکر ونیدهیهماج

 تاللا )امارا و ازارزیا ادجناو اذهل هما لاقیر ونیدهششنالو ټب انو مزالهدتزو زفعجولب هیجملاذ بذاپنللا

 ۳ هرادقم كتعیجرو قتهالبرل وق ىلعرو تيد هما مملم نالوا نا ندنس ولطرغ, هدنیزو تاج“ هلر | هت ئاب

 هدنع هدننزول زمم( برأأم) ملا لصف الب هنم ةقعل ردقوا یفلا لمنع لقا ىا اتال تيجو الوقت
 هنارفعز دوخانرطع EER (بال دلی جاعناندراید لوا یر مرعلا لیس هک ردد الب یس هلیبقدزا

 هنۈكساكنابۇ تخم( ةسلا ) ,ردینبمهنلوق حلاضا لمیرازرکتهدارویویدنلوا رک هدنسهذام بولهکهتنروتید

 |ددکمد بارش وپا هکر دنکرم ندنشهلکه ملا ی ردیسراف روب زمظفل هک لو مولعمردب عم ویو زدهنسنر ند هود
 تب رش و ردنالمقملواشدُث هدنسهدام ءاه هلغلوا ظوفلم ءاه هدر وضوب ی دنلف حوتفمییاب هغو ا بی زعت هپ
 بیباو) هب دیدیا 2 كنان و یتخه ك نون( بنلا )نونلا لل ل ضافردخو نشه هددیط لک ی فانمو لع تفتطو

 بت لاقیردهنس انها مرغاب نکر اشآ بول :هکب هرزوایکییعصهکب هد تیزوبارغ (باتنلاو) هدننزوزرها

 نکلردح ردحو رطم یظفل سلا هدر هست هج ركه اهلا دنع حاصادا قاتلا بالا نم بانو اسب و ابن نقلا

 دل ںودم ل ا تدحق هناهلاق لاقفردص وصخ هیذکت هرزوا ینایبكښیداخا بتک ج ورشو كناهم ماجرا

 یکیکهدنشابرب نانلوا ربعت شدحو دافسلادنع بتلا تووص ( بّینلا) سلا پیکس نیف سال غاذا

 هک یدو هدنزو هلرلز (ذشبنلا مطاعتو ریکناذا نالف د وت بن لاق ود هن تانعم می زبا بوب و 7
 ۱ كرهدنا ابنزو بوخو لی هنور یکی کرک ی شیاررو بن ییحم بدن سینا بشین للقب رددنسانعمقمرغاب نکراشآ هب یشود

 یک شوخرمس ندنشالنو صرخ دا عاج ونيس ق هلع .لاوطاذا لجولا شلاق ردهنسانعمقعاژوا

 یذهاذآ لج رابسن لا رونلوا لایعتسا هتسانعم كلي وس نا ذه ؤو هزرهنایص هج اص هبا عضو هنا سرس

 هداروبو هللا نیبوبنالانیبام ېعکف ل وه ر وند هنموغوب كشماقو كنيغراق هدننزو بولسا (بوبنالآ) عاجلا دنع

ma 



 مد

 الا لوح بولت لتالا ساسال ایفل اقا لصب الو ءاما لوح ماخوا شطعاذا اناولو ابو بولب ربا لجرا
 | هدر روما نکس بوچوکب ونوق ها رخآ موق راد هک دونی هتعاجج ل وش هلم كمال( هب وللا )اط غ موحتیا
 | کوولکب ول ییچرونید هری دهکسک وب قاشاط هرق هکر دهننبنعف رح هبولو را هل وا زا هرو امو هرک ا ذم لار
 | تیدیلناهتمو رولکبالیسنجعج رولید هه قلشاط هرقیگه بول دون هدننزو هی (ٌهَالل) ندیسنج عج
 | هزوح لو لغم وا هدننب قلش اطراف میظنع کیا ولفرط یکیاسنیدل ایا نیب ام مالسلاو هولضل هل ی مرح
 | هني خوك هو دولب وتءیس هاب شکر هیارآ رب هالو ردندتهجبوبقالطا نیهرح رد روی مرحتیکه کم مرج ییکر ام
 | دد ربنفم هلیسراف رد هلغیرلکدید همطرکو هکر دیه ابن ول هلی كمال (ماب وللا )ردیدا عضو هلو رونلوآقالطا
 | قاف بالعنانلوارکد هش هدننزولیعفت (بی ولتلا)ردیمما نارفغز لوف لع بیط عو نر هلیخف كی( بالما
 | شنیون هدننزو مظعم (بولل ا) هبهخطلواباللاب طلخاذا ابیولنهول ل اقبرد ەنىسانعىك ەز وسب الق داوخاب
 | ندامدق وار مدا هدلبرپ هدنتک لم هب ون (باللا) رولوا فوصوف ه رزندنسابل كنچ هلکنوب ونید هرومز شل روو
 | زای ر طس خجاقرب ندنلوصا ییاسح ع افتراردیعز ج كعافترا تلآ ف وراعم ن انناو اربع بالر طا کر دیمما هسکرب

 | لر ظساهدننزو سلف ر طس اراب دید بالرظسا هلتفاضا هننسشن لغلق اب هتیرزوا كن یاد حا قلعش هعاضتر| بززاب
 ۱ بالرطضاو رب دید بال رطسالا قرملو !ماللابفّرعم هل زا عزن یفاضا پولو! کرم هبا یب رم نیک ر دعت ر دبع ||
 هلم ئاط ندقا طا فورح هک ینزح.نیسره هکر د هدرطفیعب نو چا یمدفتهرزوا ءاط كنبس ردریاج ید |

 | یک عارمصو طارس نوسلوا لصفن ل رکو لصتم هیاط رک ر دراج یلیدبتهب هل. «داتصح واعقاو مدتن هرژوا
 | نع یم ك رنه هروک اکاو یدلیانابنو دیق هرزوا قلوا یرع همر و یس دملک بال طس اۈبش | فا هجزک
 | الو فو ی بال رطسا هدام دق ربطاساو میمکج ننک میچ نکلا نوا تبع هنس هع اط دوخا
 | هیلع ین سیر داور دک مد یو زارت شف وکه لک د هشن وکپ الو هنا رم هلع كز هته یس ه مکر طشا ردم وسرم
 | کردیا لق ندنفلومبدالاةیاهن ج ر اشهمشب ندنوب ړدل وع یخد یکی دلیا عارتخ ایر ادحیا دلو مان بال كم الملا

 | لوادتردلکد یرع یراظفلنوسل وا هیلمر رکو هام رکو هییانسح ل رکت ال ؟عیجنالو تاقوا تفرعمرادم
 | نالو تفقاو لامل ىلع هب هینانوب قیاقد و قیا قح ریقح مجرتمو ردشنلوا دلوتوهلخ هنمالکب رجهلیملکتو |[

 | هنزکو بهای هعنقم لئالد هد مکیدلپا فا شکتسا ندن راظفل ىج وغاسیا هلا بال رظسا :وبشاهدنقو رب ندفراعتاذدپ
 | هلغل وا ردضم مهنسا نعم قلا یسهملکبالو رونید  زدلپ هدینان و هليتف كن هزمه یس ه ملکر طساهکیدیشلنا نایب
 | ردن وا رع هدهیعافترا هد وهعم تلا هلی هقالعو ردقلآ ق ماکح او عاضوا كز دلیذارم هکق ماز داب کرتی انعم
 | نوکان وک ویدردیجا لکنالوا رپ چب د وخ ا بکر مند همك واه دن راج رش ىج وغانا لزز یی وغاساو
 | دصاقم هکر دەپشانغ ادم نالوا یدرفم یدابم رد درفعظفل یبوغ اسیاهکلب ردع رص طاغ زکر انتم یھاو
 | یچوخادیاین انوپ هفسالف هنس هلج هلی را تعا عومچ د و خاب ذنب ره هلغلوا قطنم ۍدابم سچن تایلکر دیلباقم
 | ذخا یخدینسهلوقم قیطامنراو قیسوموایفا ارغچ هک هتنریابدلماجردهنب راب اکوذخ مال اءالعهدع: را دلیا قالطا
 | هدنز ید ماشبلنبتعتف (بالرفک )یهننا ردشلبا باوچ وید ردراموسرم «دیاک م انءافضلا ناوخ اهکه نزای قلبا چ دو

 | دروطبونود هوا رب هرچا ریخت هکر وتیدهنسهراب تال ون هلیمص كمال ( بوللا )رد شيلان یوما ماتشهردهدلیر

 | هدننزوبئاو (بئاوللا) ردهنول یدرغم روند هراناویح مسوصنالوادیعب ند وصو روت.د هنسورآ لاب بولو هلا
 (باوللا)ءاملا نع: دیعب ساطع یاب اولو بول لو بول لب الاغ روند هراناویخ نمسوصنالو ازودندوصیتدوب
 | هکر دیوسنم هه ول نالوا هنسانعمقلش اط هراق هلم كمال (یوللا)روئید هنیرای لاسر غآ هکر دیفذارمو هدننزو باعل

 | قوا نسوصیراوط كن ەسکر ەلىك كنءرمه  ةبالالا ي ولدوسا لاق رونلواداریانوجگادیک ان یهنسنهایس
 | تاهم دوره روند هنلبم هم رس هدننزو لعوفم هلبعض كي» (بلول 1! )ی تشطع اذا لجر لا بال!لاقب رد هتسانعم
 | فا بیو ) ءدنزو بمنابهلاو] هدنزو برض (بهلل)یدنلوا یک ذ دنس دام ببلدننزوروج (بلول
 بهل لوق ىلع ردهنسانعم كمل ولع بولت روق ندن وت شنا هتاف (نابهللاو) هدننزوبارغ (باهللاو) هدننزو
 | داتا خىزوتز ەنككبس | كش پيلو را بد ەنابزەدبسراف هک تسائعمرانلا ناس اروند هت ولع یر وبس نافج كنت |

 | هاتو ناخیلا نمتصلاش تلعنشا اذا رانلا تمل لام ندندعب ار باب ہکرولوا ر دص م یع وچ هروکه لوا سد هتسانعم |[
 | اما به لاقي رونلوا لامعتسا هنسانعم قم صوص كب هلنہتخف بچلو رواواردصمی رار اس رولوا سنا کیاوبهدوک
 كمر دن ولع یشنهیرتمکت هره (ناہلالا) روئید هراس ناقچ بوغآ باوه بهلو شطعاذاروبنلا بابلا نم

 هنسانعم

 ر



 ب
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eyس ترم  

 قم بقلیوعیب نو اعم ( ابن )بعل ىح یبصل بم لاقب لانه ر مره ملل
 نیر ءانعلو رونی د هرب یناقیاربط هلن وکس ان هجم یازو یف كتاح مرحو ردیدآ ع ضو ناتسکسرپ هدنمنع
 طلو هرزوا سایقرف و دلنون دینااوردزاب ومنم هیارواهینابعل بالک هکر دا كار ازمروش فوم مدننندهیحنات

عتسا هنسانعمكب قو روق ضب هرکصندکد لسک امرخندنجاغاامرخ (باعلتسالا)رذیعسا كضرازهدنم
 لاس

 ورا هدو بوس( بوم مند سل نم ات تب لو
 یو اتردنابربییاوددیبش هنابجنروس (هر بلا ةبعللا )باعاوذیا بوعلمرفت لاقب اقآ یرایلاس اس ا3ک نونید
 || هوس كنه «نیغو قف كمال( بغللا) رد یدک نالغوازوسکوا هدیکر ثواب ناکآ هدرصم ردا اربا نم
 ۱ هکر دهنبمانفم قلوا باتییوهدنامردبولو روب هلسهدایزهدضن زودوعق (بوغللاو) هدشنزولوبق یو

 ششماسطاو مبارلاو ثلاثلا بالا نمانوغلوابوغلو ابغبغاو بغاو لج را بغل لا + رونلوارتعت قلوا قاط قاط یهو, سس هست

 ردیتیاور بلا یرهشلا فسوب نیدجا رفع وبا ندتغل هنا یدورو ندسماخ باب وب ءايعالا فشا ییعااذا
 دسافورونید هتا نالوا هدنغل ارا هلراشید كوا هدنتزو بّرض بغلو ردب وسن هه رق مان هلبل ندا ارق بلدنا

 ۱ ردل وقم ربغو هجن وزو هکر د قج هلوا یراقرط نالا هدن رجا كنکلب قوا هک رون.د هنکلب قوا فو هاو
 ۱ ۱ ونلوا قالطا همالک لطابو حق و هساف تعلو رد نآرهظ هنفرط نالاف هد هشطرک تن زرد قد نانطب اکآ

 هلکماملزود هجوبا بولبنوپ هس وخو زونلوا قالطمادینکنغم"بسو قجحا نالوا ربدت تسسو یر تفّیعتسو
 كلا هاسبت هلیس اقا داخ هتشرارولوا ردصح تخلو زوتلوا ق الطا هقوا دساف نالوا قیحالص هل اعتسا

 رخ داف دوخاب و مالک باغ
 مالی بوقونص هغاجاق باق شرفا كب وکو افلح ائیدح مه دح اذا موقلا بغل لاقت رد هنساننعم كلم وتت

 بو روباه اد دوخام هتک هل تسک كنه مه( تافل الا) غلو اذا ءانالا لكلا بغل لا روهنشاتعف |[
 تویهراو هلم هکر د هتان مرو ک لندنساف هقواو هبعذا اذا زینلا هبقلا لا زد هنس انعم قلق هدناغرد

 هنیمانعمكلبا هدزز اوه هیر توربو تجزهینکر واناخل هش رلغجاذا تلا بغلا لاقب زولوا رول اقا ورب

 پاتی بو روبهدران وم ذئنزو لیعفت (بیغلتناو) «دننزولءفت (بغلتلا) هبصن اذان الف بغلا لاقب روشلوالانجتس
 یدانوا نوزوا یناوح نانی هلکر .لغلتو ءایعالا دشا هاسیعا اداهغلو ریشلا هبغلت لاق ردهتسانعمكلباتقاطو |

 || یکبغا رونید هنکلب قواذسافهدتنزورما (بیخلل )ور طلا لوط هدر طا ذا: هبات لاق رد هتسانممتامزتوک« بوق
 هک دید الفلان ور عونا کرد حږاشروتىد هسک قتتجا یا بفیعض دو هدشزو زونض (توغللا

 دریا تنم یلعف نوصن درک م باک اکآ نی اهرقتحاف نیاکهتأس بوغل تالف هک ی دیاریدٌم دتشها یب یبازعار
 ولدردکعد قحا هدمکیدتنا لا وئس ندنس اتع كب وغلو یدید ر دیلکد هفیص باک هدنکبدلبا لاوس ید كدا
 [دب وغللاو] (ةباغللا )رونبد هقوا زاومهان شمالنوبهضوخ جد وب هدننزو بارغ (باتفللا) یهتنایدلباباوخ
 بغل قر لوا بکن مهیا لوح ةن (بغلب شتز) ندراعما هتسانعملقع تفعضو تنهالبو قج هلی كلراقال

 طبات هروک هنن اب كح راش یک آرش طباتر لب دلا تیملت هنگ هدعب .ردهتسانعم یدنلک لب هلک كن دصاف ی ناکدنک |

 فرح ندشلبا دارا هد شو بهت بودیا كی رخت لغ « دنرعش یاش مانتیکر دن ردا كن هنسک یرلکدیداش
 مت یی سم هه هدنناونعبغل شیریرهوجو کر هنو رت رد اجیتفو نوکسهلفلوا لس

 ندنبس هبنکآاالفرلبرع هكزدندانعم وار وند هک داف هکر دنغل  دنظفل بغل هلنتقف (بغالا)زدشلیا ||
 كدال(بقللا ) رواوا سقوط ندنکلب كنتو هک ابوک,هتشانعم هکردا راربد هتبقر تغلبذخا هد رب كعد یدش ||
 بنامن دنقل زولك ب قلا ی نسا نعم ربنر دعما ا دلوا امت یریغ ندنسبلصا مسا كمدآ رتهلیعف ك فاق ||

 ردا مي نعلو فیرعت بقلو ةع رشت بقل رولوا 4 وكج وا بقل و رلوایرم هدمالغاو بول واع ق عف ||
 ردهنسانعم كلبا عضو بقل هینک ر هد زو ليعفت (بيقلتلا) ردنلا عون نالوا یهنموردندینات عونارمش صلح |

 قص ىم «دوک دننزو هبعلم(تبکلا) بقلتف ابيقلت هبقل لاب رد هنسانقم لب هدنزو عفت( بقلتل
 باز (باوللاو)هدننزودوعق (بووللاو) هلبعكمال (بوللاو )هدنزوبو (بولا) رونید هیمقات نالوا زانفطو

 ینعسالوط ب ونود نفارطا وص كناویحو نانا شههصوص لوق لع زد هنس انعم شط ع یا رتسوصهدشنزو |
 هتاف (ن اب وللاومدننزو بازغ (باوللا) ر درام ارات ویو هیل وا رد تقم هو صوب وتق هکو ب لاح رونید هنتلاح
 نال لاق زد هنسانعم قعشالوطبولوذ نفارطاوض ناوبح دوخ ا,ناسنانسوّصد وخا قم ەص وص رد ردصف
 تس ےس ت =
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 لا
 | اقا صخم وصح هنماق»قنو دوخ ام ندرخا نانو | لاعتسادنسانعم + 4 رش مدننز وریت (بوضللاو) هدو

 | هتتغف (بصالا) یک بذ رونبذ هدروق هدننزو نهوخ هللا ههچم نیش بشوللآ "اتش رپ اب ولو اب ونس كلام
 ابدل بضل لاق ردقشباپ هکک نکل زد هتساشم قمشپابهنآ یسب رد كن هدوک ی شان ندلازهو فعض لاک
 ج قش E رطب لشاب نشو ر فاو ات نمل هدأمونالاره قلادا مبازا بانلا ن هاتص]

 1 هدقمرب لک ر اط هخدرب كزوبو بشناذادملایق یفیشلا تضل لاقردهنسانعم قمت وط بوش اه عا :نیق ۱

 1 «دنعلازا خاط یک هيك ك مال (بضللا) قلقانض مجصالا ف غاخلا فصل لاق ردهتنسانعم قفاق فوادي ۱
 1 لوف لع نولو دو یر وایو یک دا بل هکر وتب د دلو دعا رہ ناو

 ۱ ادو شکم )نوک ونشا هد یاب واک کاما میں وجم هتیزب نالوا قیضو زاط تند

 | ولی وخ نیتچ بصاو روند هنهر وج هدیسراف EAS ٹل شو زادنبسا تاعونر ندنعاوتا تلاس
 نالوا نبرد تییاغب ید بولواژاظ یسوزریما هدننزو بضصاون (تصاوللا | روتند هتنک نو لی ولب شم تاشربح

 | هلو ازت PRENSA هکر وتتد ررلف لوش ەدى نزد هد زو تار (تاصاملا) ارد ةشطال یدرفعرولبد هرایلوق ۱

 قند رطلاقب «رونتد هلوبقچ هراط هلیس هی لعافمتس ها (بضتنلا ارقکدبفلای سنی تاکادا تاصا عفشلاقب
 هاناو تک( تنحالاوآ لتك كمال تم تو دلت وکس تكنیعو یتف کمال (تالا) قیضیا لطفل
 ردنراتلع ندا شا نان وا لا هع دصقم فا :ندنزان یاخوا هدننزو راکذت (تاعلخاو)|

 لیافلرهیدجن فان نك عج ض عیازا بابا نم اباعلتو ملو اتعلو ال لعنرا نقل لاق ندیلناقع یخ |

 ربتفن یربتفت هداروب هلغلوامتسقر دبع لره تان زالوا عالع یسلق لباتقداک يقل هد ارو اکیلا رفت ۱
 قعانبوا هدرلنوب هدننزو !لعافت (بع التلاو) هد نزول عفت (بعلتلاو) هدشژو لبعفت (بیهش | نزلوآ غالبا ۱
 [تعاااو) رادبلشتضو رک هدهتشنرو فتک تعللا) بقل یتفم تعالتو بعلت لج زا بعلت ات |

 ۱ هل رسک كنا( اعلا هدنتفنزو * هش لر ڭنال (منهللاو] هتنغنرو ناو نامل الا الاؤ) لا عینک

 راه ناتا زا هاب دب اک كانغ ةا ك( باعلتلاو) ردفا هدة لكف نال بکا راو بانه اشا
 كل خازتو طلا ك دما زکر قناشوانوو 2 رگ روش دك نالوا: بقا فک لب مکه ےک ك (فییهلتلاول
 هدننزو کم (بعللا) بقل یا بوما مه لاقت ردا روک هنول وا هدننزو کرنا مت ۇملالا)لۆللۆا
 زدن قعش اتیوا نون وا لاکر هدننزو لعام ( 3غ 3ا ا* روید 4 هر موس :نوبوا 2

 قاجن ونوا ةبسکر لوق لح قان وا نوا رک ترها( تالال اتل اذا هآ
 ةوبش هد زو و زوبص (بوعللهب علت ام ءاجتوا تعلت E رالتا تع لاش ی

 فرح التبنوعلو لدلا ةن یت وخل ب راج لاقترونلوآقالطا بوح نالوا خکلذو نرخ الو هوشو
 EE FEL اتفطا هتزو هقعلم (ةیعالا)زدن اوت هاها فیارفت
 o RAEN TTR شقلو مسز هراوندوهدخاکهدشنژوهرزا ةبعللا) رکن هنو
 بولوک ل اقص اند هکر ودا هرکس و ق جا لوقتو ۳2 جن رطشو دز ران وا توبوا هلیسودنک هکر هد
 ان یکتا دو توا رک هفته رود هو نوواو رر راع لھ ق تۇن

 هکر دبع كل هدننزو بارم !تنعالما) هب بعلجیا علل لاقن ر دکر ار کتو بورود هک نلیق اوا |
 کر رذپا قالطا مرا الترا وز لخادقو خرادسراب رع هک دند انفو روئید هروب یقحاسوا نوت وا

 هنوف ع لزب لدکعد یع اج والا مکلوک لرم كوه (تهلط بعالم) ردنلزح یکی هيلما نالوختورک
 هیدای اداة بعالم هذنس هویشیترواتولاف هنوا رب هک هدنرژواوصو هل هکلوک هد هراق یرک گر دشاوااع

 ردیف ah چو اتد رعر رهزدکع:یمانشوا هژارا تی( ةسالاتعالم) زرد ځد هلظ فطاخاک اور دندنراشوق ۱
 شزفرب هدننزو تا ك( تاعللا )ار يمرطا كلام ام نب سا یر و نازان انی ان هلل اع یز زر وكلام ن راغ یر أ

 کناتظاروناوا قالطاهنلات كبر (لعل تاعل)روئد هزابلاسناقا ند غا ةهدنزو تارغ (تاعللا)ردتذآ قوزغ

 یاهلذنشو الثمرزوس E ودنا خط هلبربكناخ رفع یرکشذوخ ( يا هکر دن دوب ی رلکدتا یخ باعل
 قالا هردتسن لنآ هدزح هدرخآ یرغوط یغعاشانداتس یک ئا روا هد هرج اه تار( سمات هارو

 رار دارت یخ دوا ناطیتتزافخوح رار د ید ناظتشلا طاب ناکاو ژرواوا یئ نرم هدنلکشزانوا هک روناوا

 ۱ ام لاس ۵ منا لاو تلالا فال نابن غلو یبضلا تق لافب ردهسانعم تم ققاز ارابلاسندرغآ هدننزو ب لاا
 حسن
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 كمك دهارهاش رولو اردصم بلو عضاو یا بال مو بحالو بخ قیرط لاقیردپ 15 عم بحال رد هیانغم
 رد هننسانعم قمروا هلډلقو هیف رم قعد هکلسو تحاللا یطواذا ثلاثلا بابلانم ای لج را ل لاقت هنشانفم

 یقاو هبفزنا اذا *وشلا بح لاقي رد هنسانعم كاا هدنآ تودیا رب ات هثتشر و هب هب ی ضاذا فیسلاب هبل لاب
 هرکصندقدلاغاص بولوارعاب نربص كن هت ادوالوط هعطقاذا ا لاترد نس انما اى هلن زوا

 ندهن ساتم قلاقراومهوزودییک. یسانآلا هحروعج یرب یس ان ندکنببوشلوب یون هلغعم انالانورک ادوخاب ب

 هزغقاذا ملا نم ميل دوتناسم+ وص تاندککو رودحیفسالما اذا سرقلا نتم بیل لاقت
 ةأرملا بطلاقیرد هنسانعف كليا عاجو هنبباذا قبرطلا بل لا ردهنتسانعم قلق حطاو و قچآ لوباو
 بوت ورو هتغلب رغوط قوهییاصرب رب هسکر و هجرتماذ ضرالاهب بطلاقپ رد هنسانعم قلاح هزو اهغماچادا

 [باکت الا ) هیشمق عرساوا ایقتسمماذا لجزا د یب لاھ رد ونس انعم ك بوب و نو هل لوق لع مک
 هدنزو ليمفت (بيفتا بل ىع بعللآ بلا لاقیرد هت نسانعم لیک هضمها جاش دیو هدننزو لاغتفا
 تالیا ناشنورتاهدن | 1 یاری هږهنسنر و هنهیضاذا ايت فیسلاب هم لاق ردهنمانعف قخزوا داف ید

 قو یطلا طلاب زدهتسانعمقلوامهاووقجآ | وهدننزودوعق TE |) هیفرنااذا*یشلا بل لات ر هنس انهم

 بالا نابل لچراا پل لاق رد هنسانعم قلوا.ناوب زوفیحت دوچون دککر به بطلا) محو اذان
 هکر وید هیسک نالواردیآ مانشدو ننس هسکر سهام اد بواوا رفز یلدهیزوربنب ( فنار یکتا هاذا عبار

 ږوطاسزونبد هنآ نج هیوصو ایه هنبسیز وا نالا ید پیا و لجر اب ون ریال یاب
 .ن دصاح تفصو رونیدهب هقاننسلچ نالوا هخز ا ننس هقراهدنبزو 7 7 1 ۶ ۱) یک یقارواوهرهدوقاج و

 ]| بخ لافپ رد ەنسانعم معا عاسچ هلنوک كى اخو نف كمال ويلا )فو هيف كيب (بؤح)
 هیطل ذاا الف بح لاپ رد هنمانعحقمرو ارامش هزوبو اهجماج ی 181تا لوالاو تلاثلا بابا نم ابن ةأر ملا
 زدیفص كن کل قمورا ید خ دیده یامرخ کو رووا هدنع و هدب رعد دایک ر ونې دمنجاغا لقمه )بلا
 ماد هدتتنزو م یکع (پنلا)ردیدآ درب هدنچ زاخ نیبا ندبع هدمه دنزوا هبقع دن )زړ دن روک دکر

 ۱ [تخالما) تاموص ی مطلم یا بن موه لا رو وند هبحبک نالو ارون ارامش هن ښته دا م دنماکنه همص اخ
 هدرز هدنیزو دوعق هلبا ږي لاد ذ (بوذللاإ هبطال اذا ةجالم خال لای رب» نیس اوم قش راع هډننزو و هاعاقم

 وذل هدشزو هلعاضم غم نال ا) ما ادا لوالا تایلانم ابوذل ن ناكا بذل ل اب رد هنسسناټعم قلوا مت

 رد هنسابعم قعباب بوش اویص هدننزو دوعق هلپا هم یاز (بو و رلا) بذل عع ناکلاب بذال لاب زد هنشانچم
 فو ياذا اوا لاتر د دنس اہم یاو رادیاتور تباتو_ هبقصلاذا لوالا بابلانمایو رھی لامپ

 روند هب دتببسن ناقشپایو یمشپاب ردلعاف ےسار ییزاللا .تبدجاذنا هيلا تب لاش رد هنسانعم قلواالعو

 يزال ه:شچرمالا اذه لاعبو تا مزال یا بزالةب رض رمال ار اص مولوق هنموروتد هثبش نالوآړا دابو تاو

 لسوفو بحاوالو مر الب امام یا تزال + دریا اذهاب مهلوف ی تا لافحراسشلا لاف دیش مزال یا

 ۰ یجب لیلق یا بز ءيڻ لاش روند هب هنسسدزآ اا هدننزو يعتک یر )ر وند هوب راسط هلبربسک كمال ( پر

 ةیننزو پنعرولکب هرز یهجبهدشیاهب 7 ل مهتیاصا لا ږد هنس انهم ت دشقلیناف هدننزو هرمن(فپ نللا) نولک باا

 یسازجا كن هن نر هدننزوددوعق (بونللاو) هدنیزو برض (برلل) هلوکبس كنازو عد كمال ږولک تابلو
 ا بابلانم او رو اب ءیشلا بر لاق رډ هنسانعم نلجشریکبوشقوص هنیرب ئپ کی فق
 | تو بلصو قاذا نیطلابز لاقب رد هنسانعمقلوا ناقشیاب و قشآویص هلکمازواروماجو .ضبینروضعب

 1 هند یا !ةتیسلاذا قاتلا بابلانم انا برقعلا هت را لاقب رد هنس انعم قوص رون اجىذومىسەلوغم برقعو نالی نال

 1 قراذاعباراء ارا تانا نما ز نيطلا بر لاقب رد هنسانعمقلوا ناقشداب هلك زو روماج یخدوب هلنیتعتف (برللا
 بارحم (بارافا)رونید همدا نکرآ را برعو بز برع لحر لا رولوا هجوارمو عابناهنظفل برع رو بلصو |

 ۱ هدننزو ۽ تیمی( بسللا )| دح نیا تا رلم لحجر لاقي روند ةصعش سکاو یرجیو لی هباغلا دنا دننزوو

 یانلاو بلاتلا بابلانم اب ابن اهربغو هب هلل هتل اش رد هنسانفم قیوصروناس یذوم یس هلوقم برقعو ناللب

 ۰ بیل لاعبرد هنسانعم قمروا هلبا یعفاقو رد دم هی راببعا یر ه "دام غدلوعسلیدورو ندشلات باب هتعدلاذا

 عبارلا تابلانم سا 4 بسا لامن رددنسالعم قلا بوشاویض هبت (بسللا) طوسلا ورتادا الو

 ۱ دوب صز وسلا مخل ذا موجو لببملآ بسا لاقب ردهنیسانومقمالپ یی یو کیو لاو هب قسلاذا
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 زن رب تن زع قو روسد هنس هباد یک د رکج ك شم یرلک من دین هدنزو بیل( لود E رخ

 دزبم ماما رد هدتبزو بلک !ببلاو رد هلیعقف كن هدحوم یاب تانس(بسلا تانب) ردیشه ك نجباغآ ر دس هکر دی راک دید

 ردب اعم كتقرو رهمو تقفش هکررونلوا قالطا هل رط هججن هدکروب ردشلبات تیاور هننزو مرک,آ هلیعتق كنا ۱
 ماد هدزغاسل ودیعج كنم هلک بل نالوا هیس انزوا ردا تشنبف نادولنا قلوجا هلرویو کن سا أ

 کردو لیصاكو ورد راس لثم ۴ بلا تانب ثلا یا :پیرعلانیب و ر دراو یرببعت مهدیه شک اروم

 lall هر ا يوق لطعمر هدا رع بورتوک هلی حالا هدنیاد » نیفذ ك لآ ی هح هرز یدیاراویس هدلاو زور كند تکی

 جارخا هلغلو!یږارادکه عماس یجب هان كهروب مزو نکیآ سدیارذک ندنت یوق لوا هسک حاقرب تفعرهیدلیا
 زر وا نوحنررامدآ لوا يدلباراپخا نکیدلبااقلاولغوا یدکی لوا هدنیلک دنا حاثنتسا ندننش ذکر سو |

 2 ییلا انب ییعواطتالهدن راک دیدیا اع د دن هن یدک فن یی املا هبهکلهمو نیس بویانا تیاع ر

 هدننزو بسابس ( بلبل ) یهلیا باوچ قید ږویلو وا عنام رویم وااکب یرزرمطتقفشو تقر نالوآ هدکروپ عو
 هصوصخرب ییکیسهلک ب ل ناناوارک ذهدننزوریم ( بیل ارۈنىدەئيرل شر اج چ وشام ن کرن ك نىس روس نکو نویق

 "بل لحر لا ردذوخ ام ندنسانعم تماقاروند هی یک نایلوا غزافو رتافالضا ندنآولوا مزالمو ر تاه |

 لجرلاش ردلیعف ندنساتعملقع هکدونید نت نالوا دنعتوهولقاع تللو هی رفت ال نهال مزال یاببییلو
 لجرلاش رونید هبینک نالوافوصومهلک ارد اودشزولقع (توبللا )هدننزوءابح ارولک ءابلا نج لق اع ئابل
 نیآبالیا | بابل بابل لوقت رونلو اداری هدنماقم س ابال هدننزو ماطق اننکم( اهناملفابل) لقعلا یقوضومیاتوسم

 تاکر ح كمال( یر )رددوخ ام نايا 1 هلغلوا هینسانعملیلق الكب ابل ضعبلادنعردهتربج تغل وکو د خراش

 هدنرغآو رک كغولوا نالک وص هضوجإ هد تن زو رهوح( بلوللا) وذعضومرت ةدلصوم هلا یصق تلقلاو تالت

 ندنزغاتکیلد كجو هرکی زاسرا دقم بويع ص هغولوا هلغلوا قوحن كى وصنالکرّوسد هر وصنالک فا تونلهرناد

 رعت یراق هد رغ اسارولوا هدنلکش یکن ما قی رب نیلا هک ایوکب ونلیمرکد هجنالوط هلکلباروفانآبوینوریک لت دبش
 ۱ کوصبوهخدنع »لاری دتسبف هتک م هن هروبنصقيضبفهعسإام خلا هنم لم يذلا شكلا ءال لاتترونلوآ ۱

 كتهفوف یانو یف كمال (بشل )رد هبقارع تغلو» روك تنا: لحن اش دلوق لوقم نلوق ب لول تافل ومبلول هب بلب

 هيلع بست لاق ردهنسانعمقلوا مو ادمو مزالم هززوا هجو كمال ا اكفنا شنو هدو دوعق ( بوتللاو) هلن وکتس

 قوا رادبایو تاثو قصلیا هب بل لانس رد هبشسانعمت قش هی دنسنرب و مزالادالّوالا بالا نم اوتو اے

 ۱ یهنسنرو نعطادا دقانلا رم ف بنل لاقي زد EINER اشو كمت ر وذو ,تبثاذا هیق بل ل اهن نذ هلتسننمانعم

 كناوهبسلاذآ هب و سل لاغب رد هنسانعف لوک سابو اهدباذا, هیات هيلع: بل لات ود ةنسانعم قاغب :تاببوکعع ]|
 رارکبوسپ و دشادا هلجن سرفل الا بت لاش زد ذوخآم ند نوک دم یانعم کرد هنشانعم یماللوخب يس هقرا

 باتتلا کرد حراشهسل ادا بذوشلا بتا لا ورد هنسانعم میک باوا اولا وو هدننزو لاعتفا (باتتلالا) ر دیسک

 يت لاق رد هنسانعم خب بوتروا لوچ هنس هقرا لندن زو لیفت (ببتلتل) رک زدک هک هلن یمرفجل یخ دی لساف ۱

 و یھ مات

 ردهنس اتحقلبف مزالوبجاو هرزوا هسک رب یصوصخ لب یسک هرم ربه (تالالاا هلع دش یا لج سر فلا لع

 ندطالتخاو لالتخاو هنتفاسماد هدنراماکنه هنتف هدننزو ارته( انشا ا هیلع هجو ادا ابات ةيلعة مالا ثلا لاقي

 باسح روند هر هبج یکسا هدنتزو پبنارم (بتالملا )روید هک نالوا یو زمو مع هدنس ةناخ یدک بوق
 لیحو كمال (بحلا ] ردندررانآ هيلا ي هلا دع ندا صا رد هلتیفرب هلی كمال( بشلوس) هبنسانعم ناعلخ |

 : یراجوم لک, دواوجاصاذا میز بابلا نم الاول لاقبرد املا هطاعّشو وب رضو ییلفح ان هلق

 ER دتزو فك( بلا ) :برطضاو جاهاذإر لا بل لاقي رد هنشانعم كلآم لووك لغو ا بز ظضم |
 ةلاو) ناصف( ةلاو) هلن نوک كلیجو قالت تاکرح كمالا دلا بلو ذ یابط شلجلاقب رونی دهرکشع
 دوو :دض هلک د هنویقنالوا قوچ یدوسورونبدهنویق شاز ب ولیکب یدوس .هدننزو نه هدننزوهچرف
 ۱[]1 يلاحق رولک تابلو هل 0 ک كبالرولکب + یعجبزم وا قالطاهنوبقر دصوضخهنتسق یک .وبلوق لنع

 بابل مشی ول اښلا تب لاقب رده رانعب قلواریشکی دوش تلذک.لازآ بولیکج یدوس كنویق هلیفم كمال
 باعللا) تي نیععایعم هاشلا تبلل اقب ردهنسانعمهب وجه دنزو لیعفت بم زلغوااهنل لفاذا نماشا
 زن نت مال (تنآ] هوا اوا شمالروک رو رغ زون ER شخلکلب ہک نونمد هقوا لوش هدننزو یار

 وا. درو هدننزو سه ام هنسانعم r mK هلوب خو را هاب کلب كن هلن(
 1 ۰ بج تس

 ا



 هنفلکت جاودزا هلظلوا شلوا فاضم هنسهلک كی دبدوب هلک ابا لقن یندورودب ریل هلتفاضا حابصم بحاصو

 ددراومتباجاو تعاطاراب ره هدهکی رللا یکیا ردم فنه یتروصتفاضا ید ندنربسفت كنیشحزو ناف تجاح

 هدلحربرولوا فصو ةغلابم یس هلک بلو یهتنا ردکلیا راهظا دایقنا ل اکمکر دکعد هلبا فرصت هلکزاسب و نیم
 مز ال قاهیلع بلوه لام رونلوا قاللطا هب یشکنالوا مزالمو مقم هشیمهتویلوا كفنماللصاهدصوصرب دوخاب

 بوبلعیهف اب اہل تلعج یا ابل ها دلا تبیل لوقترد هنسانعم كمروک دنب هنت هپ هټاد بلو ةقرافنال عقم
 ږواک هنب رانعمتبو همجاومو هبل برضاذا هبل لاقب رد هنسانعم قمروا هنیدندرکییعی هنس هبل كټ هسکرو
 زود هب وغآ هلم كمال ( للا )ردعّْفَم ندنسانعم تماقارد زات ر انعم وب 5 یدلبا ناسانعص فلوم که تن

 "بلالتمروئید هن زواو هنګا كن هنسنولګاو هصل اخیا هبلوه لاتیروند هنصلاخو ضح كشر هو هنسانعم ےس

 یعجرونلوا قالطا هشوهو لقع بلو رديراحما كمدابو لزوج زوللا بلوزوج لا بلورديسنامرخ للا
 نالوا صااخو یناص ندبیاوش بل هر وکه نایب هدزن اصب كفلوم هلم كمالو یف كز هرم رولک ن لاو رولکت انا
 موج هدنرانیب هلغْملوا قالطا هب یکزلقع بل لوق یلعرولوا توصم ندانعم یکیا هروکه کو رونلوا قالظا هلق

 دولکببلا ی عج كنظنل "بل كلذکن اكوا "بل لقعره نکلرولوا لقع باره ارب زرولوا قاطم ضّوصخَو
 تببل لوقت رد هنسانعم قلوا رایشهو لقاع نعي بل بحاص هکر هدننزو ةمارك( ةبابللا ) .ةلتاغدا كف
 یریغ ند« داموبشاو ابل ترصیا ةبابلنیعلاقغب بلتنوعلا مضب لجراپ تببللاقبو عبارلا بابلا نه بت لجراب
 هدامد هروکهتناس كحراشردشمالوادراو ق رهلوا نعلا حوتعم عراضمو ن.لا موعصم یضام هدب رع مالک

 ر هغیصوب نکآ ماغدالاو كفلابر رشیررشو مدب مد لاقب رد تشلوا دزاو همسروب یخد یر هی رتشو
 حابصم بحاصو رثا نباو ردتبثم هد هیفاش هک ه تن ردبلغا قلوا ندنناب نیتغللا لخادت یکی س هدام نگر نک
 ردشمالوا دراویرغندنوب قرلواندنعاضم هدروب رم با ودییقت هرزوا قلوا ندسماخباتیهزوب رم هغ

 ياللا لاو فعاطمل اف هلربسظنالو برق باب نم هغل فو حابصلا ىف لاق ر دراشلبا مرتصت ود
 یخ توب لیبل نولوب دست لهاوزاسجاتغل هذسه اپل راص یا ممی زمع لق بلبل نا
 (ببللا) فعاسضل اف هاریظنالردان وهو مضلاب بل ىكحو بلاذراص یا فلا بلی مس کااب لج لا بافت
 دنب هنس هارو هدرانآوهنس اس:عمرهت» رونلوا مذ نداروا رد رب لشن هنسکو ک هکر وئید هئ د كاتو ك: هود هفت
 قرط نکیاو یروقج كزاغون هکر دب رپ ناروط هدقدنلوا قیلحت هدالق نانلواربعت هنا درکه دناسنا ببلو لولب روک
 هکرونید هنککسکو ک ناناوازبخت كر دلکو دنب هنس كراوطو رولوا نیقبهنيمزهكروتبد هغلموق هج هقذو و نتنقج هوا
 لبا ببل هدننزو هبح ةبللا ندیدآمضومربلو رولک بابلا یعجز رک هنسکوکو بدنوستکو رک کو تالان
 هسانلاب هرانوناخ نالوا یب هنجو زا فنآف لؤم نک ر ونید هنوناخه رظو هفیطل هبلو ردفدا نع هدل وا انه
 [ببللا) رولک مزال هب قلخوقلخ تفاطلترشاعدنسحو تبح هنجوز ردیمزالیانعمارهاتظ یدیشابانای
 هنسكر كر دل وعفم مسا ندنس هلك بل (تب وبلملاو) ردرلاوعفم مسا ندبابلا هليحاغدا كلاب ( بللاو) هدننزو مرکم
 || لیمه هیر پغصو سوسف هنعونرییکر ونبذ هنت وا شمزص هلی كمال (بالبلل]رونبد هب هاد شل روک دنن غنی
 لاقب ردلماش یجد هناویجوب و ږد هنسانعمكلیا قلناب رهمو تقرب وکر سا ئدلو هدننزو هل از( بلال ) رار
 هيلع تفطحتواهتفشب هتفطلاو ةتسطاذااه دلوپ ةاشلا تبلبلو ساسالا لاف هيلع یراذا اهدلوب ةأرملاتبلثل

 ردهاکحندننوص ندلناروهظنکراشا هب یکی شیدكتهکن هبلبلواوق فتا ذااونلبللاقبرد هنسانعم قاطو
 ازهاظیدنلوا نانیاقنآ هک هن رد هسنس انع-قمالن یان ندنفطعتو ر هم هرکصندکد لبا عضو یسوزوق نویفو

 بز وایدوب ردیکلموکب رع نابلوا یماقب و یکیریقن ردسابلرهدنزرط رب هدتنزو هببخ ( تل )زدلاشوب
 هم دجولنهدننزو بارع بابل ارونید هراچ هجرا دقمربهدننزو باس (تابللا)رولیروک هنر اسکوک ن امه هلغلوا
 بوب هرواق هللا نسهاج ندنقرط یکیا هدنلاح هعصاخم هل هسک رب هدسنزو لیعقت (بییلت)ردیدآ لر دنا
 هرج موال ا ق هز دنع هی حجا ذاا لت هبل لای رد هنسنانعم كیکچهنف ط یدنکهرکصتدک د ردکر
 كلبا دآدرت هدصوصخ هتسدر و بل هل راصاذا تینا نرل لاق رد هنشسانعع قاب 2. ابونازوآ یتسناد بیک او

 ]| ك ون بلسکو ک .لاضلوارببعت ی کلم وکم چو نانو كل او كلب بیلتو هیف ددزتاذا لا قبیل لاق رد هنا

 ]| لجرلا بیلتلاقب ردهنسانعه كر بونافص هدننزو لعفت ( بیلتلآ )ر دیتا كنا كب ههج نیتغ هک رر یتا
 ]| ندیاتاسحاو زر هثب زل هیاسمهو هتتاقلعتمو لها اتماد هدننزو لیلب (تلملاو)هدنزو بسنس (بلتالا) رمشفاذا

 سس طب ی مسی —



 ۱ :ودبلکد هیلع قفتم هدندنع تغللسها قع تبانوب نکلردبدآتاسبنرب هدننزو یفعج 2
ERT۱ لوقت زونيڊ هنس وا طلتحو ه كر وش یکی جاص برج تام الکی ش تاعالک شان نداظخو طلغ هلا هم یا  

 لوق لغو هی قسد غب هن هزوکن بلا ى )وقيم كفاك[ بول اط ا نم ظاتخلا م الكل ديرت فک ةذهاخ |
 هةعد لازال لاق رولک تاوکا یجب روند توکی ینند هدیکر وولد هپ قسد نابلوا کما یک برا ییخد وطرز
 لانقب ندهنسانغم كم اوض هازوکهدننزو بوص ( ب وکلا) هل موطرخالوا هلو رعالزوکوهو منا بوک
 هدنو تاج ارد" هنناتبتمن نهد توک هدننزو لاعتفا ( اتکا ) توکلاب برتشاذا لّوالل تاللا رم او کل ج وا لی

 یاب مد انرتمغف ( بوذا ) تاکی عم باک لاقن روا تان .بو نام منشا :هیر و ز ینوک هلغلوا فلکت أ
 لوقت ںڑنید هکلیار ارو فم ات هېش غ نالواتوف هدننزو هو تنوکلا) لوبد ةغلوا هجا نون بولا لو

 ندنآرتیدید هلو اط الاح اکروتتشو نويو دز هلی كفاك تب وکلا) تافاملغ ةرسییطا یا ب وکلاهفننهام

 رونلوارتبعت كلبد هکه نسانعمربغص لیط,روشید هل واط كج وکه ن وکو ر وتد هنن ووا طش لوق یلص دغو زب
 اس هد هکره هما نخ ز هک هب وگو نولوا هما یلنا هک دق هلوا یرراقدلاج لر هناکخو ثن یکی لع

 یک طب روند هوکهد هزاس نانلو ارمتحازوب وق هدنعادق«یکزتو هتوغالو زار زاهتسن هرژوا ییاعس هلک ی نشت زا

 يتلا بوک لقب رد هننفانعج كنزا دوجا كا د رخ توکواد هلنا انس هتساد يەشت هدننژو لیعفت(بوکتلا

 ۱ ۱۳ دوخاب عضو هند یس هلیبق مف هدننزو هبا (هاک]رهشلایا دی وکلای دادا |

 بهت زد مفوترمندلبرن(ناتبوک]رد هیزفر هدن نابنهق نانهفصا (نانوک رد زفر هدنناصق ورم رهش |

 ندناولا کر دیفدارفو هدننزو هبهقر هل كفاك [ هک ) رونید هن رفصوض هحجوق لینوکس كناهو یضف كاك
 لکوکب یرق هن اه هکر ود هزون:قتمازق دوخاب هغلزغاب نعي همد هبهک لوق یلعرونیدهئول نانلواربعتزوب

 هدنیزو دومق (نوهکلا] ردنول تان هود نوب لوک هک یظفوصخ هنمسق هود رو اطول یار یلعوردقخ كول أ

 ابو ېک ب هکو پهک لاقنرد هنسانغد قلوا هرزوا ر وب زم نول هود هصاخ دوخاپ هنسنرب هدننزو بعت (تهکلاول

 | دود هینک شازتاتو كرو لیفت هدننزو رفععب (تدهکنا) بهاکو بوک اوهو مبازاو سماخخا بابلانم ابهکو
 ۱۰ در لینک ك همه( تانالا) اللا اب سم روند ةا داب ندنا ورش هدننزورفعج( بکهکل)

 ها عدقتیب الث هد ریاصب فوم مقابل ناك اب لا اب رد هنسانعم قلوا ممقمبونلکا
 أ هب اسقا اسلاهل تلمخ یا ةبادلا تنبلالوفت رد هتسانعم كمروک دن ی

 ۱ | كنبو غ كمال (تبللا ]ضرغاذا لا هلبلا لاقي رولوا لامعتسا هن س انعم قلوا ضراع ئشرب ند هرکص
 | ےھاوق هنمو ماقا اذا لوالابابلانمابل ناكا "بل ل ام رد هنسانعم قوا مقم تونلکا ه درر یدوب هلن دیدن

 ۱ نانلوارک دل وا ردزاوهعب رالاوقاهدنسانعمكنو و رد تلف ف اضمهناطخ فاکبونلقهننت هلبسهدازاددع كل

 | هکتام فو ما كنت نبك هدنکبس بجا دعب ةباجاو بابلا دعب ابابلا كتعاط ىلع مان هلغلوا هنسانعمتمأق
 | رذکعد ةجنبر دعب ةر ىس هلکلینانح کد ردکعد مرادیانو تباثیرخا دعب ة هرخ ایر تا

 هروک هک نايا وتی ا هزاد لت یراد لا : اکرولوا شم ندانعم لوا هلکلک هد هنسانعه هدهج ام ىس هلک بل نا
 رولوا كعدررد هکضارط كنسزابره مهج وتو دصقف مب کرولوا دننکاپ یرخادعت ةرم.كل یدصقو یهاحا

 | ةثسانعم اجور بع راد نل هما هک شت رولؤا وخ دم لوا لک د هسته تب ی لک لات
 أ ردذوخ ًامندنابلو "سل نالوا هنسانعدصلاخعیار رولواكمدردلکدهرغرداکس ماذجاو تن اغاد مب كيمل ارش

 | لصا كنو و رولو كم د رداکس همه مى دوعقدص عب مصالخ هو یبهصلاخ یا هاب * شا نالاقناک

 أ ردو زات بیهذمو یدنلق فاضمهفاک هرکصندقذتلوا زنا هات نولو فذخ لعف ىدا كل نیل "لا

 هدهنانیک.دهشنو حب لو لیلهتردشفلوا فرصت لعف ندیآ هرکصندقدنلوا ذخا نةم ورم هل هلو

 هکر دشابا زلف هلبت هر لا دیآ لس یشدح كردم ىل لاق كىل لاق وزعادادوسالل لاق هبا مک ثب دح هنمو
 یرنشخزو ردتشلنبذ كذب نوح جا او د زا نقيل سل رد هدنکنتس نیل لادن : تنل ون و رولوا یزال یانعه

 ردشیارتسفت هلبتر انع ت ۳۹۳ یمن تا لک نوک او كنداراف ˆ سنا نالک كد ىلا
EEE 



 ۱ قمرارپ هدننیبادیص هلناتوریپ هدماش لحاوس(باک ارد قلا دی نالمعلان و رع(بلکلاو رع(بلکلاوذ) دولوا
 ا بالکر دندیماسا هدننز و ناک(باالسک ب السک]ردعضومر هلبقف كن هددشم یابو كنارو كيج [ در بلکرردیدآ
 ردکید باإللکلابحاص بحانص هډتنزو دا دش (ب ب الکلاو)(بلاکلا) دز ر عاش هرج نب الكم ادیهل باز "لیلا

 هد ۵ دام بج (بلکلاف بج ردعضومر هدنسهبحات لصوم (بلکل ارد )زونلواقالطا هبشاب اب یر هلتتسانموپ

 سک كفاك بالکلا [)ردفو رعم ملکنم بالکن هلادبعردندیماسا هدننزو نامر (ب بالك )ی ډنلوازکد

 یرابلکءروکه نتیاور بالک سپ قلا ىلعباركلا +*ىوربو رقبلا ىلع بالكل 3۴ لما هنمو یدنلوارکد یک ایه
 لب هلو كرت هلیتعنبضو ضو و لاح یدنکی سکر هر و زم لثم ردکعدروبلاص بودر فشق هرز وایو رقت
 ضب وفتو E یشبا ینیدلوا ندنتفلاو ندنتعنص هکرونلوا دارا هدر كعد
 تئادتنا یس هلک بارکلا دوخاب بالکلا هکیدلاق یکكمردنوکهلاتقو كنج ٰیلق لها الغمر و لوا كعد: لبق

 تایل بوصنم لیس هلک لصرارت دقمو رولواهدنکسرقبلا یلعةضوفم تارکلآوا بالکلا هکر رولو! عوقرم هر زوا
 دارم ندرم هلکعد هکعا سطن نیالرت بارکهروک م هاو ر بلا ىلع بارکلآ روت هتنا كنید ردّریاج ید

 داره ندرشهروکهنباو ر بالکلاو رونلوا برمض هدنضرعم هلا لر هلتعنص یدنکیسکرهرولوا ی زوک(تفج ||
 كبتلع ی ( ةبلک ما )روتلو داری هدنماقمهلبا طیلستو شدرختوارغا هغی رب ی رب یر ود زم موق تولوا یزوکآ ناب
 رد هنشانعمكمرو | یک ك ب وک لغ اهاهنتهد هیدابمدآرب یکی ظعل بلکنانلوارگ(بالکتسالا )یک م هلمآم اوین

 زکد اک ب لک نعم لح لا بلکتسا لاق _میلبا لالدتسا هکلنش هلکمروابودیشیا یرلکی وکه نشا یف رقز هوا ات
 رونلواقالطا هنب رلوخه:كانیهاشو كناغوط هلش رطهشنو روند هزاممرکردسج كنس هلکنولک[تیلالکلآ

 رونلوا یقالطاهن ا كشرلح اغا نالیغمو هشبم رصشلا بیلالکو هلاحت ئا هبیلالک بلا یزابلا بشن لا
 قایلب نالواردیاهنهادم دنن لص ورت هدننزو ذفنق (بتكلاو) هدنیننز و رفعح لا هیقوفیان[ بللکلا

 هدنناونع نهادلا نالوا باوص ردطلغ هل غل وا موس زمرد ردصم هک هلناونع هنهادلا هدرا هسرول هک
 | نابتلکل)رولوا هک يربدتوم هلغلو!تدشم ةلتراتع نهادب یا هرماق بلک هد هراس تاهما هک ردقلوا

 ندهبلکمو بلک هک یدنشلبارکذ ید هدنس « دام بلک ینو فلوم هینسانعم داوقروسد هکنوزپ هدننزو نابتلق

 هبآ هنلشمیان (بثلکلا) ردنیم هلوق نالوا بهاذ هنفیدلوا ذوخ ام ندهتلکیسهداعا هدآر وب و یتدبا 3

 لب لم میام ةبعلکلا) روتيد هسک( نالوادیلا نعبقتمو یرججو لبختهدننزو طبالع(بمالکلاو) هدتنزو رفعچ
 اهسهلو اهنوص یا راسنلا ةبسلکتععس لوقت روسنید هنسبتاروک كشت آنالوارکولعو لغتشم هدننزو هجرحد
 ماهدارعهسلکلا ن نةربهرکیدو ردیبقل ی ر خلا ی رغ نیفانمدیع ن هلل ادع ن ةر بهو ردد سا لرغاشرب هلاکو و |
 دوعق هلنوت (بونکلا) هی هبرضاذا فیسلا هنسلک لاقنهنسانعم قلا هر ولواربضم هبعکوردیسزاف کلسرف ۱
 لان هانغهسکرو ظلغادالّوالابابلانمات وک لاک ل اق ردهنسانعم قلوا ظیلغو تشردهنشترب هدننزو |

 كنوز (باک الا )رتفدعب یی یتغتسااذا لج زا بنک ل اغب ردهنسانعم قلوا زاینیو تفتش ندرس هلغلوا |
 هنسانعم قملروسان ندلع تیک لاو ظلغاذا* یشلا بلک آ لاق ردهنسانعمقلوا ظیلغو تشرد خدو هلبرسک |
 لاتعتسا هنسانع قلواضبق یسو رح ا كنهسکریو لمعلا نم تظلغاذا هد تیک لاشنونلوا لامعا |
 هنفدلوا لوتسم هر زوا ضبقنم قلق كاضبق یلامعتسا هلبا لع هدنوب . دتشااذا هنطبهیلع بنک  لاقب روتلوا |
 ن دلامقتسا ت رنک لنیتعتف ( کلا )ستحا ادا هناسلبنک لاقب رونلوا لایعتخا هنسانعم قلتوطلذو رد نب |
 لوقیلع ردهنسانعم قاب روسان بونلتظلغ ین كب اود یس هلوقم رطاقو تآو هود كاذکی او ین كناسفا |
 نسخ (بنکلا) لمعلا نم تظلغاذا عیازابالانم لا یکی ا یتغچ رد ضوضخهنیلا كناسقا |

 طبلعیا بتکتو بتکمرفاح لاقت روند هوضعل شفاروسانهرزوا روکدم فالتخاهدننزوربنم (بنکاو) هدنزو

 الا باللا نم ابنک هیارج یف*وشلابنکل اب ردهنسانعم قموقیلآهرجما فرظربنب هتسنرب هدننزو بیوض (بنکلا
 بنکلا) روند هناویحو ناسنا نالوا یلتم یکم ولط ن دلک | ترک دننزو بناج(باکلا) هبسحو هیف هزکاذا |[
 هدننزوربما (بيتكلا] | رولکوب مسو بیا ندنآ هکر دب رلکدید ردنکو رونکت ابنوب ردیدآ تابنرب دزو فتک |
 حضوعزب هدننزو رب ز بسکذ رود هنحاعاهنیم نالوا شعاافوا بولت رق یزانکت لوقلبع هحاعا شم دوق | ۱

 هک لب ۳ al تو تاکسی وهاد را | واسه درب بک ۱
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 ۱ ترا بودیاهراب یکنا یلک لوا تانک رولو االسم هتلع لواهتبلا هنیا رو وا E لوا رک او نوا

 ۱ نایهزهسهلا لوک نب رزوا هلیاروبلقبو روط هدلحمعفترعرب نا ارارق هدرب مالصا ك, وک لواو ردمفانیخدكمروکع
 | فیفخو مکس قند قلوا هیفسو بضفا دا لج زا بلک ل اش ردهنسانعمقل راط بلک و یه رولو ا اله

 ۱ هلکم لک هرزوا قح یتوارطو باتبوناقهصنوخ هب وص جاغاو هفسامالغلا بلک لاقت ردهنسانعمقلوا ا نیک یو
 ب | بلک اب ردزاحمر اتوب به کرد هنسانعمقلوا روشلیاهثاونا ڭم دآ ن انقوط نیفلوادرسو ولتنو تخ ی زالقار
 "نتشاادءاتشلا بلک لاقبرونلو |لامعتسا هنسانعم قل وا دنشم شدقو هرم نمقلعف هفرو نشذق هر دجم اذار فلا
 ةلکلبا )سانلالکا دوعنو یرضاذابلکلا بلک لاق ردهنسانعم قلوا لحمدآ هلک رکو ا بونادادهننا مدآ ك ٫وکو

 روتید هکتوژ,هدیشنرو نابتلق هلبع دقت كاهیقوف یا ت (نابتلکلا )رد هنسهانعم كلنا كلکنوزپ ییکب لک ەدننزو هبت ام
 قلواناشلک ضا كناطرق حاصم بحاصرد هنسانعتالکنو هکر دذوخ أم ندهبلکمو ب تلک هنسانعم دا ّوق

 هقش|یزپ ره ردشابا رفت هبا كنوزپیناشلکو هلباسومانیو ثوتد ینابطرق فلوم نکآر دشابا ع رص هرزوا
 ۱ ناتاقو نا طرق یحاصناهریوردنزود ارا ارآو نلکبوراو كنوزپ وردقاتسمروق هکر دولزونب یناطرقارب نرد راک دا
 رود هک , وک ز زودق هدشنزو فتك( بلكلا) ) ردنالتعف یزو كنو و رد شلو ا بهاذهنغیدلوا برعم ندنامتلک
 بلک تاک لاس هدشزو یشطع رونیدیلک هدنرعج , وسد تلک حد د هیسک شمالطزودق ةروکه نا شالا

 قسرودوف یراوظ كټ ةسکرب (تالکالا) یبکلل ءاتفش تلوللا ءامدْق » هنعویلک موقو بلک لجرو یلک بالکو

 رذشلوا نم دومشع ید ردوق كن هدنام رولو ایشان ندتلع صوصخحتو دولوا هل هلیسم رلط کر بوک ودك ندا

 هت دش نیا ءاتشلا ةبلک ق ن لوقت رد هنس انعم ت دش قلیناهدننزو هبل( ةبلکلا ) ےملبا تلک اذا موقلا بلک لاقب
 | كنبذكو كك وکو رال ا توباح یا ةبلکلا ق هتنآر لوقتروندهمدکیع هبلکو رد هنن رانخم)للغوطق و شاعمقیضو

 RENEE و رولوا یخدهدنالبق رونیدهرالبق نوزوانالوا ةدنزرط ق هذن زط یکیا ك نیر لنور
 یتسلوقم هبرقهلکن هکر وت.دهفیل ماتوطر لوق ییعهشیاق نوزواهتجنانانلوا ریبعت مرض وار وند هنت دش "دشكعو ونصو

 | هدشنژو هحرف زرد ید هلک کا ردیدآكحاغا ولنکیدرب ندنعو یباغاهشیم غف كفاك( ةيلکلا) رولیکید

 ۱ كناکاتاتسلکلا )دبد, مضوم وز هدنساضقهدلب ماننا ورونلواژب تن اج هکرونید نکلنکیدنالوا یراع ندراخ او

 اوت (تولکلا )رواوایخد لرارکاود زارونللوف بو ردصقیوومد نیت ك رونىدەنخاصقىج رۆمد هلبعقف

 | كترودنەتادى راک دن ردرودد یر وبس یرلکد ند رهام هلق ررر وشد هزام ممه دننزو نامر (بالکلاو) هدننزو
 | زردی روب یک مردلبناوبح هراعب هغلوا یرازامهم كنزا زابناش تار ر دناراوتنسا هنر هکوا كرل همذرج نوا

 | وغاق ول ەد :زوےظعم ( کلا ررونسدهب شک ؟ ندیا ملعت یش هلوقم رعزو یزات نوعا راکشهدتنزون دم( ا

 هدتنرو تلاش (نلاکزاو) هدننزو ریما بیل دفئا تلکد رسا لاقل روتتدهبسک شل وادشب هلغاب زاس دوخانب

 بیلک هدّواضب فاو نکآ ر دقخبهلوا Lea a ا فكي هروکه کانام نالكلا ةعاجل نوید هنکوزکك بوک

 ماز ی دف نشاخ هقرهبیطویس او ردپپ رخ وه هو هرزوا یلوا عج یتطخل
 یقکمارواف توشاد) رخ زب یرب رلکب وکه دننزو هلعافم هلاك ار دش ابابزقظ هدهزاس تادا رد شابا

 یدنلوا لاهعتسا هدعلوا NEW زەر یر تودیااغوغ قار ٥ رد شفص عار تموصخ نر یز ر لاننا هكود رد هتسانعف

 قعالنوا ق لکت كحاغا هود هبلاکمورولک نوجا دعا صفو دحناو وب و هقباضو هاش ةلاکع هلاک ل اتق
 یک ب وکه نبر زاوا كنم رب یرب هدننزو زو لعاقت (بلاكتلا) رمغلا تیلالکت عر اذا لالالا اش رد ةتسانعم

 تالکوتیوژ /هیلکوتنو (بناک اونیو( تلکوتب) ااو یا ابلاکت لاتقیروتلوا لاسمعتسا :ةمنانسم قل اتوبار طم
 رولوآربعتیسانآ كيوکدکرت ۷9 دناقس دن تابنول ردا هرن ی تكلا باھار

 ردفاز رم هلا وب ءاطالانیب زدرشک هد صمورول اردقعارزرب زهشوبراردآكح اغا کچو کو لک (بلک
eosهدننزونارغ (تالکررذیمسا ملا ف یورعم هنر هددماع <.هدننرَو تاکرح ( تاللا زرد  

 ۱ تاععم (تالکلا) ردفورعم هدنراندن تالکلا موب لغو اهعقو رب تر خلا نیبهدعضوم لوا ردیدآ كي وضو و موم

 لولا ءان لع ابالکل حب "زا اکل اق ردهنسانعم قلواشوهب تور ولدهلثمالط ت كينوکزودق ییهسکرب هدننزو
 لس یک هزاتنولو هدناوط عار ذ چوا ردیدآ یھ كنیئاع مب (بلكناناسل) بلکلا نم هلفع بتهذاذا
 كنب ابطا كنرف الاح تابنوب ردیدآ تابئربو ردیدآ لک هعئربهتشب ES هلوا ترکوادا نع ندعبتو یدیا

 نیککقارطاو لیتتالم هدنافو رقم رادقمرو لولنا ندنآو هش هنعاربت وارکسقرو ردت کد یدازواواننس
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 ندندېشو تنح طرف هک نوک رلردباهدازا نصانحم داد شو ذرب د ېک اوکو د موبوابرع کںادندانعموا ردیعجچ
 هلیوکس كمالو عف كفاك( بلکلا )ردشلوا نانا رابک ا وکی ک ینوکف وسک لغو! قلوک ارق كىىزوباوھىشات
 یکدروقونالبقو نالسراو ك وکرولوا یما هرابو بورصا بولالط یناویحو ناسنا هکر ونید هروناج یجترر زه
 لح هراس قالطالا یدل هک هلو شنکشلوا تلاع هدروناجنانلوارسعذ كيوک دعب ندهنسانعم روقع عبس

 بلاک | ییا عج كلوا رولکبالکو یک س لفا رولکب لکا یعججردشلوا هدنلزمم هیوغل تقیقح هلغمالوا
 هدیمعت نکآرونید هالسرا بلکو یک دعو دبعردشاق هدا ز یخ د نظفل بیلک در اصب فالو مرولکتابالک نبات
 كيوک « دهی ذابارب زرد نم هنغیدلوا لوا دمو بلاغ یک ك ب وکی الظا جد اکا ارهاظ یصیصخت هلغلوا لخاد
 ږدصم یتوب راضعب رونید هلل واهدتقو یییدلشبهغغرآ زونه ینعیاءادتا كب وص هدهردبلکو رولواّنک !ندنهمق

 رونید هرومد كجوک نالوا هدنسهبن ءارومدیرلکدید هناوب ز هدنخرج نمرک د بلکو ردشلیا دییقت قر هوا
 هک دبدآ قلان عقار بلکو رونلوا ریبعت تكتسدو نادنیاب هکر ولید ةءایط یراقدروا هراوند نالوا لعلخ#و

 | کیک وور دیفآ اکی کیپ باکو شاق لوا زدنق لوا هک د هغ شب ءاسلا باکس راک دزد یاب 1
 نابح هلبا.ع ام ه دنسس ونح كنجرب ناطسس ردتروص بلکو شلوا مظتنم نیک اوکهصت هکلبرر لک د

 ۱ هدننطب و هدنکوا یرمللاو هینشابردشلوا عقاوهدنفرط تشوا كنس هراغ چ كجو هنفسو هدئتنارا

 ىدا كغم هلالی ا قالطا بلک هبکوک قا ك نالوا هدننطب راب رعردراو قارب بکوکر وب هدزوایس هجلاقو
 كنبراشاب كک وب واو كهنت كىك ى لو هنس انعم دق روند هشیافشلسک ندنوک ماخ بلکو ندقج ملوا بک کل وا
 لوشبلکو رولب رک اک 1هقالع رولوا*دنرزواهناوزارپ هکر ونید خیر ومد نالواهدنسهضبق مو رونید هنجوا

 ندنرزواولفرط یاب دیا عضو هنفلارا كوكو ناتنعس رلیگیدهنب ب یرپهکرونیدهبهشرتو هم رص یز مزق
 هدننس هقرا كن شرفل بلکو ز دیعما خاطر هدناتهماعو ردیدآ عضومر هد نند نسموقهلبا یز باکو ږارکچشکید
 ېلکو رولوا هایس هدن|یروطالتمرولوابفل اول هکر ونیدهطخ قلخ نالوا شملکج ردق هنغریوق ندنسیلب
 هنسن یب هلوقم هره طنو هب ږوطاک | ںولواهناد یکیا یلقلوشرف هکر ونبدهلکنجیرک نالو! هدنسهنک كنب رعراوط ۱
 مکحو نیتم بونلتیوبولب راض هلبیودنک اقلطمو ر وند هشیاق یراقدراصهنسهضبق كیلقو زراصآ ب ورک |
 ناوی نالوا هدنتلآ بک ارل ازا م۳ مبدل بولکر ولوا رد صم بلک و ردیدآ هل بقر بلکو روند هبشقچماوا |
 هلغم اق د هي دباهنزهن پکرب و بولکلاهبمضا الو الا بابلا نمابلکسرفلا بک الا بلک لاق دنس انعم كرو د بو وا |
 نفیدوا كانغ ندتهج وب هکم روا دان هدنرلک شا یتوص تانیدنکی راکپ وکلا ہسیاراو كل هدرارنیق |
 :جنتف بالا مییمنل جناذإ یناثلابایلا نمابلک ل جزلا بلكل ابرد هنسانعم تمروآیک ك وكن وجعا لالا |
 هدهصرع هناږور نوکر کر دا لقنظح اچ هرزوا قلو نفت اطل هکر د جرم رفق ف راصاذا كاذو هیلعاهب لی |

 هدنساذح ك هصرعوب هدمک دليا لاوس ندنبس زوتهروطبوپ روا یک وکهنیعب ہکم دزوک یش ھجاوخ بتکمرب
 هارلک وک ماد زدق وب یرابیخ قلقوچ هبتکم ,نکآردمدرک اشم ردراو ولغوا ك چوک ب كنبخ اص ناخ نالوا
 نیک د ولط هلين ظ كب یکی بلوا مزوزوا هیر وب بو لکه یاروب نوک ی کیدلک هبتکم خدر دیا هبعالم بوش روا |
 هنالفهدهداب کلان روب زم عضو سپ مررتوک هبتکم بو روش وید یساقپ خدش هلغمارغوا هی هرشط بوچآ یی واق |
 زود ودر نالوا دند ادارہ یک اک ووتو باع( باک )یھت شمال دسونضخ |

 كلا كلکن و و شجاذا عبارلا بابلا نعابلك لجرلا بلک لقب رد هنس انعم شطع قمهصوص هلنبتقف (تلكلا
 یا كتمر مع بلک و نابتلکلاهنجو داقاذا هیلکموابلک ن الف بلک ل اش رد هیانعموب خد هبلکم رد هنسانعم تدایق
 عقواذ الا پلک لقب رولاف ندکمود كرک هکر ده نسانعم كعشلبا بوشود هنغلاراكج انا نک قوا هلکلرکت
 عیشالبورذ ةنسانقه قاوبت دش هتسنربورد هسا نعم كلنا عیطو صرح كر هیهنسنرابلکو ةرکبلاو وفعلا نیب
 كبوک و دوو یک ءانشلا فنا رونلواقالطا هنماکنهیت دشو ت دح كشيق ءاتشلابلکو ږد هنسانعمر شکلک
 ضرامندکعت نان هنسانقلوازودوق بو رودوق كب وکو ردهنانعم كليا داب رف یک وک کش ربصا
 هلقمالط كر وک زودوق یپهبنکرب و ناسنالا ےل لک | نم یری وھو نج اذاعب الا بابلا نمابلکب لکل بلک لا رولوا

 کرد جراش بلکلا بلکلا ضع نم بلكلا هباسصااذا ابلک لجزلا بلک لاقیرد هنسانعم قهرودوق یک ك رول
 تلعر هسلیا افساو جزم هلباوصی اف هرطق یکیارب لهاشدان هیسک شمالطزو دوقهکر دیس هدرکفافتآ اپ رع
 ثداخ هروب نتج دخ ناب اه وپ والصا حابصب ات هنگ ی ق رق هسک لو تالنکر دافش تبا غب مزو

 سس



{ef 

 تست

 ج هکیکو دد شلو تکاس ندبه هدام نوټ فلور ونې خد هېکیکو نو هچ اص هنوکل وا

 . 8 | بالکن نمکی رب کر ډکید بعک کیا NNE هی منش نانعکلا روید هغارط عرب هرس هدابز هددشف یاب

 ک, یاب هناځر صوصحهنس هی ليف همی تابعکلاو ذوق ىلع هدننزو تاکرج (تابعکلا )رد هغبر نر بعک ی رو
 هةلنرمسکو یخ و كا ايم )ردبقل ینابیشلادتوس ن مدت (بغكلاوذ) یدیا رار دیا فاوطی ەدنىلھاج

 E A نکی درابحالا بوک د نیسو E INERTIA یعبا

 ۱ بت یرمو ورد ذوخ ام نشت هدام ترک روډ هجزف یرمو و قربا هدنتزو شعج هلا هثلتم یان

 ۱ تعج اداهرارعلا ت تیثیکت لاقت ندهنسانعم قلواقلاوب هچمرکد بوط روط هنسلر هدننزو حرجدن (شکتآ

 | شک او ید هلباه (تیدتکلاو) هدننزو رفعج (یدهکلا) رد و یوم یزؤکر خص هرارعو ترادتساو
 | یکپ اپ روید هفجرابق نالوا هدنزوب كيوص + دتنزوه ذفنق (ذب (تبدعکلا )یک سسفزوتید هبینک هی امورفو

 | رايح ویکبعلا تيبواءام ا ةجافن لبن هغيص .درفم هد هی ان نکلردموسرم هلناونع ءاملا تاخاغن هدرا ةت
 ۱ | هلتربس لوف ىلج كمك پوچاق هیننزو هچرحد لس (تبضکلارولوا زساه یسنج عج ي سی رد رسیعم

 ۱ لجرابسمک لاقیرد هنسانعمكع روب قزهلاخوب یکی شی و روب شوخرعب دوخا لب هج هتسهآ دوخابلع:رو

 ردندآ لجرر ه دنیزو قغ [بسعک)نارکسلاذیشم یشموااتبطب دعوا عب رس یشموا برهوا دعاذا هک دیمیطک ۹

 ۱ پناک هدنشاب اب پنعکو نوید هنالسراو زدهدب از نون روند هیسک رودول هماعلارصق هدننزو رفعج هلن ون 2 (تنعکنا

 ۱ تاک زوتید هنالسرا یجدو هدننزو طبالع (:یناغکلآ )نناعکوذ يا بنعک لچر لا رونید همدا | نالوا
 ۱ دولوا نم هیوروب هحیزود هزساهکدونیدا هلهدقج شلوکو دیکرباجلاج نالواهدنس هرشب كشاب ضب ل رغف تذاک

 | یوناما نرقلا ب | بتعکم سین لاقب لوا شازوبق یک هقلح کروند هزونی وب لوش هلبناونځ لوجفم مسا (بنعکک)
 i EAE چاش یک من رونا هزدلپ هی ةبکوکداو] هدنزو زوج( کل دفا هناکنرُلا
 | هدنکآ اږ هفرطرب یزب زهیخپاوق رفتی ٭ بکوکپ لک عنو ذ٤ غلا غو رازید ید هنکوکر کوک یکه زوو
 | وص قاو كعنود قآزدراو یعاونا رونبذ هب هطةنقآ نالوا ضراع هزوکض عب بکوکو رای ددتک بولوا رامداتو

Ê:قالطا هنیرادرمسو دیس كموقر و روتند هابن نالوا نو زوا نکو کر رد ناو یس هیلاک تاحالطضا یلاتما هدر  | 

 | دونید هتدارح تد نشو رونلوا قالطا هنلایخو یدنجو سراف بللنک هدیسس یا موقلا بکو کوه لاقب زونلوا |[
 | | نمی هی هطخ لوشو ردیوسنماک یبلح یک ًاوکهنسانعمراعسوونبدهرنسک اروم دو روسد هنادنزو هر وصو هلو ۱

 | دود هیورادیرلکدید قلط بکو وکو وا فلا هنن دو كضرا یت دلوازرفمینولهکر ون: هضرا نمل وا نیبوزارفا ]
 ۱ رونآواقالطا هندآ شوجالس کوکو ر ندیارتخن شرالا بکوکن وجا نیبحتهدناد هرقمزونلواریبعت لود نروا.هدیکرت
 | كد ینهورک «ایسیزاونب هلغلوا موسرم هدّباونع لخ هلبا ڪم یا هدمت ضع هنساتعم لج روند هعاطو

 اتم حب رظقو انعمقهارم مالغر ولید هنالغو نالو اب ولب تقو بکوکو دال هدیسیکیًولوا
 محو لفط هوز شک كن هنر ء شل بک کو زیلاتفرولوا قآ هکر وند هنابن یرلکدد رام هخولد, ندنماسقا

 || ختا کوک هزااملوقترونلوا قالطا هنس هفوکسش "اردو كن هاب ةضو لا بکوکو روند هننلوا
 دداا ذهب بکوک اچ لوقترونلوا قالطا هثنفاردلب تویادلراب «ومدو دال وال ږد لا تکوکواهرون یا

 هنیجیاربلابکوکراعل اب ونلوا قالطا هنسهعشچو دنع نن ندیاعینوصكنيب و وقزوک بنا بک وکو هدقوتو بیا
 روید هنب رهرطقوخارق ل شود نوا راغل نو ادو دیم تاروناخرنو زدند هعل ةر فرشم هرزوا هبربط کو کو
 | کوک ین ءاچ لاس دنیا BEEF VE دک تنزونيدەز دلل ھ |

 | كوك دیدطا بکوکل اقیەنس انتقم چلا نو حرومدود دال و لقیط موال رولو اردص م هبک رکو عاج ی ی ع |
 غىقزمەلتوقاىۈددا کی دیااراو یهابت دا نسضقرت "هد هدفلیس ندیدآ ناصحر هدنک : (نایکوک] دشواو قریادآ ۱

 هارهاوج سانجاژسو مسورز یبراخو دنا هدنیرةادنصرهشر و نمرصق یدیاردباناعلیکب کو که لخوا نازو
 کوک )لرد بلجو غطق یشاط نیرکد ندنآ هکر دیدآ غاطرب هدننزو طب الع( باکو اوک) ). یداروزو بب زر
 وش اتووفلا عیب اعددباک ا ہدزانا هلکابا نو زوج تیاغب هب هی رق لها ی سهدوب و هکر دیعسا هيرن 2 ها هددش میا
 1 وپ .نقەروک د هنا كح راش رد شلاق ندا للم 2 ا وک کوک هوعداوعد# ترع)انیپردشلوا لاله بودنا

 ههلبننزو لز وخ هانربصق كنلا ( یدبا میز لآ :نسلاها هک رد هدزا-
 تشک یک اوكلا) مالا او هولصلا جور وب دا امس هدر دص

 ا حس ۹

 ردیعج



 ۳1 ۱ ۱ ب

 کیا كغابابعکو ردرکن هدندنع تغل هما ردیلوق هعیشو بکر ید حراش مدقلا قوف یشانلا مظعل اوهو هبنکب رم
 رولکبعک 1 یعج رولوا هناد یکیا «دقاباره روناو اربعت قوط هکرونید هنن ر ره کیک یرموب نکی انالواهدنفرط

 اهنناج نم نازمانلا نامظ لا امهو نیسکل یا هلجر لسغ لاقب هبمسک كف اکرولکباعکوزولک ت وعکو یک لفا أ
 نوبوا نانلوارمعت لواط هک هدننوب وا درن كل ذکز ردیا هبعالمهلکن آن ایدص کر وند هکیکنناثلوارببعت قیشآتعکو
 رکذد تعکورریدنیتعک هل غلواهناد یکناهلیاهرونیدیخدهبعک هرانون و روند هبهرهسیرلکدیدراز زد ونرت ندنآ

 ططیلضت فلومردیعج كن هبعکوب وهدننزو تاکرحرولکتابعک و رولکب اعکی عج كنو وردیسنج مج كن هبعكَناتلوا
 یعک هلنبتضو بی وصت یب هنئس وب حراش هلغلوا موسرم ه دنناونع باعکو بعکه نیت هد حس عفو زدنشانا
 هنییام بت وبنا كشمافو كيغرافبعکو ردشلبابدترتهرزوا قلوا یعجج كمك باکو كهك تاک هئاققو
 كناهسا میج ردشلبا نا هلبا تب والا نیبام یکه داروب بو دیار سفت لا بعک ی هبوبنا فلم کر دنا رخرونید

 رونلوا رببعتیٹاب موخوب هکر ونید بهدقع یرموبنالواهدنفلارا موغوب کیا بعکو رونی هموغ وهب وبناهروکه ناب
 نسل نم بم هدنعلاق رنو الطاهغاب قاپ وطر بمکو دلم شب وشن ین حابنصم تح اص تل ا

 درغوب ن وق هدام یاضتقمر نکل بو دیاربعت بلا نم فلّومهج رکرونلوا قالطاهدوس یرا دعم هعرجر ونک ا
 مولعم ردیدآ باسحرپ ندنح الطصا باسح لهایعکو ردرعشم ینآ نترابعادماجناک اذاهدنعاسابک هتردقلوا
 هلو | لصاحرخ | د دعن دب رض هنسفن یدنکه کر وند هد دع لوشرذحر دندناسح لها ت امل ط ص یک و رذخ هک هوا ۱

 رذج هددعجوالوا سپ ردیازوقط جوا هرکج وا ار زرولوا لصاحزوط « دکد لبا برض هنسفن یدنکی خوآالثم |
 هحوا ید هرکرب یزوط نالوا لصاح هدزلاثمر دکلی ا برض هرذج ید هعف درب یروذحبعکو ری دروذحهزوقطو ۱
 چ وا لوا هح اسم لهاو رونید بعکم هبیدب رکی و بعکهجوا لوارولوا لصاح یدی یرکیهدرمگی دلبر
 لامعتسا هنسانعم ناشو فر شو دح بعک و زرد لامه زو قطو ؛یشهجوا لب اقموربج لهاو رد عن رم هزوفطو علطهددع
 ندقاسبعک د وخاهدحمالعا هلا عفر لاقناکر دذوخ ام دنانق یک و و هفرشو هدحیا هک هل عا لا روناوا |
 ردصم بعکو رولو یو رموروتسم هدقدلوا نملاجو بولوا یاعهتملا مک هدنح ی دلو ا عاق نانا ار زرد ڈو ام |
 هلرقهزانو م الماذاثلاثلا بابلا نمابمکءانالابمکل اقب ردنوخ اند ەرۇكن مە دامك هتسانع-مزدلوط نقل
 بعک لاقب رونلوا قالطا,ناتسب رانءبق لوا رونلوا بیعت قماش رخآ هکر د هنسانعم قخاعرعوب توموت نم |
 هشوکر اح یی هنینزب هدنزو لیعفت (بیعکتْا) هنيتانعمیدنرونلوآ قالطا هیدن هل كفاك( سکلا + دنا نیو |
 هتعن ر یا ابیعکت هنعک لوقت هل. بسح قلوا هنادترد هدقابا یکبار د دوخ ام ندنس هداننعک راد هتان قلق

 هکر دیمسا ماریا تنی هدننزو هرج (تیعکلا) قهناذا اید بعک ل اقا دهنسانعم یل عشر غا یس م قو |
 ردینم هنفرشو تعفز ودح دوخ اب ن وصهیدلوا لکشلا بارم هکر ید: ےراغا فب رشت ةا ہداز ردم السا لها لاق |
 هغادراج هبعکو رد هلبس هظح الم یی دلو الاغ ندنفارطا یک هبت هلغلوا قىم لّوا كا ةد ەم کم ەك ەح اتن دوخ اب |

 ةبعکلا _رونلواقالطا هیمناخ شلو !اسشپ نلکلا مت رمرهو رولوا هشوکر اچ یک هنساننعل هفرضرونلوا قالا |
 دوغق (بوعکلا )ردعناوب وات رع یا اویکتضف لاب رونید هتزاکب لر ةن وکس ك نیعو عت خاک |
 ۱ بعک ل اقب رددنسانعم قشر آی سهل رق یک مک هام كفا بو مکلاوآ دننژو باک باکو ) هد |
 | تدحم ابعکلاو ) هدننزو پاس (نامکلآ )نهناذلوالاو قافلا بابلا نمذب ومکو بان مک ات کرا وکیل |

 فضو ین دهید« بعاکو تبعکسو هدننزو فهم بعکمو بعکمو روند هربق شلش را یسدم(تعاکل وتو |
 منم هروک هننابی كحراش روند هنس هلوقملیدنمو زب وهشاق هج الا نالوا یزاکنو شن هدننزو ES ۱ دهانیابعاکو بعکتنو بعکمو بعکم ید و اسب دن كاف یابعاکو بعکیو بام دیزل ای ولوا |
۱ 

 هیون شاکو ب بواب رود مکحم هلبس ه دابز تعکمو رونلوا قالطا هنن الو شوقه هلیشقن ثاتنمک دوخ اب نتشنلا ۱ :
 بعک | لاصردهتسانعم كع رول هلتجرمم هلک تهیه (تاتصک لا :هلوا فول رای هک روتاوا نالا 1

 قران قیصقیصیرا یدآ باک هکردنوسرم هدلصفم حر شکر د جیم هيثم جی ح رسا اذا لد |
 یراعدآ یس هصالخ ردشلیا نئشن ندنناونعوطنلا برافو خرس یمهو كنق رفرف ربا نیس ید ین

 کر دتمانعم هنو هدننزو هبطرط (ةبکمکلآ) دینزال كبك ترک دن لوا كروب رت زبث قرات قبض قلص |
 | ر ولن ی ولاص نددسک آ قر ہلوا هشوکر اج دهصت بروک نجما كن یزب هرکصن دک روا ڈولب ترد یحاص ||



 ' || کدوتپد هنوناخ نالوا هد تیام ایس هلضایس هرشب عب دیس الخندنالاهدننزو هیوبج (نیو کل )ردندتفلخ
 | هه ایسنیزفسا زونلوا ربع یشبح هدیرج الطصا رولو !نولوب یخد هدنناوسن نیمرح ر دنول یسهراجبرع ضیا
 | یول ید دلو نالوادلوتمندرانا بولواهایس سیو ضا تی یرب ك نیوباو ر دع و بطمنولهدنزهیراخب رعرولوا
 | لافب روند هسک نو لیضنالوا ب رشم کنن ثیاغب هدننزو رهوچ (بزوکسا)رونیدینالخ دلو لوا رهجي وا
 | كعشرود هجا رق هل ریسک ت افاک(بسکلاو) هلبنوکس نو ف كفاك بسکلا ىلا قیض لی یا بزوکل جر
 | نالا بالا نم ابسکو ابسک ق نزا بسکلاقب یکی هه لاک دکبلیا عارفه با لعو یسدارمکردهنس انعم
 | یعس بوکج كنا باس اوقمارق سیننجزو لع بک ل ؤق لع ردهیانعم وب د بانک آهک تن هبلطاذا
 | ناص كنلؤم دهنجاو فّصناذا تشك لاو هیاصااذالاما لج را بسك ل اب ردقغارق با داهتجاو
 :هدیکشلپ تلط قززهلبا لعو یسهدعب بولوا عوضوه هنسانعم كليا عج سک« هرزوا یمیذلوادافتسندنن ایپ

 || رونلوالامعتسا هدکلیآ عارف نوجااسو نوجآ یسنیدنبکی یهو زدعایعوهضم كسك فلو ردشلواعیاش
 | یاس او هربخ نظل بسکیاض هو ر دض وصح هک هدافتنا بوش امن زفت ید نکن امه بانک نکل
 | ر دوم مد اهنج او فرب ت هدب اسکا ارز تنسنک اماهیلعو تبرک ماه یلاصعف ها لاقرب د لبا صیصختءرش

 ږدقن رهر دنا ماخهاو ننس ن وشلاچ یکی زکهللیصح هلغلوا ییا ذجناو لیم تباغب اکآو یماسهنشم ك سفن نشو ||
 رادپیمللبصا یانعم کنگ دانن انھن كاا عج نسلکوایهتنا ندفوب تلاخوب هدرخنکسل هددسیا نا وشدویعص

 | ییسیدنک هکرد هنت انعم قمر دنازف لام همدآ رخ آری ر دیا هیتنعن هلاوغفم یکیا بسکو هعچ اذا لاسملا بسکل اش
 | نالکهرزوا قب رطلمنف هلعفوب ووه هتسکف * انا هبسکایاالامانالفبسک ل اقیرولو| شعاقدآ ل وا هلیتمهو
 شک یب قرا بلط الا بیک قد تام تب عارف هل هدزو لمف یی دلافا
 | یت ی دکره لرز سک كهرب ا یسک الا )یدنلو اانیافنآ رک تن رد هتشنمانعبم بنسکه دننزو لامتهآ (ايننک )
 | دوپ يشم (بسیکل )وه هبسکق + ات هسک لای رد هن ساع كمر دتبا حارق هعمآزخآ هات  هلیمهو
 أرد قاي هدرلنون «:دبسشزو «وسک .(ةبسنکلاو) هدننزو مزففم(تبسکملاو] هدنزو شل (بسکسلاو
 | هلیس ین عججهکرید جراش بک بیطیاةبنسکلاوبسک او بنک او بک ]بی نالف لا هسانعم بسک
 | بیطنمپرونوقالطا هچنارق هکر دشل اوا عياش یامتسا هدنعقوممسا انولوردمابتعاحاوقا کی دلکبساکم
 | هدننزوذادش (باسکلآو) هدننزو روبص (بّوسکلا)رولوا ید ناکممسارولوا كع درد كاب یجتارق تاالفبسکلا
 | تنو ئش بوسکو زدند تایر هدننزورونت (بوسکلا) رونید هبیثکتالوا هرزوا راکو بسک اما درد هغلم
 | ماطق,قرهاوا یبس هززوآوسنک باسک. . ییا بوسک لام لاقت ردضوصخم هیفن ماقمو رونلوا لامعتساهتسانعم
 هیوقرب دن اصق ضم وشو زدن دنسامس| كب وکی اقم دننزو هرج هسک )هنتانعم بم نرونلو | قالطا هدروفهدننزو
 | هانزیلو یی هیهدازجارح((ببلسکلا نبا ردن دلاجر ءامساو اردن دن اعما كر وک ك کرا هدننزو بز( ببسک) ردیدآ
 | یزنکآسدیب هصوبنالضقوربک تاغایکر ولید هنتیدنقص خاب لوك كنس ىم كفاک بس رونلو قالطا

 ین هبرق مانراوخبهپ رنهش یر هدناراور دن دلاچر یاسا هدننزو رذیح (بسیک] دل ت*هدننن هصوپ ناغلرش |
 بگ وگ/( بسا وکلا )ندر عاش بسک الا عینم نب بینیکر دن دیا تما هدشنزو برق( بسک الا )ردیدآ هیرقرب هات
 بلاک ردیس هنگ كد دوف ((بساکوبآ) ننن انعم نراوج رونلوا قالطا هاضعا نالوا بسکت الآ هدناسناهدننزو
 هلکلیا زازحلو وخان دهل کو هدننزو هجنرحد هلا هل یاخ ( عسل ا)ردندیماسا هلیقف كفاک (هبسکو
 قابا دج نیش (بتنکل هییفن ىلا ئايل يشم یادبچسکلآ ی لقب ندهنسانعم کلم روبلهنلزکب ونبس
 ملا بشکلاقن رد تانج ل غا لک | لز ید نلف بوبارو قلت دش یی هنس هج درس یس هلوقم تا هدننزو برمض
 بیثک هدننزو لیعفت (برشکت]۱) ديما. لاج دوخ ا عضومر شكو ةتشب ةلكا اذا افلا بانلا نمابنکه وضو
 تک (پینک اردیمما كفامطرب ةدهيداب هننزو یزرجج (یبشک] هرشک عم هوخفو ملا بشک ل اف رد هنسانعم
 دوچو هدننزو بوجو هبا هم یاظ (بوطکل) ندبفآ ك غا طزز دقشب هدشزوربما (بیشکز ردیدآ عاطرهدننزو
 ِتعکلا نع السااذا لّوالا بابلا نع اوك جلا فكل اقب زادهنسانمقیرابق بولوط یکم ولط ندکزوعس
 «نینیزاغرولوا یزموناکر ولید هرب قانبواو لا یب هناصقمره كنار اکک اضعا هلنوکس كنیعو یتف لفاک
 هی رموبنالواهلتسدقزاتننابطقارآ یعیمبشلاقوفو ماظعلل لصشلکوهو بعکلا نهوموهلاقرونیدهاکدنوی |
 لا تقی راکیکیرفوب قوا ینسهنروا كننکگی لقارط نالوا هدننباه«زاقمر هلبلصفم كجا کرونید هکیک- ||

aج حس  
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 | تنا نمدقلا:لعیهنارولوا جک
 نهنجناغاامرخ هدننزو لعفت (برکتا) ینک همان دعلوا هلاعفنالوا باوصرد طلة ىزا ەنە لاعف هداروبهروک"
 قوا نيب كب هنسنزبهدننزو دوعق (بوركلا) اهطقتلا اذا ةباركلا بركت لاق رد ةنسانعم كهروشويدهبارك
 نامهیشیارب هسکر وانداذا لوالا بابل نماب ورکرمالا برک ل اقب رونلوارببعت هل قءاج بولک ندنوبهکردهننسانعم
 ۱ لاعفاویواذکلعف ناداک ی ا اذک ل عفن نا لج را ب رکن اردذوخ امن درون زم یانعمهکز دهنسانعم قل وا هرز وا كلشیا

 | قلوا هرزوا قمناب شنوکو هبا رکا لک اذا لج را برک ل اقب رد هنسانعم كليا لک | هبارک بورکو ردندنس هلجب هبنافم
 اهوافطن اهبرقاذارانلاءایحتب ركل اقب وبیغملل ت ندا ذا سه | تب رک اقر د دوخ أمن دل و ایانعمیکر د هنسانچم
 انهزقزااذاةقانلا برک ل اق ردذوخ ًامندنسانعمهساتو وکرونلوا لامعتسا هنماضعمك ملکو ب وب رغ هراوظو
 نویورکلآ) بی زکلآقطقطاذا زابنطلا ب رک ل اقب رد هنسانعم قمتادرقطیب وغالق وا نکر اجا كمنا یحکمقاو

 نالوا هنسانهم برق ر دک د بوسنم هب ورکه کر دیعج كنسهملک ورکه دننزو نوپ روبص هلیفیفخت کارو حف كفاک
 کالا نمو هنمؤ رونلوا قالطا هنبراتاداسو فا رش! كمارک کالم ر دشملو ا تبسف هئسفن خلابه ردتفص ندی رک
 لیفارمساو لاکو لارج E الم نالوا یھلاہاکر دب رقمدارھ کر ید ح راشةكت الم اهدا هو ن وتنو کلا

 نالوا هنسانعم ت ّوقو ت دش راضعب و لپ دیدرد انالوا برقا هبهکتالمنالوا شرع نلج راض عنو یکم السلا ,هلع
 : 1ط لآ بودیاذغ |ندن نکن الوا ہنسا نعم هودناون نح راضعب وراي دلا نام باذع هک الم هلغلو اذوخ امن دیرک
 ذخاندنسانعم برق یرفک | نکسل رایدلبا رفضت هلی هکت الم نالوا یراتبشغو ف وخت هش ندادخ ترضخ
 هل امانلاث زدهدنسهش لوعفا بنات ینغلبا ندنسهدام برقیم هدافتزک ال وا رد او هغل حوا هدن وب ور دز لااا
 تاظعم ( ناب ّرکلا)هبراقیا هبراکلاقب ردیفدارمو هدننزو هبراقم ( تب راکملا) یهتنادنعلوا تبسن هت زانت
 هکان را ردرکوخ بوزوتک ه نکو ایرو اق را هيخ هد رلتفو نالو اد راب هلبسدایز هکر ونلو !قاللطا هلو دل وشه دننزو
 راذل ,عتسم هثسانعمدرفودح ا ر دکم د هسکو هدننزودا دش (با رکلا) هلو تح ار تونصا هلا ران وت نامچ ندا
 هد تنزوفتک (یناجلآ برکولا) دحا یا با رکا دنابام لاش ردصوصخت ها نن ماضم یکی نمک ان
 ینسهبنلنکرد يخ هل اعقف (ةبرکلا )رد ۍربج لا كلام ندعس ای نسا ر دیس هک ك کلمر ندنمی ولم نعي ند هبات
 لازاهلس نی دوم نالوا + ىاقەدفلس هدننزوهرمز TE رون اوا بعت قشرغا ١ 2 تی رک راک وک

 ریزی (بب رکو ا )دی رام ما كٹعا چ رندنیتدحو كنا ذر ندنیعبات هدنزورییز (ب رک) ردندنیتدحم کو دییقل
 هلنبتهف (برکیدمم) ر دهضومرب انب رکو ذ) ندینعش ی را ماما هکر دیس هینکب ب رکن ءالعلا نبذ هدننزو
 رد هلتفاضا ؟قرهل وا فرصنع رغ ردیعفر كلاب ۱ردراو تغلچ وا هدنویو ردیمسا مدربة تشو ردفو زم لج ر
 راحتفا هفرعخو تین ومهبرک هدهللاتنروض هکر بد حرابش قرذل وا قرصنم رغ رد هلتفاضا ٠ق رەل و اف زن

 روئید یدیعم هدن مغصت تلاذکرونید "یذعم هلتسن هل وار چ هدنتسنو ردهنک اسیدعمی ابهدناحرهو زوناوا
 ةیهادلا یا ةبیرکسل اب هللهامر لاق رونلوآ قالطا هيه د.دش هیهاد هدننزوهبب رغ ( ةیبزکنا )ردند هد رطم رات ویو

 ردقیناصت بحاصهدمالک ع رد یکم ملکتم فورع-برکن نان ناور ندندیماسنهدننزو رفز ؛ برک) ةدیششل

 هکر دیفدا مو هدننزو بشرف (بشرگلآ)بلعتانبلع بترکیلاقب ردهنسانعم كمودهدننزوحرحدت رگ
 بنرکلاو) هدننز و ذفنق هلنون (بنرکلا) ندیدآ تابنوبش وخرب هدننزو کرک هلیعض ءاراف اک ( بکر کلا :یدنلوازکذ
 كنه ریس نالو ار عف طیدرقهلفب رخت نعد طیدنق ل وق ىلع رو نیدهنعونولتذل كب ل وق لع ردیما لسهدننزو دنس
 هبا رمش یمه رد یکیاندنق وحس ك نکو کش ادب روق رولو ولتر ارم یو یر رولوایریو یناتسب روتیذ ةن هزات
 یراکدید یزاپ هدیکرت هلب رسک ك نبس قلس « دنادرفم عیجج هک هوا مولعمر دن رحم قاب هنغدل وفا لامعتساو جز
 قرع ندتنرار فکر ولوا یون یر و یر و ی اتسہ لری یلکهدیسراف هکر د نیم هلبا نهال ېن رکو نر در سقم هلآ هرس

 رد شابا هئطختیایب همر وب كفل غم سد حراش رونلوا رییعت شاب هلآهدیکرتهنسف یر ورد راشلبا قالتطا
 هج رحد[ ةبنرکلا)رآ زید حد عیحم زدند همعطا هکرونید هیامرخ شلرغوبلب دوس هلنرسنکو تف كذاك( بین رکلآ
 ردهنسانحم كلی لک !امرخ هلبادوسو فیضلاهمعطا ان الف ترک ل اب رد هن انعمکم دیر ینرکه ناهه ةعنزو
 كفاك( بزکلا)نبلل عم رتل لک اذا لج ابنرکل اقب ن وسلیا لک اهچ هداس ءلرکو نوسلبا حب زهامرخ هنا هلرک
 ردیدآ ر شو لتبالصو نوتمر و رونید هټښس هصضوب ن اخلرش هکن دیفدارموهدننزو بسک لبنوکس ك هج«یازو قمن
 بیاعم هک رولید هنسلوا بوط ر وطیکش لزوبو كج وکٹ کک ت انوا ربحت قلقارط هدقابا نبت غف (ب رکا
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 "یکیدنلعج هرزوا هلعفا ید قزو لا صف هلکک هر رغا ین جج كنس هلك ارعو
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 جوا رج م ماپ اسد رد :یشچولا نكر «دقدروط بوق هی هک ید يراورولک نکردک بوجاق ۳
rR بیذکی خیانت رک هب زود هک ایوکر دموبممهلرانبع بک 8 

 با کیا ررونلوقالطا هیوناخ نالو ان: نو زو فیعبض هدننزو هب ون ڏن هذک د مذکلا)رولوا شاپآ تب چیک هدنساع دا |

 تا ذکر دع ٌلرعاش جبر هدمبق جاقر با کو یدنلوا کذب هک روسد4ب یال ددا دیش ۱

 دبا نک یضلخو بلک یعسا هکر دی ر چر در عاش مان لکه اط ی با دکو ردزیقنمن باینج پاکی
 لرجاش مانرصن نب یدعندتعامج برا ولم لاذ (ناینیک لز دروعالا ن هلادبع زامرملا پاکو 8

 کت ردونسانعم یوم نالب كلر«دیاادیب رز ون فالخ ادصق نحب هغته ډزو لعفت یینکتا)ردییقل
 ]الف نکن انب ردهیمانعم قناص یعالب نمیلبا زهیزو نیا نان یتالب یهبسکریویزکل فلکناذا لجرلا

 نالب هپ ږیرو بیو زونس,نالب دیکر مزو لاتف (پاذ پاذکلاو) ۽ دننزو هلعاغم . هبناکلا . بذاکهب | !عزاذا ۱
۱ POET Py: کز ) نذکو پناه اکلومتردهخ انعسلعشلیوس 

 نبی انجم ضر رانا ردر دص م لصالا ف وبو زولک ب ورک ی عجیردیا هتسپمد هلیببس یت اش نمیناینا سفن یفیدلوا |
 هتسید ايس دش هسانو ع ییهسکر رولواردصم پرکو سغبلایذخ ات نرل اوهو پرکلاهذخ !لاقب ردزوچ ام |

 ةتفاذا ليلا رک لاق ردونسانعم کو برکو هیبفنذجا اڌالّوالا بابلا نمای رک لاو ,زکل ام هنینانعم كلبا ۱
 :ییالرت نوجا, ِتعارزو هتینماذ دیلی ع دا ناشی جد قمردببعص كل هجابا نوعاقو و ۱

 همخوف ب برکو رک فیس کرولک ید بارک ی ردصم كتوبعرترلاهران اقا ضرال اپ رک اقیند هان تمنا سون |
 یرلکببدبرکن دسمغوق كيهسگربو برکلاابهب لعجاداولدلابرکل ۳ ر رد هتسانعم نلعب ا|یرلکدب د برک ۱

 یراکدید ب رکن دنچاغاامرخو مولد برکعطقنا ادا بارلا نالا ساب رکلجر لاپ هل ودوان اج ی ا ||
 ا ر کو لا نم برکلانخا اذال والا بابلانماب رک لجرا پرک لاقت ردهنسانعم كلیا زجخا یس هچموا ین

  Nدوخ ابو لثام دنیا دقملنهنسنر سرو سوکت عززادا عد زا برک لاعب رد ةنسانعم كکآ نکا ۱

 رک ینعی اهبارقو اهوح یا اپ رکوإ دام لبا هذه لاق رونلوا قالبتطآ هثبش نالوا براقم
 تد ههو ناو هست ندیآرب ًتهلق يدوب هدننزوهبرغ (ھب ينب )رد نا هزوپ و ردخزو دوخا دوخا ۱۸

 ریز اف ملا هبرک باقی ردهبنسانعم قلوا لانهودناو نک هدننزو لابعتفا (پا باز ل]

 جر قب وش رونید هیوغالقوا یرافدج اره یب رکو رو تد هبینک نورحو نیک ولهسانءدننزو رم ۱
  ۱اچ )روند هنموغل كنيفرافو كسشمافو رود هیالرا :شوا حالنصا بولنز رويس نوڪا تعارزو س غوا

 ضرالا برک ل اقن ردهنسانعم كلبا سطن بوزوس یالرت نوجا تعارز ردردصم یک برک جدو هدنزو باک |

 یزنکآ اریزردشلیارک دهدنس هدام بلک وب فلوم × (رقلایع باک > لئم ا هنمو عرْنلل اهرانا ادا ابارك کا |
 ږوب رک یدرفم تزوتروتتید تاپ دنف "اوص نالوا هدر هرد بازکو ردلوادتم هلنا پنع رعنا ىلع پالکتا

 < دموا نالق هنر ېک ی ناب زوما هرکصن دک دلیک یرلخ اش نياق كل اغا امرخ هلنیتعف (برکلا) هدننزو ءر
 كنيراج اإ هخوخ هدرا وق بودیاتاق جوا یکیاهکرونید هسالوش تزکولاهرد هبرکيدرفمزونبد هرم

 هلنماعفوط هب وص كوي بولو|بیاوبنالوالصاو هب وص ارولواولذب ها لوب حدی کر یاد شب رو ۱

 هلوا طظ ومحم ندبکیروح  Eهردضوق یک برکه سبک كی هره (بارکالا) راردیادنر رز هر كا ۱

 هنسانعمقم رد وط یک کرکې اقر رو اهبرکنیعع ولدلا بر الاش ,ردهنسانعملبمروک ی رلکدیدبرک نابلوارکذ |
 «دقوط یشیاب و دک رونو الماذاءاقسلا ترک الاغ ربکلبا هتيم دو موش امین ابوکرونلو الا بسا ||

 هدننزو لیعفت (بیرکلا) عما اذا لجرلا ب دک ناقن نوناوا لای معتسا هنسانم+كلتا تعسبو باش |
 لأقب رد هنسانعم كلبا لک هیارکو اهم زک آ نعع اب رکنولد اب رک لاقب ردهنسانهملمروک برکه غوقیخدوب
 قلطقطا ازم ا برک ل اقیرد نمنع« درا طی وغ التوآ نکراچ تم ےکاوڈبارکلا لکا اذا لجرلا برک

 ای طمورونلوا ال طا هن ر نداضعا لصافم نإ ویو کمد زور کما رک برکلا | بمرکلا |
 قالطا هنسهلوفم ناوبح راسو تاو اض عا لص افمواش وناغروا اوببا نالو اد دشو يوقودنوق یس هنو ېو روق |

 ریش اسب هک روند هعاشب نالسبذهدنرلبد را دهرکصن ؟دلزوش هدامرخ يخف و عج كفاك (تبارکلا) نونلوا

 دزوا هلعفاینزو لعاب زرلب لپ ارابتعا حورطهیلا نالوا *زیک اب وکه دنن زو هلعفا رولکهب نکآی یجرروشود |
  2رد ج٥ هیدفیصلوا هموق رح تعج هاو !تْغَل هد هلک كفاك هرکه تناس یراب 2 لع کرد حرا شرما وج ۱

 تبسم



 :هر وکه ناب كياننهشونونلو اییوضت هلبهیعت راهتسا نخ رد تارا لابعتساهدنناتعم موو توحو هلغلوآ |
 زولوا نیغوش زاح هکر دولوا كجد ری نایین كثعبب و كطشنیلهلغلواهدنکبس كنذکبل فوق ما کیلع بذک"
 مال و تعوردکلپا نیمصد هلا لعفر نالوا یادعتم هی العتسا فرخ یلعف ننک در اوت هحوآ یکباهدنونرو

 كد كيلع بجاووه جی ما بو یا ت ذکہ هک اب اب وکر د قلقا نضتم الکی یاب رو یکی یزالغف
 تش اط لزتسو ندنکبدگ قو له هاو RE e تادرعمو دولوا

 ہدنکبس ےلا توفب یا بانکی داکےیلا م کیلغ بذک هکر دکید ی دلوا ٥ دنمکح تئاف یشان ندزکنکر رح هززوا

 نالوا ی راج هدنس هدام لوق هلغلوا عونرب ندلوق بذکه کی دید یسزاغلا یلعوباوارولوا نان رم ناح هش تولوا
 هللخا نزنع ی وق هجا وکر امن یکم هدننل تدار د راع ندلامتسا نالوا هدتساتعف قطنریغ هک ع اتش
 هدانز دقاق ی هدفنا یرمنخگزوزولوا ل متسع هدرا هدنرلاع هم ییسهلوقعءافتناو بن د بذک ی کی تد لوا ق یەت هد راش
 كنان (باذکتلاو) هدننزوادا دش (بآ ذکلاو(تذاکلا) ر دحتو رشت هخلو سن هلال نکلزتتلناانغاو طاب
 ۱ رذشملوا دارم. دارم فصو هغلاثف رد رالّضعءندلعفت لئصالاق رک« دنزو لاعفت هللاذ ددشتو يرسکكفاكو

 لبه( هن وذکلاو)هدنبزورونص (بوذکآاو)دددراو قرافوا محاورا هکلن ردق ول" قرهلوافضولاعفت ارز ارز
 ارالاذو كفاك (بذذکلاو) هلي كلاذ(ناینیکلاوهدنزو نالعیف (ناتنیکآاو) ةدعنزو نارکس(نابنکلاو)
 توحا هغلاهردشیلق ةدانز یسنح ةناتفاخم :كتيعرد هدنز و لعلعف هک لذت کالوالاذ (بذن "نکلاو" دل

 (ناننکلاو هدنزو هزنهرلبض تفاک (فبنکلاو | دراو هدانز جا هزژوا یرهوج هدنو و ةد ز کیا !ددنکلواو
 ۱ ناللتعلعف هک هعص كلاذَو كفاك (ناشذکل و اه ( ةنانکلاو رد ةدتنزو نالتعقم که لف ڭلاذو كيس

 هنر هی زانواتفت زونلوارتعنیغو رد کود ر یالب ردتفض یومجرلنو ردزاو یاز ناز تردردهدنزو

 هدرخآ مبوذکلاو) هدنزو زوم (بوتکلاو) هدننزو یرشب ( نذکلاو لمص ترمه هبونک الا زدهروک
 نالى ردرامسا هدننزو بارع باذکلاو هدتنزو نآرفغ (ناینکلاول(دتداکلاو هدنژو رشق( هدا لاه ۱"

 (تاذکلا) ی دنلوارکذ هک هع دما تل هرزوا قلوا ردصتت ید نو هدراضب فلوم نکا وتد ءزوط ۱ ۱
 ابذاکهافلاذاانالف تذکا لاقب زدنوضا نادخو یسهزمه هکردهنسانعم قلوت یال یک هریک ترمه
 مرام هن ادم یتالب كندسکرو فذکلا یبعا هجا دا ةنذکا | لاسرد هنسانعم كلب ونوس نالت یهو

 ATES تؤ وف هتښروص مان یلیدک هدقدلرطاج سکرو هننک ناناذا دک لاقت رک هت انک

 | هب یناسنا سفتةلباه( ب ودکلاو)(توذکلا )غان اییرب تکاسوفتو هب اذا لح ابنا لاعب زوئلوا لابعتشا |
 ا ee E هکر دکعد 7 قالی 0 کلا یوا کت رنو قالطا

 ی هل روت ثقو رب بول تک هرز یالطا ۳ (بذاکلاوا :دتتزو تفت | ۱
 تذکگ "دا لاتر دراشمل قا هص ان تصاک ازات وت هک بوک هیلبارو هظ هک« رکضندکهروتشوکهدنروضمتک |

 لیفت. (سذکلا) اک ت یذکو اندک "زکد قو الناخ عخرت م لوشنف ل عملا اه رتضت تلا یهو بذاک وا
 RIT دقانو تکی عم ایذکت تنکل اش د رد هتساتعَم كل وس نالب قوح هدو |

 لا زوتلوا لامعتسا هدنسانعم قنعچ شو «زکصت کد زو هدننرونص هیکی سودنکن و ردلاق غرز وق |
 ۱ كعد یدلنا عوعهو هلجح ربا هشیدناو فوخ اعظق هرزوا تالف رابرعو رک: اک تکو ةقانلا تذک |

 کعد یدلیا تنذاک نیس هلج هکابوکرولوارعت یدلنا لج ندکعرک هدر مالک ر زدت زک اه هیلع له |

 هدر كد ق دلشبایتبا تالف بوطا 5 درو فقوتالصاو زولوا لمس دع وم ونڈ دن کدننزولوا | ۱ ِ

 بن اق روتلوا نلابعتسا هسانعم كلبا راکنا بویمانما یشیارب بار تیمور "دااذکل شفا بذگ اعغ |
 زولک هلعقت هاکو یگبآ ٹکر رولک ل اعف هاکو لیعفتهاک يسا كتاب لیعفت کرد خراش کت اد ااناذکو اتذكر مالا |

 تذلکو كلبا فصو هلفلیجم الب وب دردنالب الکی هکر تردا تب ,E لعفم ر لةو ۱
 سلات ریتم ابمو دا رخ هشگر زاب رغو تذکلاب د هفصو نابایذاک ةلح ادا االف لک لاش ر راد هنسانعم قمرقخ

e |طاڈت هینکرتو دتسانعم منا زرد هدر ادق ما نع بذک هسزوط ورک هلتخارف ندنآ فویلنا مادقا  

 ةر زرد نالفنع باک سلبا عنو“ در, كلا . ی هنگ ا طوخ یھ داخز نالوا هند الثساو

 هلترفن نوناج فخور یکوهآو ردشلبا تیکت هدنس او یادت ق لو اسم لو هک بوک شاشا |

 ےک
 ۾ اف اهم
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 | یدنارونب روکش فن هدنتسوآ كلت ام زا ةلخن#وط هکلنوک نات ڈک انوکرابذژومک هل تا ناقرالاخ
 | لوید هنوئاخ رلد لوش هدننزو هو( هبودکلا) زد دوکان درفط تدک ن انلولرک 3 هدنول ی 0
 || ترت فتكا را هبجم لات (بذکلا) ضایلا دا ب و دم ها لاعب لوا ضات صلاح یک قاس ید |
 ایا باتو هوتک واک تدار اخر نخ واک تذکار رک تاک(
 | !اذکو:ذکو هب ذکو ابذکو بذک لجراا بذکل اقنرد ةتسانعس كلب وس نالب هدننزو ناتج (تادکلاو) هدشژو
 | ناب نی بذک رسد نر پا: رغ جرا بتک اقوام الت رعایت بابا ناک |

 | 4۲قدم دندنع تنس لها ازز ردوا اظخو دع هد وضخ تذکه کرد هدح اخد دانا دلا للا زود ||

 |[ ناز دس د دند زاب فازتو نا ی لعن ذک ناتو ادعا نارد ود اردک ےک |
 | ةد هیوذکمو تود کمو هب ذاکو ردال دس كب هرتهرک هبوذک او رد هلبش هدش كلاذو رسک كفاك هک باذک
 | هرکصفدقدشآ ر ۇت هفانراب رع ارداق هدانز زد هدننزو یرمشب هک ی ظفل یدک و زده دنږو ن ارم ناذکو

 | تنکو تند هبذکل افرا هب دعت هد 4 مع یکبا یمءدام تنکو تشاو ۍیساک ر ردیا فرض سا
 مکیلع بذک هن هللا یر رج تیدح هننو زوننلوالامهتسا سس انعم بجو ضرب ردیضام لعف هک تل[
 | مکیلع بو ات نا لبق مکیلع ن ذکر اقا نت دانه کیلع بک ءرملا مکیلع بذک ما
 | وقت كن ةر کرد دوخ ام ندنلوق نش ذگنک راب رعردنیغرتو ارغاو تغب دارم ندنو ضعبلادنقو
 زر عهذک دلا اغلا رایتل اذ تما لما ژاردو نود هلا هو لی یرهدیعب بلاطنو هعبعلامآ هتسیدنک
 | نا قیفص و زی ونضت * درک اليخ نش هما زوحاو لامآ یوترحناو یوتید «دماقنو لن رژد هفت هتذک
 ۱ | یزد لکج رو ی دواوا كم د نوسلبا طبشنتو بیغرو قد وشن هنبراتمج ی اعایرازمتنالثزافسا نانوارکد
 | لب و اتهرزوا روک من هج هلتخلوا غوفرت یس هلک لا عقاوهدوقرع تیدح هکیدلاقو رواوا اشنا عزا ایک
 ۱ و دو تسزالمسگر ونلوازاشعا لعف سا نظف كلغ هروکه کو راپدلبا ترق اب وضم نیئادح شعب و یدنوآ |

 | یا ندفیدلو اىت رهاظ مخ هکروناواراع ئاغر محبار هنظفل جهدنس دات نکو رولوا مدرس هق
 | یا ےل مکيلعو نا بخوای اا بذکه لو اراعا یر ا هلجج یمهرقف ری کیلعو زولوا شلوا فوذحم
 | ص وصخ لواو مداه یکن ونڈ نالوا ی وتم رس نهللاح نا هرس رکاحانعم دوخ ابزواواهدنکش هومزال

 | یزهرتفد اهجو هرجزولو ال معتسعهدنس اعم یدنکب ذک دیروصو هلوا كعد رولو ا شلیا بذکه سیازند لک قاک |
 | هکتسفنیعی ردقفاوق لس اهشادخاذا سلا تذکآ ٭ وشاهلوا یانعم کرد جرم رونلواسانیفاک وب ید

 | زوف هیوصتمکلب زولواعنامنکیتس هلکاک لالکورونف هک هلبا تیدخت وید نسرم هلوا باترفظ هکعارعو لمس ||
 : || کراکدبد تنه هکرواوا طیشتت رام همالقاو ی هک لبا عیتو لہو تیدصت ارهدیا عورت غولب و لیتو |[

 ]ندارد لاو نوز اش وونو فرش هدنلت رغاو نح همادقاوتراسجرو نمد او
 | دالا یرزب شفللا قد نا اهشتدحاذآسفنلآبذک و ٭ وبشا لذا هدن اوجردرعش قف نالوارا د تف كب ||
 | دتفدنضرلب رعد باقم ڭا و وا درا دامو اشا هللوصح كلاماو رومآ"هلج اعقاو یدد ردزحشا كلي هدغنادجو تن

 | فن هيا ندکعک یتا لاک طاش لکا لی رو تنحم یفنءدنبلط كنهنسنزپ نحب اریدآهشفن |
 | تسهلک لا یکی ینتصتكلفلومهزززو یرانیذصالح هد هان را نیو هد اف كن رمشخزو زر دب! قالطا بوذک |

 | یکیلعو ملا بیو ردلعفمسا کل عو نوک دابا تاالد نان راتلو ارام هرز وا قلوا لعاف كالعف بنک
 | ما او تبخزو ليم لاک هنض دنكن دفرط دلزتس مي عب ردارغاو ثح تدا رم ضعیلادنعو زد «دنربد طلا
 | زد وصنع یخلانو عوفرم انزوص طال ملا کی دید شفخاو د کمد یدلوا بذاک ی ظ نکل یدیشایا نط

 | هد دداع دفن رش ثبداحا!دعام ندنوی وار دکغ د خرا دار هکر رک دیصلا كنکما ک هتنرد ما هلن يحدازمآرز ا
 | یزاقلات لغو ردشلوا یزاح هننلارحم لو ر درکه دب رع مالک للذکر دشلوا.دراو هنسانځممکیلغ یم هلک نک

 | دخ (ن والا تزکآ ةدنس هنعسن یوبن ند هز هش کر دبا ٹر اواز ندقولوم لضاق مان لیلا نب نار ون چش
 | ردنددادضا هنسانع»قد فتو مجم یکی کل هزولوادراو ید هس انده قد ص تذکر کر دحو نس هدنخرنش |

 | قا قتسا هدنشانفق بوخو كيذگهکیدلاقو ردب رقاو نوها قملوا فرصت ندانتعموب دموقرم ثیداحا سی[ .
 مزالاک مو و قشم اتدافو تولوا هنسانعف هما لغ دریو سقت بذ که دهی: هببترماز/زز دلش یتاعسوت ۱
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 ینباپپ د لوقو فو ءدندوج ور وب ژم طرش یبیدفا هکر دلصاج ندفرط یکیا قتزاب سد هلوا داز |

 | قتعما دااداف منع همن ىلع هبناکنایهو ةبناکم هدبع هبناکل اقر دن رابع ن دن رامز اب هر زوا كليا ادا بوتانزق
 هلک ار وه ندیدنفا هب ابتک ادتبا نکل ولوا حک ید يناونع لوعفم ساو لعاف سا هلوق کر راش

 ۱ نالوالوادتم هد رو رم يانع»و ندای صد ءلعافم هکر دبیانعموپ يدباکو ردقفوا هدنآیاونع لعافخسا ۱

 أ ءشلا بثک لا زد هنسانعم كمردکرب هلنوکس  هثلنم یانو يعف كفاک (بشکلآ) رد ردصم ندینالث هک"

 | اوجتجا اذآ موقلا شكل ا رولوا مزالو يدعتم هلغلوا هنسانعم كکرو هعججاذا یناثلاو لّوالا بابلا نماییک
 تیک خدا دیفشک اشرد دنسانعملمرکو هبصاذآ ءالا بثک لامرد هنس انعم کود یس هلوقموصو

 ف هماک کرد هنساضم لک هنکلوت تام اریم هباک دم بثکو رد آرد ین مو نیس هلنیق يط

 ۱ هکیکب ثکر دهنسبانعم برق بشکه روک ه نایب كحراش هتنناک نم كتکمایاهمراف دنص)ا تکل وفت ږولوا ذوخام

 | هدبسابس|یحردموسرمقر هلو ندلاعفا هدناهم |عیچردقلوا ندنابلاعفاء:داموب نالوا باوص هک, دل رد هژنیتقف
 | یغاشاشاب هتسنر و ردنشمهلترابعهراقف نمكنکمآیا ؛یرقفا لاقباک هتناک نم كنکمایاهمراهدیصلا كپثک او
 لجاذاهیلع کلاغ لاقب ردهنسانعم كلنا مومو هلج هرزوا هسکر واه کنیا هتناک شکل اب ردەنسانعمكقروج

 | قلنیق هلنبتقف (بثکلا) لقا ذاةاشلا نبل شكل اقيردةن س انجم قل ازا بولیکح يدوب :كناویخو ةيلعركو
 هدنتزورما بشکآ | .ردیدآ عضوبرپ هدنرابد چ هلببق یطبثکو برق نمیا شک, ن مهار لاقی رد هنسباتعم
 ۱ رولکن ابو هلنتضرولک بیک ردیتلق عج کر ولکه کا جید امم ما ووت 4 هبت نالوا ندننغوموق

 | هح هچزا EOE PEAS هدنساصق ن رګ و عضومر هدنلحاس یزکد نمی بہثکو هلی فک

 دونیدهنسولطهساکدوخابرونید هنسهج رادّقم قلمدورب نالق هدنید بأف لوق نلیعزونید هدوب هجزاو هبیویص

 هجزآ هجزآ قلطمو نوسلوا هنسنراسو یاربطوامرخو لالغرونپد هتشنغس رو هموکربو ردیدآ عضوا هینکو
 تاثک الا)رونلوا ربع لالا هک روند هبولقاروتوا ۀج ر وج نالوا هدنغلارا راغاطو رونید هپ هن شلواا منج
 بنک هافسادا هب آل اقب رد هنسانعم كمروجما دوس دوخ اب وص نانلو رک د یني هبنکبهب هنر هلی سکه رب
 (يانکلا) رانکلا) رک دا6 هر ابیصا تشک اف و و هنماندیا هنبثک او هلبثک او هبنک لاقي ند هنسانعم قلوا بیرقو

 | فرو: یل هدنښزو نابت (باتکلا) زدیدآ عضومزپ هدنس هکلوا دن بانکو رونید هپ هنسن قوج هدننزو پارغ
 هدننزو هنار( ۳۹ رد ید هدننزو دا دش هدنو وړ وند اک ااف یا هک هعنزونید هقوا نایلوا

 |بئاکلا) رولک باتکا جب رولیصاب هیاروا یا نکرب كکأرر هتد كن ضاقرکأر ونید هنشاب یزووجا کیا ]
 ۱ هنسنرب هدننزو لیعفت (بېتکا) رونی هغاریط ۾ غف ف یافاک اینا اا )ردیدآ لبجردوخا عض ومرپهلیرمسک ك اث

 | روند منبج قج هاسآ ۲ یک قوا هدننزو باک ( باتکلآ 3 “قاذا اب ایک * شلا تی ر رد هسا قازا
 مت هدرهزم یطوبس که شردت ع دنماعم یننوبو هربعو ےس ی د یا باتکپ هام اب

 | هلارینص مسو

 | رد قلوا بب رق كب هیسکرب هدننزو هلعافم (هبناکلا) ریشه زيسفت سفن هرزوایمعت یفلومردنلیاریقت

 | ید هجرفو و رونید هیوناخ نالوا یرموب و یبا یب زف هدننزور فعجب [ بعشکلا )منم توند یا مهتب اک لوقت
 هدننزو رفعج لنون ( بننکلآ) £ یا بعدك بکر لام وپ کلا ذی یا هما لاعب رولوا فصو
 كن هی یامو یتف كفاک ( بحل )ردنفا ید شک هایعدقت كنون روند هش نالوادیشو بلص یک نشاط

 ۱ | كمدآربرولوا ردصمو رونید هدعقمو زد پکو هاه رد هبک یدرفم ناک مر فج رويي هفروق هلو

 | قغلقروق دا هدننز و لیعفت (بیعکنلا) هد برمضاذا ثلاثلا بانلا نم اک هک لاقب هنسانعم .قمزوا هنیذغقم
 [دبجاکلا) هبجریکوآ هکر هظاذا اسكت مرکلا )9 قوچ یغروق نمی یس هاد لوق لع
 | لامس زونیدهشن "[للولع كييکو و ةرینک ی ا یا ةبج اک, مهارد لاقت رد هلن زاتصا فوصوما صوم یی ږونباپ ههنست قوج

 بلک )ردهضومرهدننزورفعج هلفاک (بک) رددیدآ عضومرب هدننزورهوج /؛تجوک) اهل عفت اف کر

 |بنکلو [و) هدنزو اتکا( بدکلاو  :هلبنوکس كن هلمهم لادو یتخف كفاک ( بدل ردندسان ئاسا هدننزو رغم چپ |[
 [.دیزامن ظعازازچ ءزاتو کر دا هد با همم لاذ هدرانوپو هلینوکشكلا دو یعضكفاک بدکناو ] هلنیتغف
 رد هنا بیک هللا یه ۲ ین :( ليکل ) رد هاه ی زز زفلمرونید ۀضایب نالوا هدنرابد یراشنرلج نیمی

 ضابنلا ىلا براض یا هما لاذلاب ةنالا ,بدک مدبهصیق لبع اژاجو اس هلایمر سایہج نا ًارقو
 ضاب هدنز زوا:یزلناوخ ون کتک مو ترضخ نعي هیلع نش ار نقص ا مد ناک
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 ۱ FE PR هبرق :نکب کباتکاو نولواهتسانعم جان TEE اراغشا ۳ هنسانعم قم 7 ۇرا
 ۱ ناوبد رفد ییسایدنکه کر و هتک یی ء:اقسلاتنت کا لاق ندهتسانعم لند توردشواق هلبا رص

 | دیقم هب یتاطلسرتفد ناطلشلا ناوید یف هشتاد تک ذانالف بثتک  لاقب ردهنسانعف كمردتبادیق هب یناطلس ۲

 | قلوا ضبق یل رعاكم ذکر و رولوا شابادیق لاد یدکی مسادکایوکه لکلیاراظا لعو تمدجخ ناباش هغلوا |
 | یدنکهسکرب هدننزو لاعفتسا (باتکتیبالا) سصح ییعب كيسااذا هنطب بنتکا لاقب روتلوا لابعتسا هان
 ۱ ءالماهح رک الجسایا هينکتسا لاق د زدقمردزابروزاباک ًادارم PRON كليا بلط تسمژاب و زاب كبار نوعا

 | کد رقهکةننرددازم یزاثفبقج هدارزب نک ردهتسانعم قمردزا و قمزا هلا هدوهعم هقن رط هدقرع ء ءالشاو

 ۱ یو :نولیکی ۵هننف یس هلوقم هبزرقو ولط هلکنآهکروتید هب هر هشنرتوهعرص كوش هدننزو هد( ةتکلا )رونلوا

 | شکید نالوا هدنس هلوقم هب رقو مولطو "نونید هدیلکكح هيلن ادن یتریلخرف نوجا قماعسآ تاکرا سنجانكنهقانو
 ۱ (یتاکلا اکا )ندا رکروتید هبتلاح قعنزاب یازتکنا باتکق ح هنلآى منه سكك فاك( ةبتكلا ةتکلا)روند هنژرد

 هدفلس رونلواقالسطا هتاذ نالوا انادو مع تاکو زونندرببد هدیسراف روند هب ی زات هکر دلعافمسا نادهنانک

 ۱ تشبذق نملا لهایلا مالسلا هيلع هزاتک قو ةياهنلاقلاق رد یب هنراقدلوا فضحهتق بو رع هات
 نع ناکو هفرحلاو معلا هدنع نت ۱ هال فزعن ناک زم لع تلاغلآ نت الهن ن یم سام اعداراا ناعصا نم استاک
 ۳5 یکیا یدیاربوود,نیصا هکز وشیدرمند هدننزافدک هتن ردنزالقللوا لها هنبلامدآ نالواتتاک اعقاو ا

 | زدهنسانهم تل ملیت ۇزاپ هاب رنک هه (باتکل) ردقج هلوا تبانکت ّوق یزب وغ توق یرب هکر دکعد
 | ةديصقلا هذه یسک لّوقترردهتسانعف قمردزاپو زاب رن نوعا یدنکه سکر وا هباکناهلعاذاابص بتکا لاقي
 | ن دام یاب زاب دانا هدامدق قرع هدغب یدیا لالما یلص هکر دد ناتفخ یف قمزاهخرکهالماو , لعات لما یا

 | هتززاهجوو جز شکر صعب و دن هتل ندشهلوالامعتسا هدکلیار رعت قدزکاش لو دیارب رفتیدنک
 أ اتش دیعچ كىس ةملکءالما یک ب حاحا لاما یدیاژآردیاقالطاءالما ید هقلوم واور دش وا تفیل ات
 ةف زر اک لاق رد هنشانعم قاین غا كفولطو كنه هم تانكا او ردلحمقمل اوهدارا یسنفرعو رغو یو هدر ولره

 هددنزو دعقح( بكمل ا) قواك یا باتک مه لانش ردعجب ناذسهلکبناکهدننزو ناز (تاکلا) اهسآر دشاذا
 | دۇت ناتسرب دم دیشزاف کن دیر اه اکیلعت تب انکو ړع ناییصت ب نتشکاع روت د هلع نانلوا لغت تباتکر دناکم نا
 | دوخ اب تس انکم صوم یقالطا راكوي ەرژۆا مس وتیتکم نااییبص سنارونلوا قالطا هسزدم رنهاکیلعت کلات

 روک سلتاک نوت نود یخاد تاک کم نسب رد هرانعمرب یکم باتسک تر هوفو نده راشفا واج

 | اردشابا ى رنسن خراش یکی دلباقلن ندا ض خب اسو ثل یزو نم لوق یرهوخ کرد رد نخ لوق

 | ناّیبصلا باکنالیقوا تتتاک ناو تناکل الا ناینصلاتهذو تاکلاو كلا ق هلو نت حد ةدساسا ات هقاو
 o :ضصتاصاز رک قدورو نام اینک تباکدج را هبل تاهش هقشب ندنعدذلوا موس هل ترابع ناکا

 | فرظلا موسر یو # باتخب ینادقآنامب زا نح #زدشاما داها هلیس دع طقویشا ل !رعاش مان نیل اوبا نیک
  ننتکمادارتندتنانو نوبت اکدارم ندبانک یل وا۴ باتکلا لا یهتددز مق یدب تظشناول باکت قاو# بادالاو
 ۱ مطحن ییفنتلفلوم هرادزاح هس هفالع تیلحو تیلاحارهاظ نم تولوادزاو قالطاباثکه کم لصاگازذگید

 ۱ | یییدنقوط زونلوا قالطا هقوا كج وك( لقان وظ یانو زہشنرمت یرلک+ دشبربفت قوا لعتتلافطا باکو ردلوج
 | نفلوطو نکشش یکم ولط هدتننزو بعوتسم (بنوتکلا) نوا یتبدزح یکوژا ناه توییارثأت هزاشسن ۱

 | | قالطا هاو هرکع هدننژو هبیرخاهنیتکلا) “لن ےعتنم یا | ونک یش لاقب ردلطاف تست دباتکاروتیدهبش

 واور هبالآتوط ش ملک ج هتیسر قرتلوآ هغرالاندجط رکسع لوف لعهلببسخ یزاتنعج رقنلوا

 | شیلا یا هینش نادم لاشن هلوازبق هزعن كس ند ز ون هکووضت,ذآهرکسع یز اوتب ولت زب ندنا لیاخ هززوا

 نفری «دینزو لیفت( بکتا)لفنالالا الا نم تزاغاذا ليلا ةعاجوا ليلا نم ةر سما ةعامطاوا
 زاد نطبرب ناد زج هآییوکس كااتوا ف كفاك بنکوتن اوعمخاذا مولا نک لاقت رد هدیماتعم كکرب بولک
 هکر دلوعفم مس | عینک هلوا شنلوا لک مب كنمزوا هکر ونبذ نل اس مزوآ لو ه دن زو مظعم(بشکلا
 فاز لک دقناک اذا بدون لرد واقالطا نم هنفیذلوا لارمییعجب هلفلوا نوح هلازا ماش
 عاف دنک ی شنت لوق ةبناکمو اکیا ابناک لا ردهنینانغم قعشلبوتکو ققشزاب و زاب هدتنزو هلعافم ) ةتاكملا

 e 4 ج ت قعردزاب ساتم هنسیدنفا هزز ؤا ىست یدک عل رد اا رک ات
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 روند هتعاجو ورک نالوا بوطرد بوشعص هنزب یر هلیمخیراف اک (دیککلاو) ةنوکیکلاو (بوکیکلا) رود |
 ناو یف كفاك( بتکلا )ر دیدآ هلیبقرب علف ندنس هلق هلی هلی كفاک هکس ذق نوساوا هسرولواهب |

 بتکو هطخاذا لّوالا باسبلا نم اباک و اتک هبتکل اتب رد هنسانعم قم زاب هلب یسک ك فاك (باتکلاو) هلبنوکس
 نالوآ دافتسم ندہغار نبریسب هزرخ اذاابتکءاقسلا تکی اقر ردهتسانعم ك یکید هللا مراتب یکیل نس وقم هرق
 عوضوم هنسانعم یم اچ هنیرپ یر هلبا مرص کا یس هلوقم نابتفحسو نیشبم کیا باکو بتک ل صا هکر دوب
 مظن ناو ظافلا ك اذک ی دناوا لامعتسا هنسسانعمكلبا عججو منهن یرب نو رخ هلباوزاب هدفرع هدعب بولوا
 هک هنر دشْملوا لابعتسا ین هدنراماقم هک اب ضرفو باجیاو ردقتو تابناویدنلوا لامعتسا هدککیا قاصلاو
 یهتنتباکو أدېمهدارا هلکلیا قلعن تب اک هدعب و لوق هدعب هدازا دنیا هیدنسار ارز ردشلوادراو هدف تابآ
 لیلا فاکروتلوا ,معتعلبا تباک نالوا نیشن ندنآهدقدنلوا د بصف ی دیک تلدارم نالوا دېم «دعب رولوا
 هلک رد ردصم هک یظفل باکو رولوا هلیراټعا هبلا لووبام هروب رمی ناعم سد هالا ٩ لس لو اان عال هما تک

 هننابب كبخار ین هدراصب كفاومورونلواهدارآ هب وتکم هغيه قتغی نالواهیفبونکم هع اکو نالوا بوٹکم اک
 هاکو  یقیقح اءادتباهاک فل وعن کر دیک ت شم هرزوا قلو اهب وعل تّعبتح هچرکیسانعمقمزاب هدارزبو ردفاوم
 نبا نلک مزال قلوا تقیقح یسانعمنمزاب هدنروصوپ ردیتعیبط كا ناهذا سد وشن دیت داغ كلبا رک ذ یزاحم |
 | تبث هرزو قلوا هیوغ) تقرقح نسانعمقیزاسوفاق بح ابض هلببسح ماليا ناما هوم با دة رامبل لاک |
 ردنوجا هغل بم یبهیجست بوتکمهلکن آرد ردصم یس هلک باک ل صال ا رهشلیاضارعاهیهداز نشوید شاپ |
 یکی یدلوایساكسوبلم نابل ریدعبسا پاک درون رم یانغم دوخاب رد همنسانعم رمال ا بو سضم زمالا پریم ۱

 تآ ی شیدبنکو یهتنآ رونلوا قالطا هدهمالکم بلا لبق لبا هیلؤا ق الع ردلکد مزال قلوابوتکملعفلاب باکو |
 لا هقلح رقابأبرومد هدنزرط هپ وک دوځاپ كس رهم بویلغب وبد نوسم ك کر انخنرف كناویج یب هاوقم مودو |
 زم دوهشم یرلک دلدیلک ق راجرف نوچ مظفابحم ندیسنجانیغارصق نالوا لیگ راب ی ردز هنس انعم كل دیلک |
 لوبقس كپ هوحنو ردح نم قلم مزخوا اهجرف متخاذا یتاثلاو لوالا بابلا نم اتک ةقانلا بتک لاقیردلوا
 هي هعونصم نروص يرلك ديد وب ییهقانشلوالالهیدلو بنکو ردلوقنم یرلکیلدیلکزآدیلک نوتلاغاصق |
 ردونسانعم قلا بوی هقلح لا هنسنرب راک اد تر وپ نوج مااا عانتماندکمرودوبب هلءالقوق ی وبهدقدقاب |[
 | بلک ل ایر دلصفم مس دام وکه ترد هعونصم تروصیرلکدزو د هدنلکش یسیروابههقاننالوا اله یسیرواب ویو |
 | هلواتحاردبهو رک طاخ یس سن وبا هر وبلا هداروب وبلا منت ال ؛یشباهب رع مرگ اه ًاطاذا قلا ۱
 دغاکر وندهتشقلب زانوزابهنیسو دنک ییعیهیفبتکت امباکویدنلوآرکذ یک م هتنردر دصمدننزو باطخ(باتکلا |

 نالوا زا هیاسوم ترضح ةص اخو ردتباتکت لا هکر وناوا قالطاهبمقجو هناود قج هزابوزابو یک واو یردو ۱
 باثکو روئبدهمانهدیسراف رون واربع بونکم هکر ونلو !قالطا هب هی شل زاب و زابو رونلوا ق الطا هتباتک ةارزوت |
 ین نواېدم رک آف یدنلوارک هک هروونلوا لابعتسا هی زانعمًاضقو رکبو ریدعتنمب زدقو باجماو ضرف |
 کیا قبس هل نمباک الولو ,ضرف یا مایصلا کبلع تکی ات هل لاق ردلوقنم ندنب نسنمضع+یدورو |
 .بوتکم اس | یفوهتلقفردقلا نه فاوطل ین نحنو ةي راغملا صحب لاسو هردق یا هلا باك اذهو ساسالا قلا |
 | هک اب رادع يريفکت نکآ نرد هنس اندم قمزاو زاب دوب اتو لیعفت (ببتکت] بوینکم ضرالا قو |
 | نر یرکبصو نو بت هل تالف بتکل اب ردن انعب كلبا لو زا هپسکر و هک ی هجا |
 وزا خوب هدننزو لاعتفا (باتتک آلا) اهایهاذا ةبپتکلا بنک لاب ردەنسانعم كلما یظتتوتببثرتبوباصت |
 هکر هنساضعم ءالقسا باتتکاو قمزانو زاب تباکو بنک ل وقلم .هطخاذا هنتکآ لای عام قیزلبا
 هر دوس انهم لو اکیلط نیما الما رخ بو یار رقتدوخ اب تارق یدکی میر دةنساتعم یحردزپ و زا هکر |

 یی یهف اپن نکا نیلوالارطاسااولاقو وشایواضیب کود جزم هالمسا یا هتک لار دفدا سح هلی باتکتسا
 یدنکدوخای یزابو زاب بانتکا هروکهکیب ردشلب رفته دلک اهبتکتساوا, هل تک یس هع رکھ الا هیلع |
 هبلهعرد یتفلکت ثیاک هک دساب یاضّعماعفاو هروک هل وا رولوا هنیمانعب كلبا بلظ یسمزاب وزاب هسکرخ [نوخا ۱
 رولواهدنکس هسفنل هطخ رکرولوا ندندنلیبق ءافتسکا هلباداقعا هم دام لوقهطخ قلم س ردتلوا شیما |
 قلوا راکبلط ینسلبادصفو ,تيماجییسیدنکلداصفو ما هکرولوا ن داپ دانبصتفاو ماصنحا هروکه ی ین |
 نوا یسفنیدنک سکر ریا تکا هلیلوغ ااک ك اتکا هدنرنسفت ك نفل هتک ی یقنع ید فاّومو ارد هنب انعم |

 هام ا تست
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 | هسانعم لروآ بولبک ا ییوق یزوب یک ونابق هرزوا هنشنربو مززو لبقا اذا هيلع بک[ لا فی روناواریعق |
 ناجا ذا هل بک لاق یک یراق دلروآ بونانق هرزوآ اک نوجگاهعلاطم ءار هتخ وسو هرزوا دلو رانا روناوانامعتسا
 اإ هدد( ةنککنا)ردشهالبا بیوصت ییآ حراش هلغلوا مونسرم ہدنناونع ینا هلا و لهم ی اح هد هسا ضب

 هروقج نردر یکی قو هزد ییهنسنربو هک نعم هکک لاق رد هنسمانعن قم: تور وچ هرزوا زوي دوب هدننزو |
 هزوقح نبرد هلغلوا ر رک ندنظفل بکس هلک هبککو هولا ف هامراذا هکبک لاقب رد هنسانعممآبوقارب |
 توطروط هکر ونید هنعاججو هورکمدزمو مضنم هنیریرب هبکیکو رولوا بکنم یرخادعب هرم هکا ب وکہ دقداقار |

 بصن هشبارب و بکن اف ةبک ل اقب ردهنسانعم کود بونابق هرزوا زوبهدننزو ل اعفنا( باکنالا) رولو ایک ق موب ||
 ى كفاك( بكاا) همزلو هيلع لبقااذاهیلعبکنآ لاسبروناوا لامعتسا هنسانعم كمش رود هشبمم ها سفن |
 کلا )رد هکی درفم روشتوط بواب كاج تیاغب ر ددا ر جشرب ندنعون ضج ندنس ههک فو دملردیدشت كابو [
 هنتلاح یراق شوروی بوشوق ندروغوارب "لرکسع هدقشوق تآو هدکشرکس دوخاب هدکنج هلیعضو یت كناک |
 ماحزو روند هنتلاح یرالبا موعهو هلج ندرب هرزوا نشد كلذکیرطاو لاتفلا قّدعفد یادیک مهللاسشرونید ۱

 کروند هنتلاح كمروس نانعکیبو را وقندرب یرلتآراب راوشو ماحززایا ةبکلآ ف هتيم لوقتارد هنسانعم تزبکو |
 رتقج هلوا ق مشوق بوراب وق ندرروخوارب هرکصن دکد لیا راضدحا یرلتآ هرزوا سوقم هدننادیمشراب دارم ندنوب |
 كزانعموب هصالخ رارکح نوجا هیبعتو هوست تالفالا لبق هکر دیبا نالیکحهنکو ا كن راثآ ی ثوقسوقمو |
 لا مخ هداروب روئید هنتلاح یرلعتقوطو یرامرپراخ بوت اچ هنیرب یربدلرکسع یکیا هدکنجو رد زام هدنعومب |
 برپا یف یکم هل تناک ساسالا ف لاق دهلی هیتحت یانو هجج*یاخ نالوا باوص ردطلغیس هتهسن نیلا نیب |
 ءاتسلا بک ت ئاج لار ونید هنتلاح یساک توصاب ندرهلت دشكشبق ءاتشل اکو اهتعدص راسلادنکو ةمدصیا |

 ورک هلیبكفاک(ذیکلا) رولوا ردصم هدانعهوبو روند هغغ هرجا روقج قیعر یبهنسنرابنیهسک و وت دش یا |
 زولکب یکی عجج رونید هنغمو باو كلبا شرک او ردیعما یسرف ك: هسک مان ثوغنب سبق هبکو رونی دهتعاجو |
 نردرب یّتشرب هدننزو هرز (تیکیکلا روند هبەنسن لیقثوررغآو رود هنن روس هود نالوا مظعو هدنیزو درص ۱
 كلزافاک(تنککلاو) ردعسا هلعضارهاظ ردتغل هد هلبمط دارافاک هدن ون و یدنلوا رک هکه نت رد هنشانع»قمآهروقح |

 هل ءود قوج هد شنزو بارخ (بابکلا) ردرلجما هکر د هیانعم لوا هدزانوب هدننزو بغبغ (بکیکااو) لینک |
 هغاربط كانم نالوا هدنتلآ درو رونیدهروماجناقشپابولزواو رونیدهنسهموک یقاربطو رونیدهرلیکو هرلنویققوجو |
 دوتیدهخاموق شاپ وط بوشیاب هنیربیرب یان ند دب وطرو ردیدا كيوصرب و كعاطرب باکو دنسانعم یر روخید |
 نوا كتیا طو قم رازق هدساساروند هنا شعلید نوزوا نوزوا نعد شعل هحمش هدننزو تاحهس تانکلا |

 وهو ایکن مها اوبك لاقبردقفواوب یخد هپ هداه عضوو زدرسغمهلبتاناوااقلاو که رزوا یروق ش۲ |
  ۱اتتان نالو دولوا مل ر ابتعا لور یات یر سقت اسب ی قاب ىلع نکیل لاومو باک نم .

 وشلا جمشلامملا هدلوصا ضعب هکر ید ح راسشر واوازاج هدهروکهربسفت یکیا قسد زقالطا باک ایک د وهعم |
 میل بکن اقیرد هنسانععقعاب بابک یا هدننزو لیعفت (بیکت) دولوا تفیقح زر الطا هلو ا ءوسرمهلنتزابع |
 | تكس عي ن دبا نظن قوج هر هدننزو بارح(بابکلاو) هدننزو نسم هلب رسک ك يه( بکلا) بایکلا لغاذا |
 ریمتنافهراک | رووا لب وا تداعو یوخك.دآ نصب هکر وتد هسک نالوا راقهرببوک | یشاب هدنیح یملکتو |

 بنک ضزالا لار ظنلاربشکلآ یا بابکمو بكم لجیرلاقب ردیتفص كتهسک رایعو راکم نورددب یزبک روناوا
 دردناک (بکسکلا رولوا توطو قیصو ظیلغ یر هلبنسو بولواولرکب زوبدکر دیعسا یادفب عونرهدننزوم,ظعم |

 بک کو رد هیانعم لوا هدننزو طبالع (بکاکلآ) رونید هصدآ جاب وطول هثج یرموبولکنرید یس هدوکه يمض
 للاعفره نالوا تص هدحاو کرد حراش هلبقف كنناک رولک بک اک یرلعجج كنس ہلکی کاکو كنس هملک

 هدننزو لعفت .بسکتا)زدیدآ كخاطرب بک ایکو یکی لاوجو قلاوج ردند هدرطقلوا لبن كاف یعمج كننزو |
 اضج (باککلا] ءاد نم تعرمصاذا لبالا تسیکتلاق رددنسانع,كود بو ناق هرزوا زون هل هضزاع تلعر |
 هلیقفویرعبکءزافاک (سکبکلا )روت هنوتافنزوعسولط ها هلباه(ةباککلأ) ردیمسا ام رخ العاو یربا ع ون: هدننزو |

 هدنافرع هدننزو بغ( کک )ردیعسا مصورا ءدالخت مان ءارفص هد زاخو ردیدآنول وا ع یثرب صوضحم هع

 رولا هدنسەق را كمام|هذووقو هکر دغآطزب ( aرولک, ند رادنیجنعب زدیدآ ینصیاود رب هدننزو هیاصسآ تب ۱

 ید سورعلا بح هدیلزعو زربد یخدرب و ولقرب وق ردفراعثم هلا هنناکو هبا باک ید هدزرغآسا ردیعسا ورادزپ

 ی روج جم

a E 

 یک

 روند



 لاعتفا ( باتقالا)ردیواو یلصا كنظفل بیقو ردنرابعندی ونعم تی رق لاکر دشمل وا رانتعا ندنیفرط هکر ابدلنا رفت هلا سوق نا هلا لج هبلق نمسفمضعبو امهرادقم یا # ینداوآ نیسوف باق ناکذ × یاس هال
 نالواقتمارف هلن وکس كن اهو ینف كفاق (تهقلا )هراتخا یا هباتفا لاشرد هساضم كما رایتخاهدننزو

 مسیح هست واوا بېقو ةردک هتلع ضیا یابهق ئش لاقی رد قج هلوایرکشو یکیر لوکوزوبلقمآهکرونید ئش لآ

 هلنبتعف (بهتلا)رونیدهکنرّزوب یرکش ندنآولاهدننزو هرج ( ةبهلا)رونید هپ هود ككراولشابو روید هغاط |

 هسوماج هلنا ليف هلبس هی هبنشن (نابهقالا) ردئنوم ندنس هلک بهقنانلوار کد هلبنوکس كناهو تف ك فاق فهلا
 نالواقآ هلتبسن هنسقن (یاهقلاو)« ددنزو بارغ (باهقلا) رد دوخ ام ندنسا نعم مظع لبج روئلوا قالطا
 زوب هنسانعم بوقعی رونید هنشوق كلککك کرا هلبنوکس كناهو یف ك ذاق (یهملا) هنسانعم ضیباروتید هبش
 كلکک هی رولوا هدنراید هماهت هکربد حراش ردیدآ شوق عونرب هد شنزو هنیهج (تسیهقلا) نوهغ؛دلواولکتر
 هصق لوق یلعرولوا لاتج جوا هکر وند هشرمتقوا ع ونرهلب زهفلاهوافق (ءاوهقلاو](تبو هل ) ردندنعوت
 یوعفیس هلک ودع هدلیهست نکل ردشمالوادراوهدننزو یلوعف یربغ ندنوب هدب رع مالکو روند هنقوا ناشف

 هلپرمسک كن هرمه (باهقالا)ردشلبا تیثهدنس هدام لدعیخد فلّوم هقشب ندنغیدلوا موسرم هرزوآ قلواهدننزو
 بزهقلا) هتشي لو هنع كسمااذا ماعطلا نع بهقا لقب رد هنسانعم كملكج بویلبااهتشا لقب وط ندسهاعط
 هدتنزو رفعج هلفاق (بقهَملا) هنسانعمرمصق سدت روند هب هکن هصق همان ندر هدشنزو رفعح هبا هجج»یاز

 ةرذکه تلع ضیا یا ابهقناک اذآ عبازا بابلانم ابهق یشلا بهق لاتب رد نسا نعم قلو اولکنر کیو ز وب ۱

 ها هدادشمنون (بنهلا)ردندناوزپسکرونیدهناجندابو ون, دهمدآنالوا فون ا مساوو لوک بولواولب وبنووا

 ییوصا ئاد هکن وسلوا ناسنا لرکرونید هثبش ناروط هرزواوصامناد ی بن لعاف من( پتهقلا) لوطلاوا | ًنجا لیوط یا نانهقو بنچق لجر لاقبرد هنسانعم بنق یخندوب هدننزو نارفعز(ناتهفلا) روند هيننک |
 یتف كفاك اکلا)فاکلا لصف ءام ی لعءاد یا بنهقموهلاشنوسلوا هنن راسل رکو رر وتوا فویلکی ۱

 دیو ةب اکو اب اک لجزلا بثک لاقبروئلا ربعت قلوا ولدسات کرد هنسانعمقلوا الا رام موه شل اتو | لد هتسکشو نوک هلیبس هودناو نزح هدضنزو همارک( هب اکلاو) هدننزو هبرض( دب اکلاو)هلبنوکس تامرمهو |
 هلبدیس هودناو نرحربهدننزو لاعتفا (باتنک الا) نزح نم ارسکم اموت غم لالا ءس رالصاذا بارا بابل نم |
 هدننزو بیرغ (ببتکلاو) هدننزو فنک(بشکلا) بک ی مع لجراا بآتک [ لاقت ند هتسانقعلسات |
 ولهساتهکرونید هیهن دن قمار قبثتکمو رونیدهب یک الواول هساتهرزوا روکن م هجو هدننزو برطضم (بششکلاو)
 نوح هلی رسک ك ن ءزمه باک الا داوسلایلا براض یا بلتکم دامز لا فی رولو| یک س هره کتک |

 لجرلاب اکا لاقب ردهنسانعمقما غوا هیهکلهمو رطخریو نزحاذا لچزلا ب اکا ل اقر د ەنى ساع قمل وا ول هساتو
 ءارح (ءاب کلا )هنزحا یا انالفب اک لا ردهنسانعم كلبا كلانلاو نیکغولهسات یعدارب همسر و کھ مقواذا|

 هدننزو هیون هلی كفاک (ذب وکَ) نزلا یا ها اکلارا هجوقف لاقب هنسانعم هودناو نرخ زود هیهسانهدنزو
 هب دب دشن كنابو كفاك "بکلآ ةب ونیاهب وکه بام لاق رونید هش نالواببس هتلاحتو راعو یزخ هکرذیقداومو

 ههنجوییع عي هعرصو هبلقاذا لّوالابابلانمابکه یک ل اقی رد هنسانعم قمایقبوفسهرب هرزوایزوب ی هک |
 ودهنسانجن ققابودیا قرتوط یرحمُیرلک دید بک لا ذا۶ رشلا بک اق رد هنسانعمقلوا لیقتورغآ نرو ||

 لزغلا بک اغبردهنسانعم كلی قموب قموب ییاوکلبیا شل بک او بک دقوااذا لولا بکل اب رک ساک
 هعرصو هبلقاذااالف بک [لاقب رد هنسانععقماقبوقیهرزوازوبیخدوب هل رسک نهی (تانکالا) انک هلعج ادا |

 ردیفانهتن ی هدّواصب كفلوموب نکل بک اف هک اقب رولو مزالو یدعت لغو هنسانعم كىش ود بولغ هر زو ازویو
 انا تلعفا لاقبنا رداونلا نما ذهو طقسیاههجو لع بک او بودن یصح همزال ناتھ علعف باک !هدراضباربز

 فذح یلعفاویکآعقاوهدنیدح»# قد رطلا لعمملحاوراوکک #۱ و بش هرکصن دک یاد ربع هرغلطقو ا
 ردشابا ناب و لی و هلناونع هنعةلداعربغ هلدسزال ىا قي رطلا مطق ىلع ةبكم اهولج بولیق ندناب لاتصیاو لإ
 قمالواكفنمالصا هشیار باک او ردشملوا اضما هننیمزال نامه تویهاو| ضرعت هنس هن دعت قسد هد هراس تاما |[
 قوا بکمو كعْسو د هني رزواهکر ونلوا لامعتسا هنتسانعم كمارود لر هدیا.تمولیم هلا سفن بصن هرززواهجو |

 | هدننزو رفعج بقهقو روند هناویحو ناسنا نالواولشاب بولواولهثج یریهدننزو رتهق لیدیدشن كن (بقهقلاو)

 | نالوانوزو | ك نامه لوق یلسعرونید هیسک هفایقلا برطضمو نوزوا شعشود هنسکوکی رازوماهدننزول درم



AME 1۲ بوتقلا] هماک | نعجرخاذاره لا بلق بن لاقب وه ولی اا  

 ] «دزوقنالوا ی ولا واواب ون وای (بناملا) تباغاذا ااونقشعشلا تبتقلاع ندهنشانعمقغأ شذ یک دننزو توزع

 ۱ بریک ك فاق (بابنَملا) ردقخب هل وا قالوا, هداس هکر وشید هبیاسو كب الاخوتسحو هنښانعمءا وعبندروئید

 ۱ | عیااباتقو اهرتویا سوم! پانق" دش ,لاس وئند هنش یک ك پا هدننزو باک[ بانقلا) رونیدک الاحكي یتدوب

 ۱ E اقارب یرک د نی عاقج ونک دن هدقدلشب هکمیو هشوخ ادانیکآ

 ۱ هنیزاکش یو نوی ندير وس هله كيم باقم ا) یدیاز :ولوا مالمويظتنم یدّیسلنا یکد هدنلبذ هبانق نوب

 هرزوا سابق ربغ دوخاردقوبیدرفم رک های کر انی سانمم برایش بت دروتند «ردروفشنرکوا بونآداد ۱

 | كفل هتسسانعم تابنلا عار روني هنیرلق وهف كنب ركح جاغاب تاب هلیعصكفاف (بوقلآ) ریپعج كيف ||
 دهن ابتقایدبق ارهاظیدرغمكنوب و لبسح قل وا هیف فلت یسانعبتوعاب ر دیرین فطعلوقءره ز کاو

 | (يغنقلا) :لدهبرقرب هدنم هیت [هبنق )ردیردآ 4ب شر رو هدنس هک لواسلدناو هدنساصق ضج هدنیزو هرچ ۰

 ۱ يوقلا, و : بیعریا بعنقلجر لاق نوش, د همدا لاک نیس وصنال واف اولا عساویکر ابنا هدننزو رطبسب

 اب وق نضرالا باقل اب ردص وصخ هخنزاق هه کد هروکه تنام كحىراش ردهنسانعم نایب نوت هدننزو بوص ۱
 | پوفروقواهقلفاذا هتضنب طلا با لاه نده اتمت یم ذاب ےس ةا روغن قا یم رة کروا شوقو جا ذاا وق !

 هرقاذا هبلاباق لاق ر زولوانددادضا هلغلوا هنسانعم قلوانیمب و برهاذا لچرا باق لاعب ردهنسانعمقم اق 1

 یحدوبهدنن و لیعفت (توقتل) رد راو داصتهبش هدنران هقیقخا ق نکل یدلبادعندادضا نوب هجزکف لوم

 | ییهنسنرو اسهماقیتحءاییوقتضرالا ب وق لاقیردهنسانعمقم زاف كيدوخاب قم زاق قو چر هنسانعمقمزاتی رب ||
 ۱ روفچ رد هن هنسانعم كلا ناشن ورتا هلبا هنیسترب هرو هعلقادا ؛یشلابّوقلاعیرد هنسانعمقیرابوق بوکجندنرب

 ۱ تلغاف(بوقلا) | اهیفاوااذآ ضرال نولزانلب وقلاقب وابهیف ثرتایا ضرالاتبّوفل اوقت یک مزافقاجوا وأو
 | هدرلن وب (ةب ةتاعلاو) هدننزوهان مماملا) نوک ؛ باوقا یعججیک خرف رود هنس اروا ناًمح ندهط رو٤ كشوق لبعض |[

 ۱ | قالطا هبهطروع هاقو هم اف و یکی سهلکهج اح ردففخم نداق یظفل هباقو روندهنسدروابنامح ند هط رو كسوف

 تلخ # لنملا هنبودرولواهلیر اعا یب دلواخرفد تاذیعي توقتاد دوخاب ندنلسف هیضار هشسعونو زوئلوا

 اضروب نملثم خرف نی طی یابوف نیتباقوا * بوق نما
 ۱ عطتنسو لصفنم ندنففرو مدمه ید  ندنحب

 ۱ هیناونعتئرب هدننا دمو ردعالم:قلوا لاضقنا ندنمدنمهنالواولتلتت ارهاط رونلواب رم هدنع هدنقح هنسک نالوا

 ۰ یش لاقیدولوا ریعت شمالواق هکر وتید هبهنسن ش تچ ب ولب وصندنغوف هدننزو مّوقتم( بّوقل) ردموسیح

 هلغل وا شمارغوا هنتلع زود وا هکرونلواقالطاهناویحو ناسنا لوشو رونی هنالبشمالواقو نیمقتمیا بّوقنم
 .هرعشقلصاو برجا هدلج نع علعتیا بو تتمرنعبو لجر لاعب هلواشلکودیرلب وتویرالبق هل اب بوبلواقیسی رد
 | كخاق(نبوقلاو) هلب دن كفلاو یكفاف(هابوعلاوآ هلبف كن همه ی كفاَ بو لاو آب دمو مم كفاق (تبوقلا
 یربخ تو مریض یهدسناوقب وقلا یهو هداروب كفلوم رونی هنتلع زوبانادلواق یی یرد هلی خف لو اوو یمط
 .ملقتف هعلق یا تّوعتف اب وقت هبوقلاس ردونتسانعم قع وق ندنرب هنسنرب هدننزو لعفت (بّوقتلا) ردملبرابتعا

 | ةضيْبلا تن 7 وم لافت رد هیانعم ول ید بایقنا کد زد هنیسأتعم نیم ار ابنکدافج یزواب یسهطروعكشوقو

 1 هننلعزونا هلی اواو (ءایوقلاو) هلبدم كو اوو ی كفاق (ءایوقلا)اهخرفنع تعلمنا اذا كلذو ثیامتناادا

 | اوفو وف هدلج ق لاقنرد وخ أم نذ هروک ذم هدام رارونلو| قالطا ید هنتلع کرت یک ی راقدناوا قالطا
 | هدیزعمالکو ردذ وخ أم ندنسانعفرتشفتو رفح زار د نوب ر هتل وه دیس راف دیلع ج رخو دج ا ی رهظییزلاوهو ۱

 ۱ ندی ره وج خزاش ردشمالوادراویرضندنسهلکءاشخو ندنون هدننزو ءالعفنالوانوعلا ةنكاسوءافلاةم وعضم

 ولهلاقب رو, دهیسکنالوا نوکشو د هک ی لپ شزقهللددشت كنابویمكفاق ین یوقلار دلی لقنیجدیسهلءا ۳

 هنیراقوڈ هطرومهدننزو درنص (بوقل ار دیس هبنکتنهیها دو تفآ هلی كفاق (بوق خارفلا لک اب جاوم یا بوق
 وند هب یلکنالوازامقچهرر بولواتبائومیقم هدننکسیمامادءدننزو همه هلی كفاق ول دیدرفمهبوق روند

 تاتقو دولوا باق کیا هد ایره روند هنفلارآ تنهشوکی ا نالوا لح هلج هلیس هضبق كيا هدننزو بان(باقلا)

 سوفردفیاضوق وق قوس وق باقاي لاقیردهننانغهرادقم ید وب هل ریسک كفاق(بیقلا)رد هنسانعم زادقم
er:ور  

 ون هم هوس

 حج بس

 لا ۱ ۹



 نده ۱

 ابوودود هر یتغاربط كنالرت نج هنلوا تعارز هلکنآ دک رود انن زومد اسم ابا ا :
 هرثط قادوط هژنینقف (بلقلا) هنسانعم نذالاذب ولقم روند هناونخو ناتسنا نالوا“ هارود ینلوفو ررربود 1

 الق هقْشلا تبلق لا هوتلتنم هتفش تناک اذاعبا رابابلا نمابلق لج را تلق لقب دهنتانع» قلوا هارو دونو د

 هغادود رود هدننزو ءارج s) انلقلا) رود همدا نالوا كرود یغادود هدننزو رجلا (ثلقالا) هك تناك انا

 | ىونەم رکو یرهاظلرکر ون دهیسکنالوا بلقتلارشک« دننزو روبص (تولقلا) ءابلق غشو باقا لحو لقب نوتید |:
 هدننزورپ زابیلق) ندنذآ ا ك وص هکر هدندر وب یس ەليبقرماع ی لنت تلق رولواتاعدن ول رنک کد نوشلوا

 ید هدننزو ما هدنوب ردندآ خاطر هدنزاد رماع ین و ردیدآ وضرت صوص نیس هلی هنر هدنسەكڵوادجن

 رار دا نوسف نوح تولقر خس لکن هکر دیدآ ی چنو عونر بیلقو ردیدآ كنظبرت ننس لق متو رددزآ اب اڑ

 شرق ندنفی دلوا یبحاص هظذاح تّوق تیافت رسل كن هسک مان معنی لیچ+ ندیم هاتف رهف (نتلقلاوذ 1

 | ردشلوالزات هدنقخ ك1 ىس ەم رک یال اا نی فق نم لحر هللا لعج ام # وبشارات دلتا بیقلت هبا نیبلقلاو ذاک
 یررهو مردبا لقعت هلی رب ره رد راو ملف یکتا عب هاغلوا كلام هب هظفاح تّرقورپ ز تباغب ورم هکر دیو ما ۱

 نالوا مزهنح هدنشارغزد هک اتقو یدناو دنا فاذکم فالوید ریل او ل صفا ندنلفعوتلق كد ترض اشاح

 نایفسوا نکنازدنارارف هدنفابا و TES ةلغلوا مرهنع جد" موس زم وار هلا نوکرنشم ا

 هدکلایرب كکشوناب هج ب وباب نارکشیودنا ارا امانا كن |ركىتىصەدکت لنالاوخش :و دردلاح هب :و بو دیافداصت

 خم یتعیدلا هارد هدعاا هدیسنکیا الاع هکر دی هدک هلنا زاتنفتساوید نوسلوا هن قلوا هدکعانا یتنیزیو
 هاد ندننبات هدننزوهیاک (هیالقورآ)ردشلوا ناباغ یتیدلوا للخیجد هدندح او ناف هلکعد مروی هدا ارد

 رود ناسخ كننوذنك دتناب بالتناردیچ* و دصم هلرغق كمالویعص كيه( بلقنلا)ردنقل یرطادناز نا

 بالقلا) هبلقتن لا وصیدحا لک لاقت لنم ءوس نالف تاقا ناشب رونیدهزب كانو د هکر ولوا ناکم مساو |[
 نوسد هتس زغآ رو یعدهضرم نالواضراع کدو القو سیا كغاطر هدنرابد يتسهلیقدسا هدننزو :بارغ ۱

 هتضرمبالق نانلوارک ذ (بوللا)ردیالالهاهدننوکو روههظهدنکروب هکر دیدآ تلعر ضوصخ هنجق هودوا
 یف كتابو ییعص كفاق(ني لق)بولقموهف لو هلا یلعرمعبلاو لج زلات تلقلاقب رونیده هود كلذکه یسکش هارظوا"

 (تهلقلا) یدنلوا لیتصفت هکر دیف داخو ه دننزو ناطرف(نابطلملا) رددآ هبرقرت هدننارت قشمد هلنتسکو

 هلوا ناجا رکو نادانو رجب اف زکر شور خن دنلاو نام بدو یریا یک نالسرا یبک هکرونید هیبنک ل وشه دنتزورغعجت |[
 مدا نوزوا كي هدننزوناطلق (نابهلملا) هتسانعم ءاضس . هم اروند هدولب قا | هدننزوهبهلس (فیهلقل

 E 1 نوک کن وند هیر نالوا یاق كنبرک ذ ۳٩اد اقلام اةن وكم كيوتو یعص كفأق («بنقلا) روند

 یرلجرف كنس هفئاط است بلقو ردصوصخ + هرانلوا یلقنرط نوتب یس هلوقم كشاو ناټو تآ لوق یلعردیارتس
 یکه باقر ولید هننکلب نالوا كو كن كنیکو رونلوا ر بعت قالید هکرونید هدئاز م نالوا هدنسات وا

 روند هه اس ان تاعاجو هنسانع هتسانعف تاس روتند هدولن هدنن زو تدرق (بیتقنا) هانم نو دم ۱

 مورخ (تتقلاوا هدننزو من و (بنقْلا] ر دوت خد نالوا باوتص هل لوا موسرمنعاچ هنزثاعاج هد هس ضعت ||

 زۓبعت تتقالاحر ولیکو تاغرواو بیا ندنفوش هکر دیر کدیادروونکو دن کد دیک زن دیمآ ع ول زر ندناک هدننز زراو

 کر وند هنبراقاربب نیک !قج وا امت هبتسو هش وخ هدننزو هنامر (ةباتقلا رداجسهلکنآ ےچس ہن دنا نیکیدلنا )

 هدنصا یعسق نیک | هدننزو لیعفت (ببنقتلا) روند یخدهفصعر دمجها ورق یکی دا نوکت هل هذیرلخما
 یسنئاط ی راوسو فصعا اذاابینقت ع را بنق لاقبرد هنسانعم كمروقاربب كحیهنیاعاقجاو ن کت
 روشبد هنس هم گنالسزا هذننزو ربنم بلا انقماو زاضاذا لیلا بنق لافب رکدیساکر دهنسانعم قلا تقم
 أ زوبجوا لوح روتبدهنهورکی راوس نال وا هنراوهقرقند زوتواو رروقزاکفهنانکرونیدمنسهطنا ییوآو
 ۱ اقم ق بنقمق نو کاما لاذ لاتفدعس هلرکذ ف هفالذأل همانهاو رع ترد حنو هاهنا لاق روتید هننالواردق
 رمالااذه بحاصتب سالو شویحو | ب رح تحاصهب ادیب هناا نود ىه لبق و تاسرقلا ناسرفلاولتخلا ةعاج نقلا

 ر روئید هنس هکد كنالسرا هدران و هدننزوبازحم (باتقلاو) هدننزولفق (بنعلاو) مین :زوباک (ننانقل

 اتقعراص اذا لیلا بقا ىلا ردشانعف قوا ناتفسقن نانخا وک نہ ولوا !عچب راب راوس رک توا

 هدننزو لفت [بنقتلا ناطلشیذوا مرغ نم کسا اذا لج را ننقا لاقردهنسانعم كل "رک ب وقاص ند هتنسکرو

 | رددا 1 دلقرب هدهزونم هم هدشزو همام( ةبانعلا)بنقا نعع ليلا سعت لان ردفدارم هدل وایانعم هلا اقا

 ج

 ھڪ

 م ہا



۳۸ 

FER 1زىچ ااا ا  PEO RICHEY, PN1 کاب هد غضم نالوا قلعم  

 | کیویلوا عالمی ب یسینان لوف كغلؤم رد را هم کتنا یسهلوقم هارکتساو لیمو تکرحو نوکس هکر دراو یخد
 . رونوا لاهتسا هددنسانعمشوهو لقع بلقو سهبار بچ هوای دم كوفر هکر هاکوکب لقو هکروبدًآوف
 ۱ هنآسکدس ص وصخ هن عام ملبس بلقو هصلاخو هضم ایلقوهل ابرو هنصناخو یضحتو هل كشر ھو
 لچر لاق رونید هبپک نالوا صلاخو ای وصو رک: دیس اکر ولید هثبش تپش نانلواریبحت سېن امرخ بلفور دیداویص رپ

 | لقال اغ رد هنس انعم كهرب وجوریکیهنسنربیخدوب یک ب لق هلب یک عرب ۸ (بیالقالا)بسنلا ضیا پلق
 1 یندنیننو ویدنوارکد هدینالن 2 هنسانعم ماه وتراربد هبلا.انالف هل تاقاراب عو همچو نعل و حا ذآ

 | ق قوی یل وچ بونود كفش و هرهاظ سییاذا بنعلا بلقا لاب رونلوا لامهتسا هنس انعم یم روق یز ودءرمشط
 بالق هنس هود لندسکر و ردندنلسف عرزلادصحاو و بلمتنا هل ناجادا ربط ا بلقا لاقي ردهنسانعم ق شهب
  یهنسنرب يخدوب هدننزو لیعفت (بیلفتلا) بالغ یهلبا باصااذ موقلابلقا لاقب رد هنسانعم قمارضوا یضرم |

 : ۱ یلافردهنبمانجمبلمر وح نسر كشر و ههجو نع هلّوحاذابیلغت هبلق لاق ر رددنب اندم كمر دنو دو ربک ندنتهچ

 کز اا هض كفا (بلقن رد هدنکبسهنطب ىلع هرهف لّوحردلدب یسهلکارهطهدار وب نطبل ارپ ظلوا ذا دبلق
 | ږوناوا قالطا هنالبی نا بلقو رد نیم ههیبشن هب هلخت بلق هدعلضایب هروکه ننابب كساسبا هنسامنمهراوس روند
 || دود من نالو ار یمن یسپنیامرخ هل الث تاک رج كفاق بل قو رد نیم هروب زم متن دوبکهنسانمهاضیهیح
 . ]| هدهببط بنکو امرخ هب اکا هدیسسرافرولوا ذیذلو یآ رولواهدنس هبت لنجاعا اعرخوبو هنسانعم لا همت
 - رولکیالقا نیجزونیدهنغا ریینالوا فعل اوعراودوخجاكنجاتااب هرخ لنهل اپل !ضعیلادنعو ار دلها راج

 ۱ ]۱ فلان كا : یسو لصا | یکبلق هه ك فاق بلقو هدنبزو دبنع رولک هبلقو رولکپو و هو ۱

 ۱ نود هنسانعم برج قلن زمرد هدننزو هبلع هبلقلا بسنلا ضح یا بلقو باق لجر لا هام زن

 | لاعت ردشوم لنطفل تلف تانلوا رک,ذ روید هزوتاخ نالوا ضعلاخو لا چیو ةرچ یا ۰ هبلو 5 هوا ف لاس | ۱

 ۱ رود هنالوا عدقو یکیسا لوق یلعروند هی وقآقلطم هدنبزو ربما (بیلقنا) هما اا یا ةبلف یھ

 ]| یظفل بیلقو رد بنلاقندنموقداع هک انوکز اوا مولعم یرفاحو بر بولوا هدر رونلواریعت هپ هج دامس |
 ]| ڭسابباک ید راغ از وکس كمالرولک ي قو هلن رولکبلقو یک هفغرارولکلقا چچ رولوا بندو رکذ م |
 |/پلاقلا )زد نیم هتشیدنلوا بلق ییارت ونلوا یقالطا هییوقمدقم ند نلروا یسب رعا هلشاط بیلق هروگ, هنناب | 1

 ۱ | بئاذ ره وج رابح ویف بلاقو ردندنسانعم ترج نانلوارک ذررونید هنخروق امرخ شمرارق هرم ك بال ۱

 أ رولوا كمد هب بلشنأم هکر درک یلامعتسا هلخف كمال هدنوبوٍرونید هفرظ ٥ . دنزرط لاش ېراکدلبا غارفا
 ۱ هروکد نر رج كباه شر دشلوا عياش ید هدرلبلا هنوک ر اسو یش واب هدعب رووا ريحت پ بلاق چد تیا

PEE۱ وسط مهدالما برجم هدنوا یا م ھام نکا م توہم ریلب وا سد هدناهراعقاو  

 زیاغم هبنول زین هکر وش هد هبوروا لوش «دننزونوعلا بلاط (نوپل پناق)ردلکدهدیشیب+> ترا میلسبلق یی دلو ا |
 | تكس هلی تك. بیل ببلعلا .اهم اول روغ ىلع تناک !دانیول ب لاق هاش لاقب ردنابا بل يتولک بوک لا |
 | هدروق هدننزو باک (بالعناو) هدننزولوبق (بولملاو)هدننزو رونس (بولقلو) دنننوزونت .بولقلاو هدو |
 قالطا هن رمو تنحم و بعنهدننزو هل (تلغنا) وکی دردنودلیرف برف یرانوبقر یرلنا وچ روناواقالطا |
 ۱ تحراشبعنو ءادیاهلق هیام لاقي پوه دو ثعاب اب ةبلعت لتعم ود رد نوبل وا هدوسآ هدنناکموهدنش ارفرونلوا |

 | رد هنسسانجم كیزد شنود هوا یرب هدننزو لعفت (بلم" ۱)ردصوصحم هنمامم یا یلامعتسا وب هروک هثناب | ۱

 ۱ یّربصنآذارومالا یف بلقت لاق ناو لامهتسا هنسانمم لبا فرصت هرزو هاو دو مردن طاصموروماهلتسانمو |
 ۳ تسا من سد هب شک نالوا يلغار هایق+ %5 هدیشمماو یھ .لفاف (بلقل )ماش بیک ایف |

 < یر دوحا تناطقو دبنشرو | ۱

 ۱ ۳ a ir منا ناز طور :هدوم ز زا ناکو شیدا |

 ۍلف لوجو بلق لوح لجر لای رونلو تبسن ید هراس فنو رونلوادارباهنوکد یک" 1 یسلکبلقیزکاو ۱
 درهیلبا نهذ ببلقتو رکف لاعا لغو یبحاص نیاردو بشرهلنناذ رومال ابتلع رص لات یا بلق لوقو |
 یروما هلو هیها دف ام لوه ٽچجو تفقاو" هنقرع لرماره هلا بقت تزنکهدطناصقو روما ءدقزا .دوخبا ۱

 ۱ ردقبلوا مدار هی هک کیا ات او ۷ هللویس بولوب ربطی زی يارا وشد دسیخ واوا یک شش ۱



 تساخقلا) ع قباب رسا فدا: عزا بشسعق TE ا لک تولب هل بسوقزوقر هدننزو هجرح د
 یرمو ویربا یسهلح هدننزو رفضج هلی همد اتم (بتهعقل) هتسانفم لب وط روند هشښ نوزوآ «دننزو طب العر

 زاس یرلثالب قارزم هکر دیتسا لجرار هدفلس بضعقو روند هناویخو نانشنا نالوا دیدشو دننو ی رج بولوا
 هشت هلص اتسااذا هبصعف لا رده: اشف كلبا لاص شا هل" دشو رهق هدشنز و هطول (ةبضعقلا) یدبا یدنا

 ترقو دیدش یا یضعف برق لا راد وسنم هنسفازکر وند هبهود نالوا دندشو زوأن هدننزوآ "یرجنا (حضعقلا

 ردنعلوا قالطاهش رهودهراعتسالاهحو تىزد ەك | ییط ین ەقاسم لوا هکلب مط ةفاسش یبکسجخ هیت

 و هدننزو یبضعق( یطعتلا هعطقاداهتطدق لاش رد هنسانعم اک ونک لمس ه دننزو هح رد فبظعقلإ

 هلن و (تنعقلا) هحرحاذا هقعق لاق :رذمتساتم لهر هدننزو هجرح دهلفاق(ةبقعقلا] دیدش ی یطعق برق

 كلام ماما بنعقو روید هیزوکلن كکراو زونلوا قالطا اطا هن السراو رونیدهّبش نالوادیدشو بلص هادننز و عج

 هدرزانعم یکلوا یکیا هلا بنعف «دننزو طب الع ( (بناعقلا)ردیمسا نو كهل سم ندج ندنناوز یتناظ وه

 قاق روند هنونادق ه۳وکزود ولو روید هتتلاح الب رکآ نالوا هدنو زب ضعب هدننزو هبطقت 22لا )ر دغڈازخ

 ةنغق هیفو ج وعم ىا بلحق فنا لاقي زود هنوز نالوا رکا هدننزو ذفنق(بنعقلا) ةرتصق یا ةتتعق ةأرفا
 اضنآ یو فلوم ةاتقغىا ةابنعف باقغ لاقت یدنلوارکد هکر دیفدارمو هدننزو تابنقف (ةاتغقلا) جاضوعا ئا
 هارو رفا تراشاو ناتو ید وف نالوابهاذهسهدانز كننونارهاظ لکان الخ ىك ەدنلىذ ىس ه "دام بعق

 هکرونید هنس هشسارکج اغا عوترپ و هتسانعم ج رسد هنن رکا ا هدننزو ردبح ( بعمل )زدن سر د
 كلذکر ذبح اغا كننلشت هکر درهم يرد تخزددازا هدشزراف هژوکدنام كحتراش زونلوا داف قاتلق ندن

 یرلقدالوط هم رلشاق یکنالرک[تقیقو رولوا نیکمو بلصتداغب ییسهتسازکه دکنسکمآر دنع تیکت تجاغا بست
 ررک هتب رغآ 2 كناهکروند لاتح نانلوارعت یار وتید هروغد لوش نالواه هدنکتآو روت دة رصو ةشلاق

 ناتار (تاغیقلا) ردفدا مع هدرلانعم زانعم یکلوا یکیا هلبابقیق هدننزو نارزبخ (ناتبقلا )ژولوا هدنننانز وا لآ

 نەسر هلننوکس كم الو قة كفا (تلمل (تلفلا)زونید هدهنس هرهه داكا ۇن ا هرتتعقلحا هزوا لقص زب هدننزو

 كنهسکرو ۱9 لوح اذا یاثلاتابلانم انک یاب لاق رد ةنشانعم كمروخو لنژدنود ورک

 رعت قفقوط هلکوکهکن وسلوا یونعم كرکو نوساوآ ققح درکردهنسانعم قفقوط دوخاب قدروا هنکروب
 رشط چست راو مز وچ هلتتزت هنسنز و هذأوف تاصااذا یناثلاوتل والا بالا نم ابلق االق لف لاقب رونلوا
 یتیدلوادافتتسم ندراضت ردهتسانعم ىلع مالةدارو نظل ارهظ لوحاذا ء شلا بلق لاقن رد نت اتقا اردو

 شب ك نوب و ردهنساتعم لیوخو سکعكمردنود بور وج ندنت ج یون يييبطاپ قلخ نیهننشرب تلقەززۇا ۱
 هامش یتیم دوخت هنیع ى امش و زونلوارسعت تام وعت هست هک ردنوک هنظ) ئ رہو هرالاب ا یژنژردزاو فروض أ

 زس۴ و # دانا لغماذ # و ۴ کف لر و × داماد * یتالط ص اتاق وز دتراع ندکسردنودهدقرا یزوو ||
 ۱ هام خرمز ارگ تنم اوز هبلااتالق لا تلقراب زعو زدیوتسه بلق یکی الک # سرغلكباک الف

 كاف لاتبرد ةنشانعخ قمرقج یسیئیامرخ -نادنخلاعا لقو رد لبسهظحالم قلوا داعمو دن زرد ید هلا
 اهنش اعم دآوف ون دهکر و تلقوا رج ااذاةرتسلا تلف لاق رد هنس انعمقفرازق یغروقامرخو اهبلقعز زاد هل
 هدهناسمم هک دججت ونورنعت لکوک کهن هکردضخا نددآوف هدلابغتسا لوق یلعرونید :لد هدسزاف

 تلقت هکر دزبذأوفو بلق نالوا فو رعم کردتعد هدشندخ دا لارا ولق قراره نیلآلهاک انا ونشا
  لوقلتعو روندهنطسو كکر وتدآوف ضبادنعوردشفلوآ قالطا دآوف هلی راتعاهقوتو دافتو تالق هلتراتخا

 یا شو اربع رول بلقةدندنع قق لاو ردترابع ندنسادب وسو هبحب تلقو تۇردا ەنش هدر تكکروب

 ۱ :ردیدنم كس اوخ عیجب عام هک تنر دشدنش نوف مک هکر دن راتسه لف هاتر ةا ا رر

 ردیئنطاش تخف ل ةقظان ست روت و رر دیار تمت هان !جوروهقطات سفناکر دین تقوا ةدندنع#

 ضبف عت هکرد هروکذ م هفت دا لع ندنلف هدشادح هلکد سنا رس قرضا ذا خم مذا ناف نا وشاو 1

 | ۲ رد ساوسو لحو مالشا لعکردردض ۱ ردلمشم نی دقتط یدک تلقرکرایدید نیت ضعتو ردنابخو
 هکر دسلقلاهبح ° رد ىلا: نور لح کر ددأوف زد نل دنع احد قاف ۷ ندناعا لیکر داو

 راغ هلا تافصا“ ۶ یک کد اعلام یھ ۷ رد هند مولع لح هکر د ءا دی وس ۹ ریا دخل

 ۱ تعالو مهفو لقع ن بس لا ةدازاو رنو ام ندان اتفق رطااغو ب ف دوخأ ندنلعنیالطاتلقو
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 | ضعبهکر دنعدباهش هدنحبرشو رولواندالقعامنادلاطاو ذو بوصنم هرزو !تیلاحو یکم هشم یخ ةبطاق
 بابل حراش ندنهجوب یک ی راک ةبطاقو فاز وللوا لامعتسا ق رهلوا بوصنم هرزوا ثیلاحامنادنکر دراوءاعسا
 | هدنحمشدصاقم نیدلادعسهکب دلار دشلبا ناعیهتسا ی لوف با والا ةةاكاطیحهدنسهبطخ لصفمكنب سنخر
 منا ندنظفل بطق یسلک هبطافو اپ دلبا لابعتسا هدهلتفاضا یتسهلک ةفاک برعیاغلب هکردشلیا نقصت ەر وب
 یک هعاجن هلبراتعا دارفاردهبشنٌأت لوق ییعیکهمالعوهیوار ردنوجا هغلابم ءاههدنرخآ هنسانعم عماجردلعاف

 عماجیندارفا لج موق لوق هبطاق موقلاءاج هروک هنلوقلعاف مسا یک هبقاعو هیفاع رد ردصم ةبطاق ضعبلادنغو
 | دواوا هنسانعم عونج بولوا لوعتم قمه هروک هنغیدلواردضمو رولوا كمدرابدلکندرب ومج نعي قر هاوا |

 | توبقو یک قشرافهبیطقو مهتعامجم یا مهتنبطقن وا لاقیرد هنسانعم هورکو تعاجب هدننزو هبنخ (ةبيطةلا)

 | هنسانعم صلروئبد هب یرغوا هدننز و ذفنف (برطقلا )روئبد هثیدوس نویقو هقان قشراق لوق یلعروئید هنیدوس
 | روتیدهنککرارونلو اربحتزولجتوق هک كن لوغو هنسانعمطعما بذ رونید هد روق شلکود ییوتو روند هبهرافو
 | هیسک شمارضوا هنضرم عرمصو رونید هیسکر نکبسو هیفسو زوئیدهیسک نابج ققروقورونید هیسک نادانو لهاجو
 | لما ويو یانوبزخفل یون اسکهلوا مولعمردپعسا تا هضراععونرندنتلعایلونعلامهدابطا حالطصا برطقو روئید
 | ق ورولوا هدغامدیربوردلماش هند عیجچ یس هدام كنب زب رولوا مسق جوار دیا تئشئ ندادوسردیدآض رم فورهم
 | قچهیغروقو قلراطربتو قلوا نوزح ندببس قنداو ردکمروکر هعقاو ماری و ردر منیمالعرولوا هدزابقارم
 | كچوکب رطقوردقعب هو اا دوس هراق للاخت هل داعم هکر لولا مف بر طق هروکه نفصو كجنراشردققزوف ندراهنسن

 | بشم كبسو فیفخ برطقو هنسانعم نر افصروئید رانج هدرخو ك جوکو یکونفورغزو صامرونیدهکب وک
 | برطقو رواوا هرزوا تکرح هنوا یربمادبویلبا مارآ هدلحرهقبق در روناوارعت ناوق لی وهفلش هکرونید هیننک
 | فيجل کدحا نفرعاالهدهیاهنرلبرارقو از درب الصا بوزکهتوایرب زدنوک نوت هکر دیدآ جوب رب وردیدآش وفرب
 | بّلوانابوبهنس هند جن اوح هدنراهن مار روب بوزکز دنوکن وتب هکر دکج وب رب برق بشید حر اهن برطق لیل
 | كنيواترمطخ هی ویسبرطقو ردشتلوا هییشناک ا هسک نان اب یک هقیجردق هحابص ندقلبات یبهدقدلوا هک
 | هکتقو هن هیوپپس هغلوا مزالم ههیوبیس با درس نيچ نوکر ه ردیبقل یوهلاریثسلا ند نالوا یزیلت
 | روشمو هلم هللا ترطق هلکه د لیل برطقالاتناام هتسیدنکن یغل وی دوجوم هدنهاکنیب هساباداشکس واق

 | قلاج هزیو عرتسا اذا للا برطق لاقب رد هئسانعم كلعا تخربسو هاج هدننزو هجرحد ( هب رطقلا ) ردشلوا
 | برطمتلاقت رد هن اتعم مان وا بولاض نشا هوا یربهدننزو جرح دن (برطقتنا)هعرصاذاهب رطق ل قبر د هنس انعم
 ند هنشانغم قلو !هرو:رظلان دل رخ بوبلبامازآ هقیق در الصا یک ك جوبیرلکدیدبرطقو هنر رحاذا لجزا
 | ییلقو ىزا شل زود ندجاغا لوكس كنيعو ىف كفأق(بعقلا) برطقلاب هبشناذا لجرلا برطقت لاقب
 | دغانج نالآو ص رادقم ىج هربدناق م دآرب ذوځاب هثنالوا هج اترواو هج هکح لوڈ ییعرونوهب هطاوقو هغانح یلنزاقو

 | مالکلا بعقو زدیزاتزنکم جب هک هدننزو هبه هبعفو هدننزو باک رولکب اعقو یک سافا رولک بعقا یعج روند
 كلراوط هیننزو لیعطت (بیعقتا) رعقوزوغىا بعقل مالكا ذه لاقت رونلو!قالطا هنهنکو هنب رعقو زوغكنيدرقال
 بعق لاقب ردفصتخ ندنظذل بغق هکر د هس انعف قلوا هج زوقج یسی راو یمرکد هدنتشیه قانج یینرظا
 یاصقا قرهجآقزغا یک ق انج هلشزرو یمالکه سک سی ووپ اکا ی ناک اقا
 نالفو بعمل اکو و دما تنم رفا امالا ن لاق رمق اذا م الکل ق بجق لقب ر دل معتسم یس العم كلبا یلکتندنفلخم

 هدننزو و ظعم ماين مش كنیع ( ةبعقملا) بعقلاكء اف خفبو هقلحم ىصقاب ملکتب یذلا قدشنلل رقم یا بعقم
 باب بعقناک تاک اذا عقم هرن لاقنرواوا فصو هکی وک نالواهجروقج یس رنعاو یمزکد یک بعق
 هکر دفرظرب هیش هیوطق هدننزو هبخ عملا هنبنانعم حایص بئذروتیذ هدروق نالوا ی رقبح بوبولوا كب
 یاهو سا عج (نحل حق ]روق قي وي ەنچ اراب رعاکر دوطقولقابقعوئرلوق لیعر ل ردا لامع تس | ناوشن
 هزوفچهعو ییا دخ نالو هذزایقومدراغاط دن زو هبقش عقل ولیدآ كاض زار دنا هلق عضو, انهطینبهدماش
 نوسلوا هیسیارلوا رونی دهرنکد دعهدقنزو برق( بیعت )رونا رفت ناف در راد عن زولیکرباوصهدنآ هکر وشید
 یا شقا )تاغ یا تانعق باقعلاق یییلوارکذ هد دام مکر دیفدارمو هدننزو ثانفع (تابسعقلا)

 كم نابثعقن ارد هننیانعم لعق هدننزونارفعز (نابشعقلا) هنسانعهریکر وت.دهبش قو هدننزورفهج هلبا هثلش
 هی هلم نیس (هبسعقلا از دنعون لو نزول هدنغل آلو ردیذآ ك جوبر دیش هکجوبناش روصواهیض كانو

 هحرحد
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 | هاتسلاب نعي هجزماذا بارشلابطق لاقب رد هنسانعم قغاقوص هبارشوتبیشو هعجاذا ؛یشلا بطق لاق ||

 هالماذا ءاالابطق لاق ردهنسانعم قمردلوطو هبضغااذا انالف بطق لاق رد هنا نعم قغلراطیهسکرو
 قلاوطا بطق لاقن ردهنسانعم قمردشواق بوکوب یفرطیکیا هرکصندکد روک هنب رب یرب یترانلوق كلاوچ و
 O ها لاقب ردهنسانعم كکر وام عو یت ځی رخالاف هبتو رع لخدااذا
 بوطقو بطاقورو شد هب یکی ر ون رول بوکآ ینزوکی نز وب بولوا هرزوا نیبچ نیجاماد هدننزویوبص
 كءروتسوکهرهحدب و نوبچ نبح بوک ینزوک ینز وب دوب هدننزو لیعفت (بیطقتْلا) و ونلوا قالطاهتالسرا |

 بطق لا ردهنسانعم قغافوص هبارشو بطق ی یعءابیطقت لج را بطق لاشردغلبا ندبات ردهنسانعم
 هجدرماذآ بارمشلا بطقا لاقن ردهنس انعمقشاقوص هبارشیحدوبهلب رسک ك نهر مه (باطقالا) هج ماذا بارشلا
 هبارشنالوا ج وزع هلا وص (بوطظفلاو)_هدننزوربما (بیطقل) اوعقجااذا موقلا بطقا لاقب رد هنسانعمككربو
 هلن وكس كناطو یئالث تاکرح كفاق (بطتلا )ندیعسا ىسرف كنهسک مات ىع وب ريل اةرج نیدرص بيطقودوتيد |

 نمرکد هکر ود هروم د نو زوآ یرلفدقوص هنکیلد كنمرکد هدننزو هز هبطقلاو هدننزو قنع(بطعلاو)اآ

 ۱ تلا كبرکد رونلوارببعت یکیانمرکد هدیکرتو ایسا حجم هدیسراف یکی س هناوب وباق ردبا نارود هنیرزواكنآ |[
 هدکلف هلم ناف بطقو العرودن :دیدحیهو اهتبطقو اهطقواهطق ىلع یا تراد لاقب رولوا هدنشباط
 روناوا كاردا هلکنا هلبقو عضو هلبارظناک آب ارحم تعب رونلقان هنیرزوا تن هلبق هکر ونلوا قالطا هزدلبكجوکرب

 | هطن نالوا یاج یکیا ردترابع ندطجخ نانلواربعترطق هک كني روح كکلخ*«رکردشنلیاانتکافلّومردتجماوا |
 هدرابردو ه دنعضو باری دعماوج روللوا لاردا هلبارلناراضرعو ردنانارود هنرزوا ران آ هرکه کر دهیمجن

 ۱ هجوتم هب فح بونج هدقدلا هیدق را مات ینآرانلوا هدنفرط لامش رز ر دیا راتعا هب لامس بطق هلبس هرباهلصوب |
 هدنلوانیما ندم رفع عدل كل لیارظن هر اعم تطقماشخا ره ردهموهومهط ةن بطق هدندنعراضعبو زولوا |

 اقلط مو مهدیسیا هبوقبطق وهلاقیرونلو|قالطا هنزاکرسونیس نالوا یرومارادم كموفرب بطقو رهبر

 یا یعالاكلذ بطقوه لاقب یکی یدل وارکسع بطقهاشداب رونلوا قالطا هئش نالوایماوق رادم كن هتفوب
 بوطقو رواکباط) عج یکد دشرم نالوا ضوفم هنسیدنکی را هتونعمو هب روصروما رلکلاسوهرادمو هکالم

 رداجهلیا هبطقلاوذ لوق یعردیدآ عضومرپ هدیداو مان قیقع هدهرّونمدنیدم بطقو هدننزو هلبق رولکهبطقو رولک |
 نکگهنسانعمفدهلا لصترونیدهننر مت قو ناب هناشنو یدنل وارک د مک ه تنر وند هنلبمنمرگد هلبض كف ظلال

 ردندیماسا هبطقو هدننزورفز رواکبطق یر ذیدآ تابت عونر هبطقو ردقج هلو لاضنلا هس هروکهنناتاانسا
 همام هباطقلا )ر دليا ک اصتاک هنالع نی دل عدلبا لیفطل نی ماع هذ معهد امر ردندیاهصا یرازغل ابطق نمره
 نالوا بیکرت ثعاب هدنتزو باک (باطقلا)ردیدآ هب رقرب هدنرابدرصع هباطفو رونیدهنسهچراپ تا نایسکهدننزو
 ۱ هکر یدحراش مس انهم يللا عم روند هر یییدشواقكنسهقاهماجو هنسانعمح ارم روند هب هنسن نالبناق همبشر می

 رد ذوخ أم ندنساتعم جاره نانلوارک ن ر دزاگوت و ردتخبهاوارب یجب دش واق ید و روئ,دهنلفسا كن هقاب ضعبلادنع

 ردیمووا نک نوب هکر درمسقم هل رر یت وب وا نهق هک ه لیاروقم بب ا باطق هدیابعو ردنوسرم هدساسا هک
 یسرف كن هسک مان درمص ن قباس هدننزوریب ز (بیطق) یهتنارد نیبم هلا هراب نالوا یسی و وا كن هقاب هنیطقو
 نیدیبع ردیدآ كيوصرب صوصخت هتتعاجج عابنزونب هدننزو هبت رع هلبقف كناطو یمن كناف (ةيبطقلا) ردیدآ
 هدنفارطا یسهلک تاببطقعقاو هذتیب #3 بونذلافتایبطقلا بوم هلها نمرفقا و شاد رعاش مانصرالا

 فارطا قیعجج هنیرذیدا لبجزب تایبطق لوق لع ردشخلوا دارا هرزوا مچ ٌهغیص هل ناشعا زونص ناک
 نیتم ندنآ هکر دنابنرب دوب هدننزو یکیز (یبطقلا) ردیدآ تابنو هدننزو ناغع (نابطقنآ )ودهلبرابتعا قحاولو
 هلنېتخف (بطقلا) رولوایوقندطالهو ندییانالب زود ندنفیل یباغا لیجرارولم زود ناغرواو بیارکفتسو |
 بوآآ هلبا نزو دوخا هلا لیکې را دقمرب هدرما یادتبا هدکد یا انشا هنسنرب اد هنوز ومو لیکم هسکرب
 یعرشیهنندنوبهکر د دنس انعم ق آی روتوک نیم هجورهارابتعاو سابق هضوبقم نی رسک یا نزوو لیک سی |

 هيف ربتمب نزو ر فب افارج كلذ بسح ىلع قبامذخأب م ؛یثلا ذخ اب ناوهو ابطق هذخا لاق ردشلوا دزاو
 لایعتسا قربلوا لاح ناته وب ورد هنسانعم اعیچچر دعقاو هدنلوق:بطاقموقلءاجالثسکهبا بصن [ هبطآق )والا
 ۱ هکردشلباناس هرزوایجوو هدهرد یرب لخاکە بلوا خرد ذوخ ام ندنس هلک ب طق نالوا هنسانعم عج رونلوا
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 سل | نونج بطق لیاقمرونلواربعت قزاقررومذ هدیکرت رد هدننایم نادقرف هلبا یدج هکر دق هلوایامُس بطق داره ۱
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 هن ظح المو رکمت هکر ادموسر هرزوا قلوا لیختسمهد هنسانعم لاخترا باضتقا هدساساو ردشماملوا صیصخ ||

 | عطف هليا هدحاو ٌهبرمض هل رایا مالکلا بضتقا لاسقب ردنر ابع ندکلیوسزوس هه ادبلاب نزرسکلیا
 ندحیسنم رڪ رد ذوخأم ندنوب جد بضتفمرحم ندا هضورعرحاو رد نبه هنسهقالع یسانغم بیضق

 | یبیشت ندنس هدصق رعاش هکرد ذوخأم ندنوب خد یجیدب باضتقاو ردشملوا قالطا نوصغی دلوا عطقنم ||
 | فطلاو قفوا لاقتنانالو هبا صلخت نسحو ردنرابعندکلیا لاقتنا هنخ دم كنخو دم یعیهدوصتمبودیآعطق |[

 | هدننزولنیعفت (بضعتلا) رد نم هنعا طقنا ند لد چ ید قالطا باضتقا هنس هلکدعباما كنیملّومورولوا

 | یعاعشووترب كشنوکو هعطقاذا ایضقت هبضق لاقبنوسلوا هلبت مچ تیفیک رکو تیک لرکر د هنسانعم كم سک كپ
 | اهعاعش دتما اذاسعلا تبضق لا روئلوا لامعتسا هبنسانعمقمازوا بولیکح قوبج قوبح یک ناص خا |
 | تضفناف اض فت نصقلآ بضقلاقن ردهتیانعم كلك هدننزو لعفت (بضقتلاو) هدننزولاعفنا (باضقالا)

 لاقیرونلوا لامعتسا هنسانعمقمازو| بولیکج قوبج قوبچیعاعش كشنوکی کب یضقت بنضقتو مطقنا یا بضقتو
 لوق یلعرونب دهي یتا دوب و هبنسکن لینا دوب و نلیسکن دجاغا هم كفاق (ةباضقلا) تبضق عع سهلا تیضقت |
 كارجش مان ضقنانلوارکذ ەدننزو هبطصم فضلا )روتیدهنب رهرابهقنوب نلیکو د ن دنرزوا ج اغا نلیسک ی راخ اش |

 نګ بوسکی کع طاق فیس یل اصموروماهدننزو هم العهلبا دب دشت (هباضقلا) رونیدهت ناعضومو تبنم ك هجون و |[
 هدننزورنما (بضعلا)روماللع اطقیا ةباًصقلجر لاقى رونلوا قالطا همدازاذکراکواناد یحاص قتفو قتراأ

 | رونلوا قالطا هب هقانیمحو روظ شخامنیکو اشاب زونهو هنسانعم كيراب خاشردیلا دهجت!كجااهکر ونیدهغوبخ
 | رولکنابضقو هلبعض كفاف رولک ن ابق ئچ ردندب نصغ هکرونلوا .قالطا هلسانت تلاو یدنلوارکذ هک هتن |
 | رلق یرلکدتارسحت یععاقهیلوا صد كب ی زون هکر ونلوا قالطا هملقهلزانو فیطلو هجا بیضقو هاب رسک فاق |]

 | عونصم ندخ اشرب شمالا:لوق ییعزالوا یلکاهکرونید هیاب شلزود نبدلادرپ نعي ندبیضقربهماقب و ردتج هلوا
 | هدنماهتلوق ییعهدنببیضقو هنسانعم ناب غبت رونب د ههل نیکسکه لیس هدان زو ردندنتابنسح كياهکرونیدهتالوا |[
 ۱ دره اشنم كنلقم »۴ نصف نم ریصا »۴ نالو ارتاس برعلانیب هکر دیجسا لجروب ندنسب هلییف هبضو زدی ذآ ی داو رب 1

 | ببضق نسف ها کر دیعسا یباعرخربیعی رب هدنرهش نی ره بیضقو یدیا هسک لمحت مو راصتیاغب هو |[
 | امرفرصوصخاسماد بولوا شو رفامرخ هدنبرح هرز وا روک مهجور وب نم هکر دوپ یصا ردیًشنم تنلثم ||

 | هدکدلیا بلطامرخ ندموقرمرجات بولکهداعلا ىلع هنب نوکرب یدیاردنا عیءاسیسیدنکو بولا امرخندنرجات
 ید بیضق هلکلیا اطعاو عن هلیساسهم العاو: حارخا هرصوقرب ندامرخرتکو انف نالوا عج هدندنع یخدلوا |
 | یدیشلنا ظفح نوتلا هسیکرپ هرچا هرمضوق لوا رج اتركم یدلبا تع زعو دوع هتم یکیدلکو ذخا یهرصوق |[

 نۆل كليا لتف نیسقنیدنکه سیارم هیلباض)لعتسا یندسنکو لارد| هبیضق هلکلیا زکد ن هرکصن دکه تکی نضق

 | هعفدوب هلبا فطل بوشنی هببضق هدهار لالخ یدلوا نابوپندنبقع كببضق ناباتش نامه بولآر خر هنا
 ] كر هید عمر وامرخ العا نب هداسعلا لع هکل بق هداعااکب ییءیضوق شعاامرخرتکوانفهلبااطخ مکیدرب ,ودکیاتح |

 || ریو فقاو هل هیطق ببضق هلکلنازارحاو زارا یدوهعم فک« دنس هرظنم كيبضقو دادرسا یب هرصوق ||
 .یدنکو نخ | یرخندرخبات تسد نامه هلیف ملتو فست ات ك تەكە دقەلو | علطمر اسغتسالاب هنس نباتا

 [(باضقل )روند الغ نیکسکی خدو (بضاقلا )ردشلوا بهاذ هیاقن تعش كار هد بهذ بهذ هللا نعطهنهاکر کج |[
 | بضقمو روند هلق نیکسکی عسک هلیس هدایز هدرانوب هدننزوربنم(بضقلاو)هلباه (باضلاو) هدننزودا دش |[
 | کر دنسانعمببضق «دننزو هرم (تبضقل )رونی هلا ئر اک دیار نعت قار وارابهک كلذكه نل نانلوار عن هرهد ||

 ۱ ابضق یخ رولب زود قوا ندنآ هکر وند هعلقوا شاسکندنجاغا نیفییعب عب لوقیلع ردنا ناناوارکذ

 | اتل ازز اچ ولو ب یمنی رو هاچ نلبچ هزات نوجما كلبا لک اراوطو هلتاتخفرولک
 باضقمو اینکه بضقلا تبنت تناکاذا باضقمضرا لاقب رونید هرب نددیا تابنا قوح ی هجن وب نانلوارکذ هدننزو
 ۱ تراصاذا ضرالاتبضقا لاق ردهنسانعمقلوا قل دجنوب رب هلك هرم( باضقالا) ىك ل روند هغاروا |

 | نالوا تق بطاو تفیفخو تسحو رونید هنویقو هب یک یزوسرب واهب هودا كولب ر هلپ رسک ك فاق( ةبضقلا) ةبضقاذ ||
 هکر د هنسانغه كغزوتسوکن ج نيج هدننزو دوعق (بوطفلاو) ةدننزوا لیرض (بطقل]ونلوا قالطا هی هقانو همدآ |

 اب وطق وابطة لج زا بطق لاقن ردنرابخندکک !ینزوک ین زوب بو ردشروب یتغلارا كن را زوکب وتاج ینرلشاق
 ردهسانعم كمردکر و هعطقاذا (یشلا بطق لاقیردهنسانعمتمسکو علکوهبنیعنیباع یو زاذا تالا بابلا نم ۱
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 || بصق ةقانورعب لاقب رولوا فصو هتیودورک دن مرون د هيمو د ن دیا ع انتها ندکمگیاوصهدننزو بساک(بصاقلاو
 كشانو هخشاذا اببصقت هبصق لاق رذهنسانعم ككوس هدننزو ليعفت (ببصقتلا) ءاسلا برش ن معتم ىا بصاقو

 اهرعش ةأرل!تبصقلاقب ږولوا هدنز نط شمانوزوا یک اوب رههکر د هنسانعم كم يا همر وب همر وب كلو كلون یحاص
 یحاص بیضقتو ندهنسانعم تمرویلاص بو روا كلوب كلوهروک ه تناسب كساسارک ذیساک ةباصق هتلعحاذا

 یرللاو رل ردیا قج رویق ةلبا شماق یتراجاسمراب رع هدعج یاهرعش بصق لاعب رد هنسانعم كلی يجروبق
 هەق را هلنوکس كداصو ىمط كفأق (بصفلا ) قنعلایلا؛دشاذا هدي بصق لاعب ردهنسس انعم قلغب بورنو

 لاوقو یانو لدوذ هدننزودا دش (باصملا) رولکباصقا یعجج هنسانهءیعمروئیدهفسرغب و هنس انعم رهظروتید
 نانلوارک د ړوناوار بعت باصق ید هدر ناسا هک هنسانعمرا ج روند هب ی از غو بن اویخو یکراهزرونیدهبیشکن الج
 ةضضفلا) رونلوا قالطا هننستاروک وکو ل هقا رط هلیسهداب زو ردهنب رلانعمباصق (بصاقلا ) ردذوخ ًامندتصق

 رصف روند هکشوکو رونید هب وق شلزاف کیهبصقو یدنلوارکذ هک هتنردیدرفم كنس هلک بصق هتاف
 زدقج هلوایرهش كنالور EE هنندمروتند ەرهشورونىد هنسار ما عد هنفوج لرصق لوق يلع هنسانعم

 رض مو قشم دهدنتلابا ماش روئید هنب رمن نالوا م ظعا ند هلجج كالو ر دوخا كن هکلو ار نعي هي ظر هش ل وق ىلع
 هرزوا ییبدلوا ف راعتم هد نمیبالاح روند هيه زد هبصقو رونا واریت هاکتو كمل ا ةدعاقكى کە رهاقهدنس هکآوا
 ندنسانعمرصق فوج هنسانعمهیدم هروک هتناسب كساسا ردذوخ أم ندنسانعم هب رقارهاظ قالطا هرغص هش
 ۵ اص شلروبهبصقوزدیدآ هب رفر صوص هدقارعهبصقو رد نیمه هظح الت یوقوهدنالوطسو ردذوخأم

 هبیصقتلاو) هدننزو هببح (هبیصقلاو) هدننزو هنر (تباصقلا) رونلوا قالطا کبک یلکلباورونلوا قالطاهنکو لپ
 هر وبنار وندهنموغب ینراقو شماق هاصقوروسدهنگو ولي حا ص شارو زانو ر دراما هک: هدننزو هلع (هصقتلاوا

 هببصق و رونید هیسک نابزدب ندیا تدیغو ع دقو لصفا ماد قلخو نس انعهرامنمرونید هلاوقوهکد ودو هاو هنسانعم
 هيه غاب دوخ ا كش راویدهغابهکرونید هنیدنیوصلوشهد تنزو باک (پاصقلا) هنسانعم هیوبناروئید هوغو
 هدنروض ید لواص تو رب ز نوا نمو اص هفرطر یر وص لیسرولی اب هرب بد كت هو درا نالوا فریم
 هک هتنردهصق یدرغمردکع ددال هکں دنا نعمرابد باصقو ن دنا دابر وهات نه غان ل اوح بوکرب هدازواوص
 ردیدآ هدلبرهدنیمزبرغم هدش ذو تاکرح (تابصقنا) ردیدآ یسرف كەر ون ن تللام (باصقوذ) یدنلوازکذ

 عضومر صوصختهن هلیبقهنهدبع ی رولو یدعو مټ هدن ارت هما هد و هنیهج (نببصقلا )ردهیرقرهدهما و |
 سراب و ینوق هدننزوث ذخم (بصقلا) ر دعضومرب هدنساضق نر رح و ردعضومر هدننایمرببخ هلبا عیب و ردیدآ
 لی هرخ اف ءایشا ضعب هدنباسهن كننا دیه یوق یرللایخ برع روئید هیسک ندیازارح او ذخ | قیسلا بصق هدننا ذی
 لوا ید سنج ندیا قبس ی هلسجج بورد شوق یترات نانعکی ن در یبا مص ا یوق هدعب بو دبابصنیغراغرب نیم
 هدعب ردنرابع ندنو قبسلا بصق هتشیاردیازارحاو ذخا عازتالب یلدکوا نالوا هدنرزواو علق ندن رب یبیغراق

 یذلایا بصقموهلاقب یدنلو الاسا هد نم بحاصو لضف لها ندیا مدةتو قّوفتهزاسهدصوصخرب
 هنویق شف رق کوب هدننزو روبص (بوصقنا ) رود هدوس نالوا کوکو وقدنزو بصقمو قاسلا بصقززچ
 زررغاچ و ید بصق بصق هکر دندناوصا قح هرغاج نوعا قغاصیوق یشید هلنبتقف (بصق بصق )روند
 روید هش نالوا دینشو بلصو یوقهدننزو ذغنق (بلصقلا) رد هفن اتسم هلج لوق ةعنلا یعدتو كقلۇھ
 هعطقاذا نالا بابلا نمابضق هبضق لاقب یدهنسانعم كمسکه لینوکس كن هبجم داضو یخ كفاق (بضمل
 یرلخاش هنفا یطاو بولوادنلبالاب بضقو ببضقلاب هب سضاذاانالف بضق لاقب رذهنسانعم قمروا هللا قوبجو
 بوضقمرون ید هنخ اش جاعا شلو اعطق نوجا كمزو دیایدوخ اب قواوروشدهجاغآشلاصقا.دبلادهتعسره شان
 هکر دندنعونر خم یرلکدیدبنهزوک هننابكحراش رونلواذاختا یابندنآهکر دیار مع ون بضقو هنسانعم
 ملفد ژونهرولواردصم كلذکب ضقو هتسانعم تسفساروسد هب هجو هزاتبضقوندب رلکدید یباغا نق هد کرت

 باطتقالا ) ضارتنا لمقاهکراذاروب زم ا بابل | نماضق هقانلا بضق لاق هنس انعن كغ ةهقانروطیمگشماعلوا
 هکر دهنسانعم ۶ اطتقا باضتقا هروکه نناب كح ابصم هبضق قعع هېضتق ال اًقیرد هنس انعم لوکی د وب هدنښزو ل اغا
 ردهنسانعم كغ هیدقان یمو روط ناسلوا ل عمزونه باضتفاوردترابغ ندک سکن وا یسفنیدنکی هنسأز
 هنغیدنلوا لعن هلی قوبحارهاظردزا جه دانعم وب هړوکه تنا لساسااهضق عع ةقانلا بضتقا لاقب یکب نطق

 ههقان هد هراس تاهماو رد هلیض هظحالم یکی دلبا بوکر بورنآ زونه ندي روس دوخا یک یاطروسط رد ی
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 ا تفتلملل اوقردن وتشاک هنابنقو بیم کف ببقق رنک نابشق هاو ی عاز منو RET ےہناتتشق

 هلغلو هن لانهم قیتعو دیدخ عب ند دا دضا یم هلک ت دغ ق دکن ده وس م هژزوا هجو وره د باهنر دلکد بلع ل وعو
 ۱ تسن هعج از RO ORTE RT HEY TE نایشف هک ای وکواردظ وسط یندانعم کیا هدارون

 |[ تش قلا ) یکی س هملکنناجنا رذفرطتس» ءنیوپهکتلب ردلکد یم هروبز تبسن هدندنعیزنشخزو ردوا
 ۱ تشقلا) روشی هیبنک یرامندنماهشو تذالج ینعبنالوا ینفنلا فیعضو یک طابخ روند ه ئز ود هدننزوفشاک اإ

 تشقف تسحلاعبرد ذوخأم ندنسانعهطاخ نولوا یقالطا هسنوتسح نایلوا هریک ابو نعناخ ہد ےن زو ےظ

 IE او) هدننزو ذفنق (تلشقلا) بویعم یاتسنلاتشعم لجرزاجانمو سناسال" قلاف /صناخربغ یا

 ۱ رفت 3شخاق کر ونلو| قالطا هنابنرهنالوایرام وغوبهدنقاس هلنتحف (بضصقلا) ردیدآ ت اپن عور هدننزو ج رز

 ۱ قلشماقرونید ءایصف هنتسنم و هنتعاجو هلبقاط یفلاو یوکس كداص ردهاضقو هلی اه زدهنضق یدزفعروناوا

 ۱ یک ء اف رطو ءافلح رونلوا قالطا هعجو درفم ردسنجمساء ءابصقهدندنع هرونس اکو اش منم ناتسیپ |

 تنمو رونلو !یالطا ف هرکصندکد لسک ی عب زفلابمب هژدلواتبات هدر ردن دنعوت بصق داق هکریذ جرم

 ۱ هدقمرب شات نكت زدزاو هنضقهنادج واهدقعریه AE رد هبصقیدرفم رونلواقالطا هنراکک قنرب

 ۱ بضقو رونلوارییعت م هرلکک لو اید هدم سل نیلج او نی ديلا ماظع یهو نصل ادم ان مآ اما لامرولواهنادیکی ۱
 | یا هدنساضفدازاغوهکهلوامولعرونب دهبصق هن وره ںونلوا قالطا هراهبعشو هسافنا ئ راج نالوا هدرازاغوب ||

 | هدیکر رازبد ی د هیزلا بصق هلتفاضا هب هيرو هبصقو ه هرج کو بر دارحم قج هلآ فن ب ورک اوخیرب هکدد راوار |[
 | یسیرو زازیدولکیان هدیسراف رد رهاظاسح ردشملو|عضوهدنکوا كنهبقروبو رونلوا ربع قالت رخو قالتروغ و
 | هدندرا  كنهبصقرونلوارتیعت نکیوا لزق هدیکرتراریدی هک و ب ردارح جهل وا لصاوهیءدهم هسنن نا ناو لواات
 | قولوص هزربطنالواهدنآو رولوا لضم هرکحقآ یبواربتانهبصقو زدلصخ هپ هدعم ْخیبوارب بونلو عضو
 ۱ دوخاو ندنونلاییع؛نالوا لیطتسمندرهوج تصقو یهتنا راردی' قالطا هبرا قورت مانکن وار ست نیز طا

 ناک بفبطلو مرو هکناو روند هنسهل وقمیرو وه ول نالوا عونصم هدنزرظیسهناونز هاما ینو یان دنشه وک |

 1 | ریعتیزب لوکسااکاناوسن هدیکرت رووا قالطا یرنصح بصق هلن غلو | صوصخءرضمهدفاس هکروئید دن
 | «دحریززادناووجنارادنآ نالوا نترموعص رم هلنوقانصقویک یی رعواسرع رونق "یصق هلند رفت كنوپ ز ار دبا |

 ۱ هولصلادیلع یبنلللاق مالسلاهبلغلب ربج نا نی دا هنفو زدیرلب ید نالواهرزوا روک ذم هجو دآ سه هکر وئید

 نوت ره وح دف بصق هک رد تشعدیامنکهکود ح راتتش تصقنم تاصق نون و تس هد خرس مالتسلاو

 ۱ تنادخ هددیاهنو ردنعلو اتو حر طن دنن ارب دونم العار و رم تب رونلوا قاللطا هب وا العا ی زبدرب هدنح الطصا

 ۱ یعقرارهاظ ردقح هلو هظوارب 2ام هک دیسهناد واف وو حشساو هانز کش وکد ازم ندیصق هدزوک نام

 | هلیرمسکشهرهه (تاصقالا) زونلواقالطا هنیلارحم وضنالوابعشتم ندز هعنج تصقو یهتنا ولو اینالوط
 | لساکت هداصوصخ یعر كود نابوخو بضقاذراصاذا ناکل تضقا لاقب رد هنسانحمقلوا قاشمات لغرب |

 رد هسانعف قلوا ثعاب هتفاکتنسا توا وم كن هود ی شان ندنکیذلبا عابشا یکی ر کی حن ندنکیدلبا ثثادساو
 ةدنصوضخ رژ ندنکزنسهرا دا تزاب وح لتموب# بص اف یعر ٭ لالا هنمو مال هلن تفاعاذا عالا بصقا لاق
 هدنادنم هکر دج زم ر رانا تنغرو لیم هب بوصة دلما عاشا بودم اما هدنیعراربز زارد شانى دنا ساک تول امها
 تلعفاذا یا لا بصقاو بزتشلا نم عتمااذا صفرا بضة لا بصقاف یعر کردم وشرم هلن ن اب وب
 ات وليا ماتهاو د دشتهثخ وه اکه هام ینبدلوادهمتم رودزم_ادعونرعشلا نم نعسافاهنیعز ءاسایا كلذ هللا
 اوت هه هدننزو ةه طض (دتصقلاو) ۰ دنن زو هحرف (ةبصةلا)ارونلوا ترض هدنفح ننک ن دا داسقا و هایت

 بالا نناصقهبصقلافبردهتسانعم كمه دننزو بصخ صقل )ص فلا هرکی ا ةبضقمو هبط 3 ضوا لاق |
 اقرا نو زیا دندن حبصق كناویخ یکی دلباع دبا بصقو ردذ نوش ادنذانعم ون اصن ویقهفطقاذا نان
 شان لغات را "ندکما وص هود ت وضقو تصقواهنصقلصفاذآ 5 اتش لا تاص2لا نص لاقت دهیم تخم

 هنق هسارمفرف ءانملا برش نم عنتماا ذاا وضقو اتصور علا تنصق لاش ردةنس اطعم قمردل یرف 4

 یو زنا لنقت ر شلا نحهعنماداانالفبصق ل اقر د هنسانعمكابا منم ندکیح او | وصن رس ازونه هب وت یی هتسکرز وا

 ردزاحرانوو هقشاذا, هعشاذاهص لاقسارد هتسانعف مو کو هراعاداهضصق لامر د هنیساتخم كلييع ید بکر و

(La)هدننزو ریما (ببصقلا) هعلیدا دا ااصتقا هصتقا لاش ردهنساشعه علی رهسک نر نرو لاعتفا  

 een حح



 هلص ارافاق (بوسقلاو)(غب وسقلا) هنس انعم سیار روند هبامرخ < یروقو دن شی قو رب لاقب

 تیاسقلا) "دنشاو بلصاذا سماثخا بابلانم ابوسقو هبوم هب وس سلام تسق لام رد ناتو یاب دم

 نالوا دیدشو تو نوغول هدنیزو نابطرق (نایسیعلا) روند هثب رنک نالوا نمارپ هشلا كن امر ولمس فاق

 نالوا دیدشو تس قرهلوا نوزوا هدننزو "پدرا [بیسقلا) ظیلغ دنشميانابسق رک لاقبر "دایر ونید هی
 ددشنو هنتسانعم فخ رؤلبد هنس هوم ق اموطو كتجو تسمو همرح هدننزو روص (بوسقلا )رویه دبس

 هلحرقو ءاج لاش ردلکد عوعسیدرفه ندنظفل كولو هنسانعم یامخروسد SF رج نوت
 رش ر ندنعاونا ضج هدننزو ردح (سسقلا) یفانخیا بوسخ مملجرا یو اواس ل اش و فخيا بوسق

 (بسقلا)ردندلاجر یماسابسبقو ر دیس هک انك نمو دکر وندها هایی شک | نیو تیدآ
 هنیمانعم ققوطز وب هبورغ شنوکو ی رجا ذا یتاتلا بالا نمابسقءاملا بس لاقب ردهنسسانعمققاوصهدننزوب

 ردعسا هدنشتزو رما ( بیسقلا) بورغللت تعرشییعب تیغلا ق تذخاادا سعلا تبق لا ؛ رونلوا لابعتسآ

 ساسالا یف لاق توصو یرج یا یا ببسق هلو رهن تررء لوقت روند هنتاح یسخآ هلبا یدلغج كلر هنایسس ك وص

 یک قزاف هدننزو بساک (بساقل)زولوا یمسا كنسېنلغج كيوص ناقآ هروک کیا هر رج یا ءاملا بپسق تعم“
 || ددندیرع یاسا هلبعف كنېسو كفاق (هیسبق ) هنسانعم لهم لومرغروئید هلسانتتلآ [نالوا دیدشو تنه

 ردیفدارمو هدننزو بچم هلفأق (بعسقل )روش ده هنیسنی ۶ر موو یریاهدننزو بطرطهبا ههم ىا (یجسهلا
 ماعطلاب ملا بشق لاقت رد هنسانعمقمردشرافبوتاق آی هېشرپ لینوکس كن هیچم نیشو خف ك فان( بشم

 هبهافساذا سلا هبشقلاش رد هنسانعمقمراوص هبا رهز نس هلوقم قاچ وو كمروچب ارهزهیسکر و هبه طلخ اذا
 OG هو رکگاب هباضا اذا هشقلاقردهتشس انعم قمار غوا هرادرهردوخاب هش نچ سو هو هر ند کرو

 موسم ار دصم هلبس هلو اه دنضعب وارورح هلتیفوطعم هرزوا لوف هور کاب لوقرذقن سل هومن صعب هک ید حراش
 رولواكعد هنسن رذفتسمورادرم هکر دقلوا عوفرم هرزوا قلوا مسا یعب صوص یانجم نالوا ع نکا یولوا
 فک تم دمو حدق دوخا تر كلبا ناتپوازفابشقوینهتنا

 ھه, ثق لام رد هنسانعم كلبا ءابت بور و هداف یئ شر و مذلاو ادم ابسنک | اذانالف يشق لاق رد هنس نم لپا

 بیو ریعت ی دکر و هب هل اذا ءوسپ هبل اق رد نسانعمقیمردش ال رادرب 4 هیت هیببک و هد پفا یل
 تلبشق لوقت ردهنسان منکر دیک لةم ۇز دیزاین مودوروک نا یلساساهب هراعو هربعآذادشق ة لاغير دەس انعکاس

 باب عوج ل رلنوب و هلفصاذافیسلابشقلاقب ردهنسانعم مزو غازو لقیصوالج دیگه و تاقعب بهذ یا
 تشلقا لاغر دهس انما بابن اتم دموح دقات دو حدمیندوبهدننزو لاعتفا(ب ابننقالا)ردفرمصتسندنات
 رد نعطتمیویکتهکردهنسانجم قهر دش الی هنر هر هدننزولیعهت (تیشقنلا) ملا و ادم بسب ہک( اذا لحرا

 یناذآیا هکرینشق لومترد هنسیانعم كن لب ریکلدو هدرزآ یهسکرب هار دی و هب هتل اذاایشقت هب هبشبق لاب

 لوتف مهخ ربسج ىلع نعالج رنآ وبشا هبا روکذ ملات فل ومو ردم وس نع هلیناونع ال هدیه هد دیمن ضوب ویو

 عزا نئبنف لا بشعم و ببشق موعسم لک و نمش یا باا یف لاق ردشلبا می هننیدح اه رینشق "برا

 مرکو ه لاقب ردهنساضعم تاذو سفن لب رسک ك فاق (بشملا) رولوا ذوخ أم نا یانعم هروکهکبینبشقو
 تابنهکربدحراشرذیداتابنرب هینش هناجند ابو ردیمسا ی ردب كن هسک مان هني نب كلام بشقو سفنلا ىا يشقلا

 ردنا روهظیشع هدنس .هتو رولیک | هلیبسیوطر هل وب یل اک بوبازوا ردنا رو مظقوبحر ن دنس و اږ و زد |
 اش هل وعم هاو رومد : بشقو رول وا شوا هبه با بشق نالواهتسانعم, مب سب ردلناف 7 مب «روبط ع اب

 هر اتهام :مسرونیدیوغاو رون,دهیسکراکه,تنالوتعفنم یوربخ یو هنس انعمءدص روتید هنوز

 هلکع دهیمق ولساپ و رونبد همش شلرنو الج بولیجآ.یساپ هدننزو ریما (بشعل) ردتفل هد نیت هدنوو
 روند هبهنسف یکم 7 ردیدآ تلکشوکرب هدنم ببشقو دص یدضو ولحیابنقفبس ل اه رولو ندا ببنصا

 اب و روند هنشقاو دضقلخو دیدجیا بشق بوتلاهب رولوا نددادضاهلکعٍد هی هما شم هریویکساو

 نانلوا رک هدننزو همارک(ةباشقلا) هلنبتعض رولک شق چ فیظن یا بیش بو لاقب روت ډب هتسن فیت
 سکانو یدو سبسخ لب مسکو (ةبشقلا) سماخلا بابلانم ةباشق باشق یسلابسکلامب ردړ ډم نږ انجم

 وشاهکه دننزوهنافع( ةا قلا )ردیدآمضومر هدننزو بارغ(یباشق) روتیدهنیروان ويعو رونبد هصحُم
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REKAR احرق oti زاس هنسرپ تن نا اباضرقا ۷۳۹ وب RE 
 لاق روس یر ةناضرف هيلبا كرت ةف العصا تو ديا لک یس هلج هاج ناباعط نالوا هدناق هک وئلد اینک کآ | لوشو

 یچسکو نیکسک هلی هدااز ا ز ید وک “هلي لفاق (بوضولا) هلک الا اتش عدنال یا دیاضرقو باصرقلخر ۳۵

 هش هنماندیمنتو کس هر هروخ ها ییاعظنالوآ هدیاقهکر ون هبناکروخرپ و لوک ال وشوزونیذهبیرغواو روند

 : ءآرقفو لصوصل ندینعج كناضرقو كب وض رف هد تنزو هطمارف ( (هنلضارقلا) روند هیاونی و ربفقو هيا هل

 [| هات )دوس دنا لوک نالوا ازم شن مدباق یتدوبهلیع هنیف لغاف سا (بتضرقلا) رد هنب لاضعم
  ۱ق هلن |ناللق همانیدروبلق+ مرکشتدقءنلزویلق هغ هدننزو مهرد (ضرت) پر مضوزم دو ظبالع <

 [| لش تب ناروا یاقوت طلسم کروز له اد( ةيطرقنا) زونیدهیدهتسن

 [| طرق لاق زد هتشانغم قلا هراب بوسلک یر لک یک كناوبج -نابلوا و هافق لعوا هحضاذا هنطرق لاعب
  ۱توقروقو ادیدشادعاذا لج زا طرف الام دزده تہ نانه كاان بودرکسكب ودعاتطع مطقاذا روزا
 || لیضغاذا هله ط لاه رداهتفانعم قوام نیزه اتا یمن ابطرت هر لانش رد ەتتسانم م قجاق بوکدواای
 ندلاختصتاخوردنوح ًاندروکذ ذم یانهیرونی دل مصقكفلاو نفخ كابو ی كناطو فاق (یطرقلال

  | 1یرسکكناطو كفاق (یطرقلا رقلا) رديمعا یراق تندسک مانهتج نتماصلا نیاوهنع هللا یر دیلولا |
 هکر دیس هب وصتمرت نت هوانا یه کوره دآ نوبوا عونرب برع)ا نیب لب رمصق كف)او یدب دشن كاوا ۱

 اوتیذ هتسهلوتمرصجخوزق یضسکت اه غدننزواطب الع (طارقلا )زدنا شقت هنیمز موزوا یماغق نمت ةلکنآ
 لواایلاح یدبایهاکضت كنتکلم سادنا اهدقغردیعسا میظعرهفنرب هدنس هکآوا برغمهدننزو هذغنق (هبططرق)

 یتیجنو ترضو نوندهنص هقاسمروقو توت دهد نون ابنا (ناطرلا) ردهدنطیضیلنسه هرفکء ان اساهکلور ۱

 یدلایانابطرقوهلامنو ثوند یانابطرقوهلاقنهنس انها ورود هکنو زو روند هسونانب و راعبایلوا ۱

 [| هدحتاصمو زدموسرم هرزواقلوا نّرعم نابتلق ظل نابطرق و هدعظاق ناهرب هکر بد جبره داوتلللام و هلخرتغال ۱

 [| تادایق هک ی دا نانتلک یلص ا ییمعالاّدنعووتدهسومانیوراع یو ترغیب هک س هلک نارظرق کرد هرزواهحوو ۱

 || فالسابرع ةماخهلغلواند دمی دقاظانلا ویو رذشملک هدانز ندم نکا نوا وتو ءار دند نطل بلک ن الو | هنسانعم |

 : هدننزو هلخ درج ( هنعطر لا )رایدند نابظرقسو دیاریغت هدسنآ رع فالحب همام هدعب ران دیدنابطلق بود ریخت |

 لاعب ردهتسانعم 2 ر يلو نړ تعز ذكم 3 هتنن قوجزآهدننزو هنیزحرذ عطر لاو هادتنزوافب دیک, (تبعطرملاو هطرعااو)ل| | |

 و چنا  isع ریل چن هدنماف- قن ل ایچ یشوا رک لو لیلی دنعط فو هبعط 7

“© 

  یناتندبضغ ای غنم اعا مسار ا هرضؤوا: دزی زب غ صنف ا باز روا !لخاتسع لا ترع 2 لاقت ادیب
 | ا دىي هلو تن ات تیک هد نیحس کن وشد هز شک اول بیوکید هرب ێشاب كرەدىا !تنوکس

 فج (بقرفلاو) هدستنزو ذفنق (بقرعلآ نولک هد هانم لوا بابعرقا نالوا یردضمنین هوا یتداعقمروط
 .ردیبسا شوق خب خوک هدننز زو ذغنق بقرقو هننسانعم نطب رونید"هنراق هدننزو :بّلخز (بق يقرع او) هدننزو هدننزو ||

 هدننزوهیزخز (هیقزفل) ردیدآ هدلبرپ ندا ارکشک قاو ٥ هدنرانیطس او زاوهاو ءرضب هدننزو بولسا (بوقرق)
 رفعج (تنرقلا ) هنسانعم ةر صاخ روید + روك وا هدشنزو ذغق هلو (هتنرقلا) هنسانعم ديصلا جل رونید هنتاوآ

 هراف هکر ونید ةنسب روا لوس ,ت هراف یر یعو وند هبهرافلوق نلچ لوق نچ هنسانعم ع ونریزونیذهتناشوط برع هدننزو ۱

 لویبویربا لوق ییع رونید هزوک, | ةخیوقولشابهدننزو رفعج (بهرقلا) هلوا چ ندقلوا تفج ةليناشوط برع
 بزقلا) رود همدا نیپمورس و رونیدهتناشبذ ذو دیس كنوقر و زونبد هب هب ی < نالواولب قتتیاغبو روئید هیشالوا

 رنک هسکتاذا لولا تابلا نم ازرق رد ام رق لاعب رد هتسانعم كليا عاج قوچ هلبنوکس كەچى ازو یف كخأت

 قوا یتاقو كب هتسنربهلنیتخف (ب َمل)رونلورببعت صلخ هدارعش هکر دهتسسانعم بقل هاب لس ك فاق (بزقل)
 لاوش هدننزو باغ (بزاقلا) دتشاو تبلضادا عنارلا بابلا نمای رق و ءیشلا سرق لاق ردهنشاتعم تنالصو اتش

 هوا نلوا ضراع روتفو نهو الصا بو دیارهس .هرحم هاکو ھر هرب هاک هلغلوا راکعطو ضو رح تساغب هکر وند هناکرت اب

 یسنهیاکح ناکرزانهتوکو ید دن اتسلک موحرم یدنعس حشر علا قنزنو لاین رن صب رخ ىا بزاقرج تل اقر

SLRS ۱یکل بخت بلقز واچ نکس نو ناتو بیا هل نوک مک ام  



 كن وناخ نوا عج ردننات نردسصم هکبارقو هن راقمو ندا ذاوطناسرفلا فا نیر لاق ندهنسانعم كلبا ١

 دن رب یرب و حاسمل الجر عفراذا اارقو هن راقم ه دارا لجرا براق لا ردهنسانعمقمزدلاق یرقوت ینراقلبا 1

 تیب راقم هکرونلوا لامتساهنسانعم كم وس مالکب جوم ق رشا معمو ننربمآو اشک دن بنچ قفاوسهجازم ۱
 ثلادع بویلیا اد رفتو جازفا هدضوصح و هب راقمو هنداح ئا نسح مالکبهاغانا ذا هبراقلاقی نادیزاتسیمامتلاو |
 هنهودآ دن ادصقو ولغلا لرتاذا مالا ف تاق لانش رونلوا لامتنسا دنتانعم كما كلولسو دصف هداصتقفاو ۱

 قروب نم لصف سب رصقتلاو ابفولغلا اوکرتاوا هلک ر ومالا ق اودصتقا یا اون راقواود هس باچا | ۱
 اتضعدو زون هننولطدوس ساق( رتلا] نیمار لامتا هلتس هظحالم قلوا" س رق : ۱

 یرسکك فاق رولکتاب رف یمجروئبد همولطنالو!شسلکید ندنفرطر نکلاب لوق یلعرونلوا قاللطا هدهنمولطوض ||
 ترقو هلیختف كنادو یرسک ت فاقرولکٹ اب رقو ر دشملو | غاسبناهرمسک کهن سکرولک تابقو هلن وکسكنامو |

 ردهدرطسرزوا هموقیمهفیصیرا عجب یگهردسو هرف هلواهدنشنزوةعف هک ساره اذک هد تنزو بنعرولک |
 ردرلب وسنمهنتعنصفب رقنویب رقلا وبا نت هل ادعو نوع یبانزکب وباو فواد ايدها نانس نیرکح ندنیدح |
 (فراقلا) ر ديس هيك للا نیسان نلعندجا هب رقنآ ناوردیعما یسیرف كن هک منرهزا دیبع (هرقوبا ۱

 منه براقو روند هل ددنصان ال یک یک دید تسهقراریکتلو کره خراشروندهیه ر تص ةن كنب رو براع ۱

 هذتنزورما (بف بی رقل)ندلعافمسا ندب رقناناوارکد روشی د همد نریدش ارآ بودا بلطوض هدارکهدنشتقو | ۱

 بی رقوهلواقابتوارطوتاتزونه دود یورو پلزوطب لس هنو کس باهم سووا ۱
 تن ور نم دز دنوکوا هن غرط 9و ر RES رتن هپ بم قو ندای 1

 اا PT RN 0F زدیزا ERS "تاناخمد ۳ تشهبب ب رقودفاخ | ۱

 هر وارو نیوز دام ملام تی دنوخ ناک بلا رس و ۱

 ید اقتمیا یارق دوام لاتیردشلوا ننن نان رخت دست نازک کا وک زدت موق هرزوا سابق اقا

 رادیابو لئاح هنسنرب هدنکوا هنو هری و تیک هان ندنتزکهرونید هیوص قوخ لوش هدننزو روح (بزوعل
 |فرقلا)ردشلوا هسعقورب هدن آ برعلا نیب: هکر دیمسا عنصومز هلیعص.كفاف مب درقتاذ)هروئک + تقانط طع هغلوا ۱

 هلو اردنا لاصدا مدقم ندهآر هاش هدوصقم لمس هکر وند هش زط رص لوش هلعخ كزارو هرم (هبرتلاول

 هدنښنزو یرشب(نرق)هنمیصتخا یا ق قیر طلا نم هب رقلاو برقلاا وذخا لاقی لونلوا زببعت لوب نیرغوا | ۱

 رديبقل كن كنهسکرب نعي كضعب ندنس هرمز نارق ءآ رقیب قو ردینآ و صرب بب زق هني ر هش هلابت ندنناماضم نچ

 یان (ترق یر يا كتعاجرت ندننتدنتوردیعل یرعلا یونهلا دم نادم "لیعوا هدننزو دا دش (تارق

 تالواادلا ؛یس لس هی لوعقممسا (ب ترفل ا )ردد هبرقرب ندنلا ادب زرهش هدنع هدننزو ذئنق ها هبقوف

 "دف هدننزو بدرا هل همه نیش (بشرفلا) رولوا یس هلوقمراوک- نو ظراغا اد یکید توی هکر وند هتک

 ناتشفزب , و لاحدي نالوا هد لاک ی سهقافو رتفو هلوا شلو ا لعل” بولاشغق یدوجو هکر وئید هسکه دزو اشنو ||
 روددفدآ نوزواقر هلوا نامربدو یرایس هدوکو روئید ةسک ناهناو لوک اورو د هیسکتفایقهد نعژواو 1

 بیگی فن وی دیک دغى شەك رو رونیدهیسک رشم دن ویوحد ورود هتالسراو

 هبصرف لاعب ندهنسأنعم ت دننزو هجرخد هلا همه داص(ةبصرقلا) رولکتشارفیج يج هتسانع» نطبلا | ۱

 یاضتقم هک کسر اش ماد لاقتردیفداعو هد شرو هصرق ها هه داتض (دتضرعلا) هعطقاخا

 انعجج اذاذمربل ایفل !بضرقلاقت ردهنسانه«كمر دکر هبط فور دربتعمت تادشهدنموهفهك هبضرقهرزوا مانا

 ۱ ردهنسانعمكلبا لک | نعۈج ك ئبتب و هقرقاذا ء ثلا مضرة لات رولو اندم دضا هلقلو اةخسانعم فعال

 كلبا لکا هنسن یروق تراقتراقو ادعاذآنالف اف بضرق لاق زدەنش انعم كب و هعیجج لک املا برق لقب

 هیسکندنا لک |هنسنی روقاف اد سوم رقلا) اسباب اش لکا اذا لا بضرقلاقب ربما
 مچ + وص
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 0 قنواو ارم نارا قیاص اید نوا هیهاش مربی اجرام و لا اینا هدتو[أ
 یلا هلا دادو لدعو . خب ورخ كباب ربط یدهم هد وند نامزرخاوادارم ندنامز ,پرامت ءا درامي 1

 اهب ابتظبسا لاک ین ابا عیب اس ابط کردم یکیدلیا هدودز نیدن اهج دن حک ید ادو روخ شوفنو هدوسآ ۲

 ی اب ارو رسو قود کم من بتمن 1 تبفامو رو رس ما اهکلب بوپلبا هلاطتسا اعطق یثان ندنذا ذلثماو |
 «دراتقولوازدمان | یی دلبازاصقتسا هلکیلکریصف هنادجو هج هال #یمانخا روشی را يراهن فصن ندمیا ||

 بناجو لئاز هنلکلاب هناویند ثبحم ندنراغام.د ارانب وم هغلوا یشیامن كنم هنوم هکلب رمن ك كنم ايق یخد
 .ردادیوع ینج هوا هئاماو لباق هر هبل ام زوبص نایعاو هداسو اص یر هام ےعص نفلوا ل امام هق الطا ۱

 تی دح هنمو هد بان تج رولکی کن وکر هتعهو هبه ر شو ر هش هنس ین هان ندنسافصو بیط لاک كا امزفدسانا لوا

 مات او لأطتسیال یج نام بیطب دارو مییف رجب رهښشل (f FTA نوکن یح ناب زا بر اعتب ىدا

 .كنموم دارم کردررح ید هجو ر هدفب رش قراسشمو رد شابا دارم نیت هلیترابع ءربصقهف اعلاورورسلا
 : راکفا بعشنو تاوهش ج زوو هد ساف نون شوفت هدنپ هام فی کردن امز یکی دلیا برف هل وهک

 یغامیولد هعصو افق تیاغب یمن ت ترم هديا یس هدهاشم هببعروص هلغمال اقدس 6 تالختو

 ِ باک شاپ رولخ دمو مد لا 4 هکر خزم ردباتا یتیدلواالحو رکا پہلی هدایز |[.
 ناس یس هلوقم ثاریخدو تالدبتو تیبصمو هنلب ر قح هوا ینلاسحمكت دملواهک ۰ هدرلتنفو یتج اب اهم رک

 همقاو ی رنک او نکسرا فرزاد هبههقو كحبهیلیاروهظهرزوا قلوا هم دقم هدزاا لواردرلک هبلیاروهط هاو
 | ادب ند ىج الت قلوا هنکزو امم یدو مروک نم بید لوا ندنادوهشمو تار عبدلوا قبایطم

 هتدواکرونلوا قالطا ردن نالوا لاجل ا د طسوتم هدننین کو وبا هلب ریسک ك اړو یم کی٣ برامملا) یهننا

 جنب تبراقسع اتو اک رام نیدلاقب وا یدزاودیطنا نیبیا براقم ۶ش لاش رونا واریجنوللاج

hepدوس و  RESزرد ټراقمهدایشار اسو ع انهو هار مکر ارد ښ راقم هدر كج ۱دی(  . 
 را طب هلقخو ی رک لار ردندانعموب یراکدید ث دا برقمنالف ناب رنو لب ده تند

 هد یزو نح( برقم ا )ردذوخ امن دنس ا عمه رافبرک نلاینآو ب و ردبزال قم لواروس کم هروکه ب نان لوڅ نکل

 REA رفا ل اهب و دصوصحم فصو ردذوخ أم ندیارقا نابینلوارک ن روند هلماح نالوا بن رق یسمروغوط

 : تارعب كلذ ل عفا لعت ردعمآ هنسابنهم برق قلنس هدبیزو ناچ“ هس (بارقلا)رولکبب راقم يج برقمیبق

 پیر دهلی رادسقمو هتنهزا دنا شش یک بارق نانلوارکذ هباه _ةبارقلاو هبارفلاو هدیشزوبارغ (بارقلاز برهیا

 زدب دا تان اطوب هدنکهدننزو بارع بارقوهردق براقیا هشارقو هبارقورنیکلاب هی اذه لام روتیدهیهنسٌ نالوا

 فا اجا :ر۵ندروک دم یا نعم ریا كىنمةبارقنالوڭىھيىشب وهام لوقنردهنسانعم پب رقهلباھەبارقو

 هيل آرونب رظنمهناف نمول اب ارق یورو مولا بارقاوقتا وبشا هلکن وب فلومر دنرابع ن دنراتسارف نمو اهب ارقو پار قو
 : نی رقلا) ردنزایهندنرابیصم نظببرف هقبفحتو کر دینسارف كنیژم دارم هکر دشایا نرابشاهییدح

 ییرق:سفحکو ناب رقم ان لابفب«دننزویرکس زولیدیبرقهدسشنومر وند هباقنالوا بی رق هفلوطهدننزو نازک |[
 ینولص لو هدننزو هم هرکی( ةب قلا رقلازرکد اکهبارقو هبزفدیفو هالتمالل هبقاذا هبرق!لاقیو ءالثمال اپ اهبراق اذا ١
 هلواردیا مزکبو تیامرو بیر رقت 2ام اد بوبمرآ ندا الصا یععاص یشانندنت "ع لاک کر وئید هخاربصق مرکو
 یوص هکر دص وصحم هششوم نامه بويعأوا قالطا + هرک ذم لوف لع هدو مرکم روند ةبزفف هت کنم

 زونلوا اوا قالطا هغا نصف یییدمریا 1 نیا الصا یحاص هود نوسسآ كيرا نالوا هیاعورف ن ر وصل دلوا لیکو

Nدنبهام رع تیدح هو هوا هنحو هژوا شخبلف هدامآ پولیکح یرانالوق نوچما وکر هکدد هود لوش لبالا هبرقب هب عمو  

 ةليش ةن لعاف مسا (ترالفتملا) ر دمي زم یییدلوا یوزم .هد هليخقو یږسیک كنار هد هیاهم هی :یعلا لپ! لپالا

 هیراببسیرادنو هرکی ییاردلعف ناوجف ناوعفوهرکر رکسرد ناوم یزو هکر دیعسا صوص رع نیبضوعلادنع
 :ندرح یعشبنواور دند فتم ءهژا دروب نمر هک لوا مولعم ردشملوا هیهسن هلبا براقتمنوڪغ دلوإ بی رق |

 لاو فرض تزد كن الوا ضورعو رده وذح هور سرو ره یربزدلّمسم یضورع یکیا
 رادراو فرط ییلكن هنا ضورعو ردرتبا عب ارو فوذح ثلا بربضو ردروصمم ینان بز صو رده لوا
 فاحو فاز هدروکز نیمار و ردزتبا ینات زا برمضو رولاق لعفردف وذح ورع هکر دلئ ام هی دنکل وا بز
 تل ر قهرا ی لشرب هدننزو هلع اعم( بالای دامو و نصبقردنرد ثلع نالوا یراج هنس ببار



 م شک

 هب نعي هد کشف هدهد یلعمجو هیننت ندنغیدلوا ردضم لصالاقو ردلمانهلاعاّاسو هب ههبذ هلغلو ایا ۱
 ردزدضم ناب رقة دارن ےهؤامو مه رق هاروتلاو هم الا هذه فص اهن ا ق لاق ردنشلوا یراعتمهد هفو رعد

 ب
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 هدهنسل نالواتّرفن هلسو قلم نابرق سق ردشلوا مسا هد هنن نانلو ااطعا یک یس هلک ناول> رد بلا مسا

 مسالاوپف قتلکنابرقفولصلآ ثیدح قاماو ردکعدرولواهلیهجو ءامد ۀقاراهد داهجوارغیرابرتیالاعت نخ
 | ههاشداپهیهدیدذنسب ثامدخ عد هنصاش سیل لهاشدابناب قو نلاعن هللا لا اہم نوب ره سانلا نم ءایقت لا نآ یا ۱

 ترس ر يس )كلوا یک عمو لوتفد ۲ دود وب م رج هن قق دهاشدا شان ندنشدلوا ی رتمو لوح هاش دان دوخا زوناوا قالسطا هنشنمهو مدمهنالوا ترغب
 هلو هظحالم دراز یو درفم نوخچیدلواردصم لصالایف كلذكر د هلبس هظح الم ج دنلواذاظقا هلو |
 دن نیبارقو رولک ن بارق یی ج هدنروصوب رولوا فصو هکردزتاج هلی كفاق هدانعموبو رولوا فصو هزوک ||
 یکرؤک حیف روند هروکو ب شو کر دندنظفل برق نانلوارک د هدننزو لیعفت (بب رقنلا)ودیمسا یداورب هدنباز |

 هنسلب هنوکو كنمسف تآ تب رقنو هب رق کتشااذاابب رفت لجرا برق لا فی ردهنسانخم قعررغآ یروکو كن هسک رب

 وض نکرا ی هود لب رسک قاهره( نارقالا )ردبدآ عضومرب هدننرز لفق ( برق ) بّرقوایحو بحت رو له افهلع |

 ]| یکیدشن رویم بولجآ رفوکش یزاربعم اور یح ردارع. ین هلوا تس ردو تساراهن ایعاب بویلوا مالحا ||

 مساوبو زونلو ارت هلترود هکروتبد هنت نالوا هلیهجو قموق هر ندر بورب دلاق ندربنرللا کیا لوق نع رود
 بن رفتواعم ام عضیواهم هاب عفرناو او دعلا ناب رض وهو بی رعنا سرفلاو دعیلاعبروناوا متسا هدنن رخ
 تلخ لوقت رونلوآلایعتسا هس انعم تالیانیحر هلترابعءاراد فرقو هللا لاح هدتقو یرلک دشلنساوایرع

 تالماحو دفلا دزولالبل هب تت رسا ین لبالاتبرقآ لوقترد هنسانعم كمروب بوروس هجکن ویا نما
 قراشید كوا لنکشوک هودو كناظو اهدالو ترقاذا لماطا تب رقا لاقت رد هنسانعمقلوا بن رقیبنمروغوط
 لاق رد دتتانعع قم ند تلغي هغلوط یار ءاتالل انداذا لیصفلاو رهلا برقا لاق رد هنتمانعممشلعی ون عچ
 زدضم هک هدننزولاعفت لار دیدشتو نینرسک ( با رفتلاو) هدننزولعفت (برقتلا )ءالماللهرقاذا ءانالا برقا
 بلطاذا ابا رقتو ابرقت هتاب رقت لاقت رد هتسانعم كش رود هدیقلواو كابا بلط برق هل هلیسورب هینسکرب دینا |
 دی عضواذا لحب را برفتلاقبرد هتنشانعم قوق نرالا هیروک ذموضع نانلوا ریعتروکوبهسکز و هر |
 عرمساو لا هلبس هبنبرتضاحرما راربد برفت برفت هدکد لیا ارغاو ثخ هک لیحت ب هسک راب رعو هبرق خلع |

 هدننزو لاعتفا ( بازار دصوصخ هنس هبنب نها ردلک د فّرصتم هزوپ زم غیص هروکهتنایكحراش هتسانم
 لعافت (تراقلا) براقت اذا ۶يثلا برقا لاسش رولوا نوعا كلاتشاو نوا دحاو رد هنسانعم براقت قشلق |

 لامعتسا دنسانعم قعوطزوپهلالعضا و تاق هنشنرب وا دعابت دضاب زاقتلاقب رد هنس انعم كلك نيمه یز هدننزو
 یامز یسلوا هدیسر هلاک بوش كنیک او تربداو تلقاذا هللا تبراقت لاقى ر دنرابع ندقملعب لاک هکر وناوا
 وهو رد نیم هرانعموب فیر ثیدحویشاو هک ردا انداذاعرتزا براقتلاقب روتلوا لابعتسا هنسانعمقماخ بولک
 هفارطا ترصاقت لقاذا ۶ لا نال هعاسلا تازتقاو ناملارخآدارلاف تذکم نم وم اا ۇر دکن نام! برافتاذا
 ثقوو راونالا قاتفنا ةراعلا عوقول ناعزالاقدتصانا نورباعلا عزو هلادتعایا راهنلاو لبللا ءآوتسا دارلاوا

 دعا هشلاو رهشلاک هنسلا نوک نیحیدهلا جو رخ نمزدارلاوا راسبنلاو لیللایوتسپ ذئنيحو رام لاردا
 كنم هدقدلوا براقتف نامز هک هدف رشثّیدح نانلوارک دهصالخ هناذلتسالنصعتسی موبلاک جاو
 براقت الّوا ردننلبا نایب هجو جواهدنساننعم براقت فلوم رد کعدرولوا ق داصو حک هلاحال یرابور
 هدنمآبال وا هکر دتقو یکیدلبا برفت یایق كتمابق بویلشب هضارقنا كنب وند نامز دام ندنامز
 نانو انفتنالوالیبعتسمهتسا تعمرادداو تلقونوزولوازابا فلق یزهدهاشم تولوا قداص یزانورثرانیوم

 ]| یوبندنامزسب رولوا هجوتمهنلف هتبلا دفا یطاو قحاول هدق دتوطزوب هب نافتو تلق هنسنرب هک ردذوخأ
 هل ازا هلغغوطزوب هیناسو رصاقتیخد یت اب وننموتایضتقمو قحاول یتعوینارطاهدقدلشب هیاضقن او ضارقنا
 یم هنبالعقمالشب هغلوا یطقنمیجد هبرمشب تارودکی س هاوقمسوهواوهو یوتید ٌهقالع هدنامالهاٌهمدا
 ءلرلت ر وص نالوا هدنداهش اع هننیغروص یرلک دلبا هده اشم «دلاشم مع هلغلوا افصم یز هلبضتم ترم
 كراهتو لیل دارم ندنامز براقت اینا رد راکرد یفج هلوا تسارو قداص یراب ور هلهجو وب نیفلوا یرلپیع
 هلغلوا لد-تعمزاوه هدرلتفو لوا هکردیرام اکنه ین ارود هدنراجرب ناربمو لج كنظعاربن یحی یم اوتسا |
 :ثافضا راب ور نانلوا هدهاشم ندنعب دلوا لدتعمو هدوسآ یخدراغامد هلکلبا لادتعا یسک ید یتاسنا جازم ۱
۱ 

 بس بسا
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 1 الح هزانآ هلغلوا هددنزوراداصمی کر رفزوقیهنارزردراربعجو درفمو ثنئأنو رک د نهدي رقنالوای دض الدب
 | هدنساضفمهفانسم بی رقرک روا تاور ءافماماو نینسحنآ نم رف هلا ةچر نا یاصعت هلوقک ونلوا ابتعاو ۱

 اتت جررکاو هبتیق ةفاسمو تب رق ناکم لاقى رونلو|لامعتسااثن و ودو ازکن م ءایصتقالاتس> ها رول اوا

 | لجزااذه لوقتو نارق تاذ یا قس رق ةرلهنخ لوفترونلوا لابعتسا هلشن اتیالتخاالب هش ار ولو اههلتسانعم
 ۱ ژوند شد وخ هدیسرافرونلوارببحت مصخ هک وشدهننیفبنالوا هلهج بسنو جر كناسسنا بی رقو یه ییرق
 | *دکزو یرتشب (نییقلاو) هلنبتض (تب قلا هلیعطكفاق (ذبقلاو) هلال تاکرحكنادو هد كيم (تب قلا
 | ندراردصملصالایرانوپ هر وکه نن زا کودک یکی سا ناو هل هد خر هدننزو مارک (تبارقلاو)

 | یترفوذو ی یقاوهف با نقو نیرقو ةهلبزق و هبقو هب رقم هن و فن لاو فترات دنلوآ ناس عسا ق رها وا مسا هدب
 | لصالایرلنو یکیکیدید كحراش هد هروکه نناونعیب رق وهفكعلوم سب وذ نودیایارف لمنالویارفودو

 ۱ ۱ |« دمالک صف یی ردشلبا یپن ندنبعتیبارق وه قرهل وا در ندنس هگو ذ فلوم هکیدلاقررولوار دصم
 ۱ | دوك دمر ین هدنحرش بارش نکس لو دشاپاهلطخ هد هزد یخد هجا هیلعیربزح ند شالا راکنادو رو
 | ةزاو هتشدح اهتارق نمدحا قب له وبا هلسمج زا ر دسنلما ناب یغیدلوا دراو هداوصت مالکو ب ولوا صف

 !قمراو هبوصیروشآ ||

۱ 

 جورو رقت ی رابغ درطمرذصل اب فصولاو دب اول کر وصلا اوجض اپ رافايا هد هاه رنا ناو رد شل وا |[

 ۱ | عج ما نوکی ةبارقلا ندلپهلتو یتارقو یبرق وه ن دبماسا + درکصن دک لبا یادم تاب وید ردسشاپا
 ]| اوفو ةدیرفمیزّرطمانعقاو ردشلبادنسرب ونت هلبترابع بی رقو بحاص وعل عج مسا ِنوکی ةلاعفو بی رقل
 | ا دعب هلتزاسبع رد صم لضالایف ابهنال مگ مج باو دجاولا ل دو ارقلع ل اقول فق ولا ىف

 | نیل یارفاووقو نيبال یتارقاوذو د نحاولل ارق وذ حفلا نا یلص یتا ق مسهو یارقوه لای
 | هتس هتک هغ انهیدب را بؤاوا ظ وح ىسەلكوذەتب هدند و رو ادرج نمپ ردا جز یندو رو افاضمهایآ ونع

 1 .نولوا لوح هنفیدل وا عضوم هنسانعم بيرة یسهلک هلارق ی یی : كم سب رولوا عج ممادوح اب رولوا لومخ

 ردعمل عج (نوبرآقالاو) ردیعچب كيرقا (ننراقالاو) ندیعج كيبرق هک و بنز ءابصبا [ءابررقالا ) ییهتنا

 | كتربشعیالو زاقاو كىزاقاو دوابرقاریه لوقت روند هلنرشعو ناشي وجو هنیرایصج نالوا نق ك كەك

 ]| لوق لعرکد شاار دقن شاتەم قوق هقالغ نانلوا ريع بارق ی هلنوکس نارو عف كفاقب (برقلا) توپ رقالا
 ]| هنانهمز ابارق هلنضتاوا بارقلا ن هلخدااذا لّوالا بابلانمایرق EN رق لاق ردهنسباتعم مدیا بارق ەق
 1 | نارالاهنمطا اذاافبضا برق لا رد هبنشانعم كمردب یر وضع نینلوآ یتجز روکه كنم هژوقم هو دونوپق

 | شد ثرقلاام نادیازعارب هکر دلوقنم ندنیغمصا کرد جراش دمت دویپ لس نوکیا برف كو ۱

 | نیا كا هلیغاب هاتف هکر وند هنخالغ لوش تل ملق ل وق لع هنانممد رونی دهن ق:دننزو باک (بارقل
 | هنرالقم كن هنسنرب بارقو راریذ ید دی نا آ اورلراپب ندی ردراب یع رولوا یک الغ هروبنطواردیا عضو
 3 | نوجا كليا ایا عاب نارقو هنارقوا رد كفلا هعم لا دعم لوقتو هریف پزاقام یا هبارفوهلاق روند هثتشنالوا بیش

 ۱ | هلوکس كارو یم كاف( برملا. رکن یساک یکه نا مروتبد هغمردلاق یر قوب ی قاب كنون اخ
 | قعد هنطب قام ندزوکو ىعيندەلك اش لوق ىلع اچ هیجاخروتید هوصع نانلوارتعتروکو نشوب هدید |

 | دوخان یروکو ب ك هسلک هلنتف (بزعلا)زولک بارقا چب ںونہد وضع نالوا رزق میشزب قشموب کاخ
 | با بابلا نسب رق لا برق لقبهرزواروک فال ارد هنانعم قم آی وضعردق هنغشموب نر اق ندروکو |

 | تالوانیمس وضو نکد نیس کیک ها ةر دونا دننفودنهکد نوچ كىرا ەي وصنکر !برفوهب رقاکتشناادا | ۱

 ۱ هیوص نمی هغلاف فابن كل هكر دنر بل اظهار اونصل ولوت لوبد هه ریشارآ اوص هدنتقوههکو روتبد«ییو

 ۱ ۱ ینیدناراوص هزوک هلوق ون روند هخلا هفت تلدنهک, یکیاهدازآ هباوضدوخا.رونید هخلاح دیر هدارا ههنزاو

 | | توک« نمکی لاس ويد قلطلاامو دم اکشن ویز یک نوحاقدراو هوص و حایص هدبا کیلا لاس

REG iu ocr rT REهثشاتالواسبرق هشرادقم كلتش  | 

 ۱ ردنا م كنك چک نوجا قوا لیماو هب وص یو حابصیک برق دوب هننو هل (تبافل) دود |

 || و رک, دراب عدل اددرول الیل تراساذآ والا بانلا یمشبارقوابیقلبال"تبرقلافب ||
 | یونعف پروت هریک ستقام اکر اب هلکنا نوتباده هندن لوش هلبع كف تنانرفلا راربدپرقلنا بو دبافصو

 ۱ هدهنسن ناو هللا لا هب بر قدمی یدناوارک ذره هترد ر دصم ل صالا قىس ەلکنائ e ریدمج رم ای لب

 مپ رج چوک <

 منا 3



 ې
۰ 

 هلس هين رغصم( تابق )روند وتراره هدسرافردهنسد :یرلکدید نادرشو را. قررف هد هینکشا هکر اد سام

 هدن رهاط قشم دو ردیدآ وصرصوصخهنس هل یبق بلغتون وزدیدآ ی وقرب هدنب زق ی قق مان هلیغم هد هبسداق

 هل كفاق (بق )ردیدآ عضومر هدزاجو ونصر صوصخ هنس هلق متونو هلحرت ۰ هرگاذادغیوردعطومرپ

 شانافهنسپ روقیشاب«دننزو بببح (بیقلا)یپکتاج هدر اساردهباکح ندنزاوآ نیر منالي رواهبهبن رص

 هنسانعم یعمروتد هفسرغب هلباه(هتفلاو) هلنوکس كن هیقوف یانو یزرمسکفاف(بتفلا)روند هنشکد رغو

 رونی دهنسهژرادیمرکد كنطبهدنذب رونی هنناوداو تالآع یج كن هود نکحوصرساهبتقوز دیو تدحو ءات]رهاظ

 یکروا كن هودا رسک تق لوق ىلع ردتف هلنبتفتفنالو| لمعتسمی رک هدنبو روند هب ری ك: هود هصاخو

 شلرواقو شاردرازق هلنوکس كاتو یخ كفاق (بتقلا) ر ولک ب اتقا یراغجیرونید هرم ب كچ وک نالوا هذنرادقم
 قعروار م هبەو دهل ير ىسك ڭ زمه (اتقالا) ةت وشمل ا تاتقالا همعطا اذااتقهبتقلاقن رد ەنسانم ام ز دب قون و زان مول
 کوک ونلوا لامتسا هنسانعم كمر و هظلعم نيم هیسکر و هیلع تقلا دشاذا يملا ملقا لاقناروهنشاتنعم
 لاشو ظاغتالیا نییلای هیلع بتقتالو قفرا لوقت ردا قیبضن هلغم روارمسقج ةراسطو كح وک هتشبقزا
 رد هل وعتنم یعع هل وع3 زوسدءهرلهود شل زوارس هنب رل هقرا هدننزو هبوکر بوت دیلعاهظلغیا اعا دیر: بتا

 ةبوتقلا لالا نةقدصال ثياهنلا ق لاق رد ب وتقیدرفم زدلکد ن و ا هغل ابمءات نالوا هدنرخآو یک ولحو هب وک
 هکمکچ لوب بولک هرعس هب وتق س ةقدص ىلماوعلا لبالا ق ښبادارا اه روهظ لع باتقالا عضوت لا لبالایا
 كفاف (باتقو) رال واك رکو ن دیااضتقا تلنیحاص ب ویلوا نوا تراختکرولوا زلءودندیا دی تیحاالص

 راطقلخ هدننزوفنک (بتقلا )ردن دکولم نانلوارتمت ءاوذانکر دیبا كلم نب لقح ن درج لولم هلبرسکو ی
 ردب یصم كن هبتق هلی تك (تسلا)روندهمداب رشم كتتنال والاعفنالا 7 ییفدف بغل عب رس بولوا

 ردنوسنه هی نهج هک یکی یهجرونید ۍتف هلن ةد سس ركن دن رع لاخز ؟یماساهببتقویدنلوا زکد اکو قن رونید ةغسرغب

 هراش شخ د زو بنا عن هثلشم یا (تث تثاقملا) ردعض ومر هدنساضقندعندندالب نه رسک تفاف (نابتق)

 ردشەمىدرەملوق لع ردق وب یدرفم ەرۆكد ناس كحراش ااطعلا ىا اقملارشكوه ل ابن ةتسانعمان اب طع روئد

 روند هبینکن ال وا هدروگانت و" وشت و نشان ةلس وک كالم ھم یاح و لفاق (بیععلا) هدننزو شاخ

 یک س کش رونیدهژاویح ڑاسو هناسناولکستکوا بذو رکد زیساکهنتسانعنزربیو زو هک لاح رذهبق یوم
 ردراردصم هلیعخ كف با فو لاتعشلاهذخا اذا بق-شرفو لجرلاقب ردردص]ا:تصو دوخاتفص

 قمارغوا هنتلع كرشکوا هروکهتناس كحراشلعساذا اراق و اب لخ زا نف لا رد هنا تمزنتک هوا
 تلعرویدنلوا رک هکر وتمد هبیراقهحوق هدشنزو هنکن (تیعلا) نددیقمیآ ین اونض تام هک نود هتسانعم

 ه قبور راک انزوهزجافو لاعسیابق هن لاقنر وند هکر سکو او وند هنروع شل وا هابتو دسا یبسی ریس
 ردینبم ةنکدلباثزاش او رب حمد وخا فو روسکو ان وا قم وا لاصو دا روک سودنز وند
 قولا ةدسافو ردندننافالطا نع لها هروک هتناس لساس اه رحافیادگن یه لاقبردهدل وم,تنغ)هدانعم ولو ىلع

 ۳ ییعع ایععت یو لات ردهتلس اعف كن روتتیکو آ قوحخ هدتنزولعفت (تیععتلا) ردننکمیخدیذخ ندنسانیغم

 5 | ها هلممیاط طبل[ )دیدشیا نحتاق لاس لا قبرون لوا اپا ن وادی ییشهلکل اعس (بحاسقلا) تب
 لاقت رد هنسنع-قلواهلاوح بوکج هرز هننکروهعرصادا هبطق لا رد هنسانعم قلاحهرپ هدنزوهج رحد

 (برقلا) رد هدننزو رک بلخو ردندنیدحم ۍلئلا طاق ننسح ردندیماسا اسا هبظقو هالعاذا فینلانهبطق

 ثرق لاشردهنسانعم قلوا نیس هل رسک فاق (نابرقلاو) هلی كخاق (نابرقلاو)" هلن وکس تنارو نیه كفا

 لقنندیفحت لها ضب حزاشانداذا غبا لاو ساخ ا باتلا ین اب رقوان ارق و ابر تههعسک ارق لاتشو مرککه نه

 اوب رقنالو )ل اعت هل ۇق ەنموهب رق لاقت رولوا ی عت هلص رغب ردشفضکالعاف هدلاعرهندمجاز بای لع ت :رقدکو دا

 ابا یدعت هلیفرحخ نم نالوا هتسانعدیلا هدنزوص و رونلوا فصاو فام هلکنا هدقانلواندشاخ تا وال انا
 لیصمت لعفانذم "داموبو هیلاو هنم برق لاقبرونل هلض هیس لک و هلیس هک مهدیروص یی دللو اف صنم قانو

 هیفلوا مت وت یساتلا ههیلضفتینهلکن م نالوا نوجا دا صه دله و ل هک 6 رد در طش لا تس ا هلبس هک یا اد
 ناکدونامز ىس EE ند هزوکذ ملص صاضڈخا مال هدنس هعرک" وعلل تزقاوه اولدعا و

 وهف* لا برق لاق روند هش نالوانیقب (بیرفلا) یهتا رونلوالانعتشا هدیردقو تباعزو هوطخو تښمقو
 هکلب بویلوافصو هرکه اب كم بب رق مهو بقا ردي واسط ىج و ید رقم توتو توق
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 لود مد بعبعو تا یهروت رب هنس كل ذکن ونید حد بقابق هکر ولوا هنس یخ لیقمو ادد لاق ءا

 م نکبل ردد شال ةتس یک یک دد: یاد ابق هنزوا ازد یاب نا ې چرچ بن مپ دیس طب ۱

 یی

 ۱ هراهاکرخو هراقخالا نالوار ودم ردراقج هلوا نیشن مشک ن دب رج توس وا هنسانعم لادنبنکر دیههچ تل هبق تاتقو ||

 ۱ بابقو :رونلوا قالطاهنالنبرا هدننزو باک (ابقلا ]ردیهجج كن هبق كلاذكه لبسك كف اق (ببقلا) روشی |
 ۱ هبوب روتلوا قالنبطا هنالرا هلبس ھن لیعاف ےس | (بتبقلا)ردیدآ مضوم هرب هدنس هکلوا نا زذا هدرا 1

 2 [قراجن) رونلوا قالطا هنرهش:سصب (مالسالا تق) :ةقلا لخذا ذال را بیقت يا رد هتانعم نلدراک" |

 ۱ ةَ لاو دسالا تقبق الاقي رد هننس اتوم قمرقیح بول هرکوک نالسراو هود هدسننزو لز( بقا )

 رواوا ناو ردسه» دیففو قیجادا لحرلا ثعیق لان ردهسنسانعم قلوا نخ و قجاو ثاوصو .ردهادا

 رولپد هنجرف ناوساوروند, هبهو د تاکزا یرعیح بو هرکوک هلیس هدایزو هنسانعم با ذکر وند +یعنالب هدف

 باعق حرف لاق ر هوا رونلشیس وید بقبق هقبدسنلوا لادا یک کر وتشد هجنرف نالوا واوصو لو لود ىلع

 | هتاف قابا نالوا ند هنو ندجافا باضیقو ترص یا بقبق هرکذهیف ل جرا طب وا .اذا الل يشك ساو ىا
 | راړدارعت باخ هلت رک هدرا راد مزب و باقیق هدناتسب رعردیف رخ نیلعن هکردنانلوا ربع لا الاح هکر وشد

 هزرهووک + بو روشد دیسکوکر و نازوا وازوس وجو روند هبهرهم كج هر و تخادرپ و لفبص هاوتا باقبقو
 هژنیمو سوپ و رونید هبیدرش نالو لیا هک اا یزآو هه هينک نج

 »© ی

j RNهنسانجم :لیتمام روید + هو لاک تقم دم ۳ هنسو نوازوشید نر تا یشدوت  

 زددتس یفجوا یهرکیزوکیآ که نسوشا الثمروئد هب هد كعلک هرکصندن آ ۱ لبقمو«هیهت 1 نتسلماق غ ارز

 ةنیسل با اهني لک بم ةمالو تفاسبقالو . تاقالو لباقالو ماعلا ملت نل كنا لوقن البنشم لیس هینب لعاف سا

 ۱ هنوز نامرکر هش هینلیہاس : بنهر تقافو روند هیسک اجو طرلغو شارتانو قلصت بقاقو ردهعبار هنس

 | ردیدآ :لیونصز صوصخت هبینمهلیبق باخت وتب درع ناب ر جو ردیعما درہ منطومر هدر هد من
 ۱ كرافاع بتمسلا -هبیطل یا مارا نھ هدد قوب لاعی [PEAY نب روند هیزاو هدننزو تخغ بتا

HEEE REE atte REA HENE عیب ۱ 

 ذبقنو بن وبقم ره لإ مب روبلوا قالی هکب رک تالوو فیح هدننزو هبظعم (ةبسلاو) هدننزو هلو
 قعنوخ بول واکس قوارط كب هننسن ساب هدننزو.لیعفت بلا ردطلع ین هەن هبعصم هدارو ٥ هرعانضیا

 تقلا ةقلعادالخزا نبق لاھ لدهشسانعم قمابهبقو تفجاذاابیقت دظرا تسق ارد طب ام

 يان لطرح (قلاوذ) 2 هبق هقوف لعاذاتبقف تس لاق رود :ههظواو هوا نالوا اول یت هدننژو

 هن هیق هدننزو لعه (بیقتلا) یدنلوا بیفلت هلت نوهکب دلبا بضن هبق هدسنسا ره راقید دل علا

 | سعد نیس هود اسیلواو تخهودو یکیشارب :هدکرتوا نبمز رخ هدیشراف ردیدآ :لخ ور هدنب اوت ناکا نانفبعو

 | اقا نظل نانقو را راد یخد:یدروف كشا اک و رولوا یراانا نوزوا نوزوا ییککن کج هکر دکح وب مرلکد سا
 .هدنشنزو لاعفزک او. نوعي دلوا قرع هقرع» ترحلا دنع زبنقصنج ج « کید حراشرد 6 دننزو نالغف دن 3

 كتهد اذشم ئالو ئم .هلفاف (توسقلا) نابف یج-نعاسعیطق ثْنَأاو لوقتو یدیا تولوا:فرسصنع یدیلوا
 | الصلت عي بودیا: :موصدزس اگر دەنگ قاد ازهر د مقا و هدشدج(نویلا]سابینلاربخب ولشا کمک

 یم افافاف( نف )راد توج ان دنتضقل بق نانو رکھ زاوا شلوا قر او هنا یراتزاقو یی لا عاص الات
 ن بغى یدیدشی ابو یربسکفاف (قىقلا) ازدیدآ رهن وكغضۆمر هدقارعهدنزو نخ لبد دشن تابو |

 ۱ | نوید هنس هنیطف رو !وهتسانعهدعر رود هنتر وک لوک دی دشت كنا هب اغلا هب , افلا ردشلوا !بوبنهلکنآهلغوا

 1 رار (با اعنعلا) یک,باقبق زواوا هیاکتب هک رو تند هب یدرفن نالوا یهاظ هدک د لروس هن ر یر, یرلشزد:یزآ

 ۱ Tra | هنس انعم طا یم كف (بابقلا) یکن سادو نورلح ردیدآ م عونرب ندنرلف رک اینک

 3 ۱ لاعغزامالاجو بوربوحتراوراب وزلو بنار شر دق ی وب مدآ هنخط سر راک دهند نا و وپ
 تیاغب بابقو ردشلوارم دومش» ه میرا نیس تنا کانن رات رییس فیس هد اچ ار ۱
 | نسا موم فا ید هوب كوسو کیلو دونید Eh عو ر نالوا غلات کیک



 1 تیک

 و و

TSی  

 یس ۰ دعاق كس هکلوارارتا دوخاب ردندا ا هبحاترپ هدنسارو نوعسرپ هدنرونش ناتسکوتهدننزو طاعاس (تاراق ۰

 رونیدهنسیروا دل وتم ندهراف نالوا تفح هلناشوط تبرع لوق یعروند هبهزاف ی (بنرفلا )هلفاق ۱

 قمرا ق بولوط یکم واط یسیرجا هلکم جا ق وچ ب وزش تاتو ءانالاینام لک برشوا هبرشاذا ءالا اق |

 نم بلق لاقب یکروک ذم باق رد هنسانعم قمرابق بولط یکم ولط هلک ا قوج كب یورشمزاسو وضو ||

٩ < Bev 

 برشلارثکه دنزو روبص (بووَفلاو) هدننزورینم (بنقلا)ءالماذا روب لا بالا هاب قو رکداک اب اف بازشلا ||

 یزاو هیانآ دعفعقعمسا دار وب زملا بابلا نم اتقو اقلعملا او دالا بو لاقت رد هتساتعم قفادرق توروس |

 بولوص نابن بقو تعقعقو تنّوصاذا هب هان تق لا رد هنسابعم قمادرف هک نوس هنیرب ی رب اشید

 قراوهجانراقو لب هلن قو تقو شهاذآ لوالاو ننلاتابلا نمابق ثبنلا بق لاشسردهنسانعم قعروغ

 رونلوارعت دردنکآ هکر روند هبدح اب نالیکید هنساقب كن ەقاجو هنشانه لغ روند هر هودو هنانسن ا نالوا راغی

E 
anam 

 0 دننزوءاعصاقرد بایراق دوخاب هدننزو ایک رد باب رف لو یعرد هی رقرب ندننافاضم علب هدنزو لابرخ (بان بان رق

 هدلد e O ارتاهذاع امج و هد هطب رخردتنابارب هدب ر اتسکر هلم لر« هره ر ارتاو ردهدلب رنالوا

 هودندن کرد رخ عونر هدننزوکآ اوکهلب هلباف ((بقارفلا)ردم وسرم  هرزوا قلو اتكلم هد هدنس هکلواءرت بارافو

 مس ندناک ردن وسنم هبارواهبقرق پاش ردیدآ عضومرپ هدنبزو نفنق هلغاق هدننا (بقرفلا) رول زود یز رس

 رد يور له ون سارو یاب یقرفربهز یوحنو ی رفمرو مشموردموسر مه هرصم با هديا وتلا

 باقماعطلا بأق لاقب رد هنسانعم كلبا لک |ماعط هلن واس تزهرمهو ضف كفاق (ب ملا ) فاقلا لت شطف
 لات رد هتسانعم كمع نعوجج لی وصنالو هدناق لوق لعرد هنسانعم تكمحاونصو هلک ااذاثلاثلا نائلا

 هبرمشاذا می ا بابل نم ابا اما قق لاش ردهنسانحم كما یو هلنیتحتف (نب ملا ۱) رکذیساکرد هنشاثعم

 هک هلباهد دثمیاب یاب یءوقلاو هدنزو رفعح (بولا) برشلاربنک ی بووقو بئقیوه لاقیروئید هي یشکتالوا
 كنابو كفاق(بوقلا) ءاللذخالارمنک یا ی ن ءوقو ب ءوق + ءایا لاق رونیدهباقمساو نالاوصقوح ردب وسنم یوم

 بابل نم ابوبق موقلا بق لا رد هنسانعم كلیاداب رفو وب رغ بوشب رقبحر کسع «دنماکنههعزانمار كنج هلم
 ابوبق ىلا ب تف لاش رد هنساتعم قلوص بولت تولیکح یانو بآ هلقمروط قوجتاو او هموصلا ىف اوڪص اذا یناثلا

 هنیرب یر قراشید یزآهدننزو ببح (بیبقلاو) ِِ نخ كفاف (بقلا) یوذو هوارط بهذاذآ

 فر وا اه

 رولوا مساندنوب بنقو عضو قداذا عيا زا بابلانم ابق بقوااق هنطبو هرصخ ق لاش رد هتنانعف قلوا
 رفبآ بقو هعطقاذا یناثلا بالانم ابق هبق لات رد هنسابنعم كمك قو رونید هنتناح تلولل, قرآو جا

 لوق یلعردبا نارودو نایرج )د لواولفرطیکیا قوا هکرونید هکیاد نالیزوک یقواكخرحو كنرکبو
 نالوا هدنسوا كتبراشید كارکت یآ ر ىل عو ردیسا رحت ك با هکږوشد هکترکن الوا هدئس دن روا تنکلرکت هرکی

 قالطا هیدفیلخو ههاشدابورولوا ی رازومارادم هکر ونلوا قالطا نب راک سو سبر كنوفربقو نونیهةجافا

 زمو لوس ما" بقو رونلوا قالطا هن قالطا هسام كغانیق کا لوق لع كنم رلکک هحاموا کیا هدندورونلوا

 كوب ككك نانلوارکذ یرلکدید تقهدنسب رغضردب .وسنم هنق کر ذ هلیقف كفاق ی ها ای نب ونا ند دو

 یخندوب هدننزو لاعتفا (باتقالا) هلواردبا طبض هسلواتآدرمس یشابزدقنره هکر وند هما نالوا
 هکر وند هکیکهجش يهوي لوش هدندب هلب هک فا (بقلآ) هعطقاذا اتقا هتقا لای یک ب قردهنسااتفم

 ندعج هوا یککیقوصقروقوبورر وتو اهن ررزواكنا هدقدروتو !مدآرولوا هدیربارا شا انرق یک ان دنیا مق

 رادم هکرونلوا قالطا هن رک ش كموقرب "بقوردموسرف هلبتراع تاج یا ضرالا تابق قلا هدساس که
 زوتدهنوناخ نالو ادا Tk اق هلم ك فاق (سلا) مش یا موقلا بقوه لاقيلواى :اروما

 دنکهکروشید هیانب رو دمیس هنن هلیس هدشكناب و یفطكفاق(تلا] رضا !دفیق دلایا تف تف هوسنو ءابقةًارما لاق

 "بقورهظلا بقدوخاب مخل + بقیس هلکدیقوشاهکرید حراشوودم تاو ءان : یه نوین رونلوارسعد

 هیدج>ری دمو ربغصندب رع تو لصالاقا ردلد ها واو زدندنمم "داموضنالوا لتعهدوخا زدن دنر "وام کیلا

 هک ی فلا لسننارجو یقلارفعجوبا ردیدآ مضومر هدهفوک هبقویدنلوا لا سا قالطالایلعهدعببونید
 دجراا هق) ردفراعتم هلکعد یروغلا ةبق الاعردعضومر هدربصع (سونیلاح دیف)ندراب وتینم هیاروا ردرات دحا

 هرژوا فبطاراجرهباروآ هقیلخر دعضومرب هددادغب دب نعبهدهفالنط ازاد (راسع ا دبق) ردعضومرهدهب .ردنکسا

 ردعضومر هدب رقماناذاولک ن دنر هب رق داد (ك ارفلاةنق) دف ر دش واا سمو فاضم وا هلو ردیادوعصاک ار

(o: 
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 | لفغ هباصا یا ابهغادبص باصالاقب و هیسنو هنع لغغاذاعبا زا بابلا نم ابهغ هنع بهض لاقي رد هتساتعم أ
 ندقلوا يوانسم هددهبن فرط یکیا هدضوضخر کر دعمآ هتسانعت ناکو كش هدننزو بر [بیخلا) دالر

 روید هش نالوا دیدانو بئاغرسرولب بیغو كشیا بیغ هنمینذخا لوقترولکبوبغو رولکبایغ یجردترابع
 ددبیغ لصادوخابردلعاف یم نیو ا وک کود حراش نع باغاملکوهو ے بیغلا ءرو نم انوص تعج“ لاش

 نالوا «دنفلاراررانو بن كسکوب بیغو یکی نیدلوا هدنزهاکلیقو تیم ر دتلو! فیفضت هدعب هدننزو لعیف
 هلیصتف كنیخ ( ذس ةيبغلا) لا: هنسانخقلوا دی دانو باغ زس رولب زولواردنصم بیغو رونلو !قالطا هر هخزود یلقاز توا
 لرلیم (بيغلاو(تاغملاو) ليم كرلنيغ(ةب ویفلاو]بویغلاو]هدننزو هعوعیش (ةب ؤبيخلاو) هدو باک (بایفلاو)
 هلیرمسکنبخ(تبایغل) نطباذا بيعي ؛یشلا باغ لات هنسانع هتسانعم لوا دیدیانو بئاغردرردضم ۰ درلو هارم» هل هر د

 هنسنرب نخآ هنس راول رسک كنبغ(فیغلاو )هدننزو باك( بايغلاو) هدشنزو باش (بایغلاو)  هلیعض كئبغ(ةبويغلاوز و)
 ابایغو ٌهيوغو ةبايغ "یشلاف * لا باغ لاق یک یسلوا بئافتلرکذ هدخرفرد هنسنانعح قلوا بئاغ هرڪا

 ییجهلوا لعفنمو مومب هذکد لیا عام نینشهبکآ ی هکر هلیقف كننغ هبیعو هتف نطباذا هسیغو انایغو

 رولوا تیغ هسیا مقاو زوس یکیدلیوشرک آرد هنسانعح كل ریعتو بیعت هرززا یهجو كلبا رک هلا یواسم
 نداسنعمنانلوار ک نهی سنک كنج( ةللبغلا) هوسلا نم هیفاسع هزکدو :هیاعاذادبیغ هباغ لانشرولوا تاتجالاو ||

 هرژواقسلوا مسا هبیبکه بغ هدحایصم نکلردسعا نا هخښقو هننن> زد ول ءابش , نعي ردا هل-یداآ

 زدقخ هلوا هوابرکذ بيخ نع هکںادصوصخ ةيێواسەو تالت هرزوا ینیدنلوا ناب افن ورم وسره

 كن هکه ن هنس اعم نوتا زد نل اعاف مسا عج هلنیتتف(بیغناو) هدننزو ناغر (باسیغلاو هدننزو ۲۷۹ (تیعلا)

 یلبقاه بولو ا, رم ءایردعجب سا هرتخاذغیص هکر ید خراش نوّباغ یا بیغو بایغو بیغموق لا ردیفچب
 رعب رد ردصم هکر دمو هییشن هنس هی دیص ردنوخا یتسلیا تلالد هلضا یخیدعلوا اب بتلقهفلا خوک وم

 ردردصم دیضو مج يغدر كو ردنوحا كلياتلالد هلبصا ینیدهلواب بل هد دمو REE نددیصا

 یکم داخو مدخ ردنوسرمهرزوا !قاوا بناغعجج بیع هدهیاهن نکل هنلواتبنردصم ةدهليا بغ هکر دنا کک

 روقج هدننزو هیاط( ةباغلا) یهتناهیلوا ردتفم هکی رصتهفرطرب یتشابهلبییس تلعرب هکر نده هود لود
 ران وبو رونلوا قالطاهب ناسنا تعاجیو ن وصعد وا بیغ ل هنن انعم هدهورونید هزر كسیاو قیبواو |

 داکزورهلغلو زانو فبطل یکن ار رخ یسبخزاق لوق یلع غار نم نوژواومناعتفردار دقم هلیهبیغ یرااصا |[
 هکر ونلواقالطا هپ هتثکحامر اخ هر وک بناب كساسا رونلو !یفالطا هننالواهر زو| بارطضاو ناليم هقدقوط ||

 قیص نانلوار بیعت لو هباغو فعل ةرهشاک ةرفکح امر یف ین ةباغقانوتا لوقت ردنعلواآ هبشت هب هفتلم هرس

 تش هدنآراربد هیات ثیل بو دبا ی اضم هب هلاغ ینالسرازوایماب زعرولوا نتینالسرایزنکآ دونلوا قالطا هنامروا

 ۳ هباغو چ |یا با تویلو هباغ تیله اک اقن نویصلدلو ادیدشو دنت نادن :رانالسیزا لوخ ر انالسرا ندیا |[
 هنملزسام رسام یا ۶ یا هبایع لامن روند ەش ندیاناهنو رس ی شاقل طم هدننزو راهش ( تافل ) ردیدآ حضومر ۱

 رجلا ناب غ) هر ی 7 نا ةبابغق موقلاو یلابعت هلوقهنفو .نوللوا قالطا هبایغ هند كتي وق نونکنآ
 باینغال) رزنلوآقالطاءر طن دیا دود ندنکوک ك چاغا دراج هیدندشت کلن وه تزو للا ناھ
 ارویأوارپبعت كلبا تبق کرد هنسانعم كلبا لصفراد هنتاي یواسم ندنس هک آهک هدننژف لاعتفا

 باغ : ین هچوق هدننزو نسخ (بیفلاو) لاه (غییغلاو) هدنیزو تیم( خلا بغا )اغ تعجب با تخاهیاتخا لاقي

 :هنسکرت رب هدنیزو لعفت (لیغشا) اهجوز باغیا بیغمو هنيغعو بیغع ارضا لاته نوش هیوناخ شلوا هندانوآ ۱

 زعش مرور ق الا ننیمتزوحم الو تاغاذآ نع بخت نالفلوقتر دهنسانعم قلوادیدیانو باغ هلبلعف لاتا قدنک |
 دچو لاعب زدنعمالت دن رخ ۳ نیکی ىس ەلک ل هاك دعا هدهنسن نالواد نانو .ناهنزسرولءهدننز و رضاج (بثا ازا)

 ربتلوانس | هدهتنسن نالوا تّئاغقاطمهدعب بولوا لعاف مبا لصالا هکر د حزاش هنع باغام یا هنر
 لزق لعنت ند هزانن توقأ ویو رادیدآ منطومرب هدهقوک هدننژو" تح هلص كاف ( (بق) ءاعلا لتسصو

 رد دیعس یعسا الندوق ره لوق ىلع ردب شک قلا نادعس ندنی دی ر دیسا نطن ون ندش هل نآدبه 1

 قییضت نجف هنا ودا ضعب تروع هدننزو لیعفت (بب بس رشتلا)ردقلوا ق هلفاق نالوا تاوضضهلادنعو |
 اهجرف تقیضاذا ابیرفت را تب رف لاقم زار قبض بال هنن ید رکج مزوای روقوباش ردهنسانع-كلبا |[
 ` زذ: ر قر ةدنساضق؛نانفصا هدنن زوران .بارف ی زاب رام زخم هدننژوا باخت :نارف یو 3
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 !ارامالو: رام (بلغملاو)تبلغملاو) هتاف ا :.خ(بلغناو) لينوكس كمالو فنی( بغل رسنا |
 أ ف ك نيغ (ةبلغلاو) هلي دي دشت .كناب و هیت (نیلفلاو) ه.دننزو نکمز (یبلغلاو)هدننزو .یرفک( یلغلآو) هلیصتف

emکز د ةا قلوا نیکی ھا هسکر ردر ردضمهدننزو هسالز هلبلغلاو) هل ذىدشت كنابو  

 ندنو و هرېقاذا یتانلا بابلانم هی هيلع, بلغو هيلع لاقنردترابع تدکللباروهقم اف دقو بانو هلن یقوروز

 هلن رمو تا رک هدننزو ی ظعم( (یلغلا)روتید ین امت تراک د هلو تند هک تن ردیرللک هبلغو بلغ مینا

 نرق نالوا یلداح هک.روشد و هنسنک لوشوروند هی یک نالوا انعدرب یکی داع قلوا تولغم نعد نالوا تولغم

 .ارارم بولغم یا بلخ لیلا ق زواوا نددادضا هلتهجوب هلواشکعلوا مکح هلتس هبلغ هرزوا ىرت تو

 هسکرپ لنبتعقف (بلغلا )ردیبقل !رغاشرب ندب هلق لج بلغمو ترق ییع دبلغل اه موکت یا بلغم ر عات اب |
 E ءارحص (ءابلغلا) هقنع ظلغاذا عيارلا بابلا نم ابلغ لج را: بل لاقعرد هنسانعم قلوا.لنویمنوخون

 ممظعو دنلب كو ةفنااکتم یاءابلغ هدح لاقت روناوا قالظا هب هان نالوا قلی ر وقو قبصو روک ی راچشا:

 هلیتفص تیلاغ هلغلوا یلمتسو فرمشم هنفارطا بولوا مظعودنابک اب وکروبلوا قالطا هتس هوم وهننالوا
 زونلوا قالطا هب هلی یبحاص تعانمو ترعو يطع هفرشغ یاءالع هیصه لامع الثمرولوا :شالوا فص

 طسافی لئاو نت بلغت هل رسک ك مالو یتخفكناتردفو رعمهلکغ دپلغت ایلاح هکر دب زدب تعاجنرب هضاخ :ایلظو
 ۵ ررنملف حوتفم یمال بم هشاختسا نادنعناتت لندت ریسک. هلتسن یاروتید ۍ لغ :هدننسن ردح ۇل

 هنع هللا یر ےذئعا قو راف هلغلوا رش قلخ فروب زم ةلیبق کد جزا شرد هلبا رظن هت اس هلببق قاللط
 تاکز هلبرللباراع ندکمزنو هنسسن هایمان هینزج هدکدلیا دارم كليا هیزج برمض هر زوا راعوسرم یزاتاز مج
 هلبترابع ث ٹنوم هلراب رعو یهتنلردشهلوا زاد هطناضم هلمجولواو زاسهدنبان كلا ادا یقعض كبو زىم هللا

 اک ا راد تنب می کد نن زدیم هنیرابتعاو لّیوأَ قلوا هلبغ یرلاوق لاو تن بلغ
 ةفثاکتم یاةلولغم هتدح لا رونلو!قاللطا نر مکان قلب روقیدون هلناونع لعام مسا (ةلولغملا)ردر اتم

 هیلقا هرزوا قخ.هجو ءالیئسسا کرد هنلنسآقم شبا االئساو طلست هلینهجو تای هدنزو مت (بلغتا

 | بلکود زا بلغاو رونلوا قالطا هنالسرا هدننزو برا (بلعالا) اره هيلع یلوتسا یا اذكار ع لخت لاق
 ردندیمرضخح بیلک نب بلغف ردندیماسا هدننزو ترمضب (تلعد) ردبرابقآروهشم رعاش رف ځوا نون هیت جو

 [یاسا هدننزورب ز (تیلغو)هدننزو ناک(نالغو) :هدننزو ٹا« بالعو بلاول هدننزو نودجن (نولغ

 ردیدآ عض ومر ةد هج هوا ندرضم هدتنزو بلای (بلاع) زدیدآ نوناشرب هدننزو مابظق (بالقارسناجز
 امر یشک نالوا لوکسمو لاجو تلاغ نواوارکرت اس ار غا مسا نادنس هلك ءابنلغایکهدننزو یقناسم (یشلتلالا
 ءارعش هک روند هرلکحب هژرادنالوا هدنسانزوایزادلوا رانو و رملدو هزات هدننزو همر هلن و ( نقلا )ۇت ۱

 نیعمق ك هاڪراب * هلننو کس شاپ ونو ین هضكنبغ رد هتغیدرفردیس هرف> نالکوکه تفشآز را را یت ناد نرو اک

 "روتیدهب هک ت ا هلننوکس كنونو یف كني (بغلا ند دك ةعاتباهواکب هراععب قشاعیانفص # هسارد ردافو | ۱

 نالواهدنفارطا كنوقلح هم كل دو تنیغ(پدیخآاو) ةدننزوابیولساب(یوهدنلا) ةرنکهدچنغیا انغ لات لاق |
 ینعب هب هدمعوافرط یکیا عقاو هدنید كلمدهدزاغو لبس هت هشت (ناتندنفلا) روئید اهن رک قلاده

 هدنفرط یکنا زوی نعت « a دوخا هک کیا ندیاهطاحا لی دتسزکل وق لع رز روند مرز درک هوم زۇ

 ,یعج كنهب دنغو روند هک همی رموز یکبایکر نالوا د نرزو ا كلرلکک ف راومغالوق ندر تبذل وی ٹی لاف

 وکارقو ملف تنا وه هابس كيو زدهنسانمت تاطظقلوک ارق هدننزو لقبصهلرا د ت ئاب (نامفلا)ر ولك ێا

 :هر هنسک لفاغورمنعب ندنسنرهو اه داوس دتشا ادا بچ لعلو تهغ شرف لاقبرونلوا قالنا هک نالوا |

 نافرعرتا هباو یو نادانو دیلب و نهد دننک دوخت ذب هر یندنامذاو لارذاو شرور و شات لیفت لوق |

 نالوا فوصلازشکواکوب كو ادیلباجخو الیقنوا القاغ یا ابهبغ انالف.تدحو لاقب روتلوا قالطا صغ نالوا

 هنزل نابهشو ردلکد هت ورد هج اتمنا و ات هللا (نابهیغلا )روتلوا؛یالطا هاكر رنک
 تهتغالافب زد هنسانعم كمك رب را كع زوب بو نکہ دقلوک ارق هدننزو لاعتفا :(باهتعالأ) "منلنانعم نطبررزت
 "| یهغلا] روند هنپ ادب رفووب رغو شورخو هرعت لرکسعهدهبراجب نخ هلناه (دیضلا) ابهنغلا قارابعاذاآ نجلا
 ندلاعلاوحاهنس انغم باتش ناوفنعرونلوا ق الطا هنا وا قلناوخ و لک دنف ی ابهام فلان کز |
 | نابسنو تلغغ هدننزو بمت (بهغلآ) لوا ىا هانهغو بابشلا! هغ ق هر لوقت ناونضیدلواربعب و لفاغ | ۱
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 | هنعلاز )دا دل تصعلامب لا دنا ات وب هلا روزن رب کشی 5ز كانت يورو اه 7 کش

 کس هدننزو ل كیلبطق (بلصخلا) ردا چم نیغ لاعایدنقلاعاالوغ اند نن طع الئ ار نشف و افتنهربووهرعش

 ا روتیده السزاو رونیدهزوک آ دلرنوکس كب هجم داو نتف ك نيغ (تسضخنا) نوسدهیسک نوزوا نالوا ما دنا ترط ضم

 ۱ هیاتیقنب انك هلیس هدانزو روید هیدنسن یزهرقیب وق كيدوخا هتتنانعم ةرطادیدش روش هب ههنادن ینمرف كو

 ۱ یقالطاهنالسراو هزوکا |یحدول هدننزو روص (تیوضعل]) رک: نیش اکهنسانعم نابض نولوا تفص تضفو رود |

 بوضختأ رهاوب وضل جر لا رولوا تفص و هثنّوم و رکن مراد هسک نالوا لانمشخو نبغزاتظو رونلوا

 نالو اهرزوا روک دم فصو كاذکر ونلو | قالطا هنهقاهرهح دت ولزون نیک حنو روند هنالنی نالوا خو رضه كو
 هتسی زد ببک خو تیک لس ایورونیذهیانق نیا نالا تنه بلتط یتیولوا هدننزوهرف (تیضَعلا)رونیدهتروع

 هنکجتا چ زم وب قلخ نالواهینغابقتسو اكزوک هبو روش هناقلقیرلکد زود ندنشب رد هود كلزاب رعو روند

 | نالوا هدنخل ارا یر زون وب لزوک و رونیدهتسپ رد كش ابو هنسب ږد قلاب رونبروکهدنتلیهشنشیرلقابق هکرونبد |
 | بتضعلام رد هنسانعم لک مشخ و قل زاط هاب لداضو كيم تضف او نحف (بضفلا روتند ده یرد

 | ناک اذاهیضغ لاقیو ایج ناک اذا عیارلا بابل نم هبضفموابضخ اشنا وغ لات غ ی ادا نط غو بلع
 | هرلن آ هلغلوا خوض ندننزوخرف هدهرتاستاهع او هد اصب نکردن ثا لی لب اونععجنکه چ رک ل وماتیم
 | هدنشنزو روص (بوضعناو) هدننزو فتک(بنضخلا) دل ا) هنس اتع قلتغزاظر ولوا ما تنطغو"یدنلوا ادنقا

 | دلیعضلداضو ىف كنيخ (دبضغلاو) هدننزوهلتع (تبضغلاول.هدننزو لتع (بطعلاو) هدننزو کش (بضغلاو)
 ۱ نیغراط عطلاب هدننزو نارکس (نابضغلاو) هلل دیدشنكتهدحومیانیخد هدرخاترد یشاو هاتف (ةبضغلاو)
 ۱ | یکی رک رونق یو ضغو هدننزو یرکطس روبدا بضخ هدشن ۇل ا دە غنام نا دل وا رک و زود هددا لانمشخ

 تنیفمدنوپو هدننزو یا دن رونیدیاضغو هازمسک خر ون دباضخ هدنراعجو هرزواتلقهلناهروند هناضعو

 نب هدنزو نازک نابضفو رد کا ییمضكنیغ هک هرژوایتاتن كحراش رد زناحهد هلیعص

 وه نوع کینه احیا کشک اننیصاا نیربیخ هدشنزویرکس نیضغو |
 هناوکوت دیشب تب وید زالوا لخ اد نی ونتو فب ارعت فرح هلغلوا هفارفم هلیلعو ردیس كر دغ زوپندنسیروش

 ملی هتک یابک ن دنظفلایضغن انا وا قالطا منینماضخ رمش مس یکی دابا رکذ ازز رد صع مه وئ |
 یباجزو هدیسناو ی افصندمالعا هک ردلکدیدوخ مالک كن وهو ج روب زهقت هک داش ردنضم |

 هک 6 یاوق لا شاښو واو زوت نوت ب نشود هزوکردتفا هلو یک ك نط تاضغو یبتناردیرللوق |
 ؛ردداتلعر صوص هزوک تاضتخو زداهدرزآیزوک |

 ۱ دز دو با طفو زالو نیکو تبضغ لقب هنعو وند هنس هضزاغ |

 | کید جز اش ز و لوا یم ردصم هکر دالتنانعه تضغو منخقتدو هدنزو هل( هتضفلا)ندیدآ عضوا ۱

 ۱ ۱ قچهلواثعا هنیخولح .هنیخاولح هکی که نتو هلن رونلوا قالطا كە هنسن ق هل و اظ غ غاب یتن هک هبطقم ۱

 ۱ هدننز و لعفت (تلِطفَل)ودهنسانعم كلتا ونک ه غی هسکرب ھار سک زەم (باتعالا) ندراتع ندرهننن |
 ارتى ناكر ذهن هغا تمدن وراق (ةنضاغملا) نضختف هرب هضغأ لاقت رد تسانفع كلعاادس تضع |

 نردترابع نذ لماع جا باضغا یکی ونوس كلما تا کد دکز ماوع هکر ذتزایضندکسلبا عر

 ییبضغاو هتبضا یاانالف تبضاغ لوقت ر دهنسانعم كلبا نف غو مشخهترب یرب هتضاغحو خان لو ۱
 هک وشهدننزو اواز خاتا نود هوضعنالوا نام ك غلو ا لسانت تا هدننزو رفقا (تصغالا)

 رادوسنمهنسهاوقملشاشوراخ نشو د هژک هک بوک وا او رادک«دنترکموفالخ مه هدتشاهموتفلاکروشد | ۱

 كلغ مذ به هنس هدازآ ماتتا تسخ هکر سقز رف هلهحتو بغ هللا تضغ هد زاص فل قم کە بلوا قخ ۱
 مد تاروث کر نوناوا قالطاهشدخو ٹر ونسخ رس یار عو هت دشا كع ل اط غ لوق لدن غۇ ردتاغ ن دن نارو |
 رایزغرمواوص ولتواهدننزو تو اشغ (بزاضغ] ول هدننزو رفع (ب نضغل )رد رابعندترارخندیاتاشنندرلق ۱

 یاطو ی ءرسکو وی كىبغا نرطغلا) ءانجلاو ةتبنل اشک یا راشو اى رمضغ ناک لاقت وند هزبزازجو ۱
 تیر طبس هدمادنع منو یک ی فا ر وخذ تشناب رکن هو اوز عن ارکن تعلق وک کن لد ھم |
 تن تبانشف اوب نخ کردا ج راش یدناو لک ک ه شرد وص مرد هلا بفم یاو هل ههم نیغ کن ان رظع خا

 ا نانرب قلا تما عار نالوا نداق ولون مالغا نصا عزا |
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 ۱ اعدد هدنرلکدتنااکشاهن رایرضح هيل ازاښف رب بولک نا جک | ہلکا فا طتخ | یرفغ ص لفطر ن دنه رتو عوخ

 هدنفح دیدانو فاغردشلوا دوجوم ان یدوحو بولوا عطمنم یلسنواله بولواراجودهبیوایستفآ هلی
 ۱ هدننامز یسومتب هرضحر ورم غرم هرزوا ینیدنلوار کد هدراربالا میرهکربد حز درد شلو ا لش برمض#ءافنعل اهتزاط

 لسانت هلغلوا تفح بو دپا قلخ یخد كکراراک االعو لجقح تربضح هدعب یدیایشید ینیدنکب ولواادښ
 هلکلیا لاختش هک یا ض رعتهنایبصو لاقتناهژاجحو دج هرکصن دننافو یسوم ترضح بولواٌمکتسهکدنکو اپ
 ردیاب ازاورپهمدع ُهنايشآ نیغلوا یرامد هباشن ٌهناشن كني رلیرضح یسیعلانانس نیدلاخ نالوا تقوی |
 ردشفلو | فیصوت لا برفع ندنکی دلا دیدن یراکش دوخابازخاهدنارطبوئد ءافنحندنفیدلواز اردو |

 هدیسراف هشوق لواو یکن امز ءانبا تو جو ناوسنهافوو .یناباب لوح ردندنلبق ظافلا نایلوا ییامح ضصعبلادنعو | .
 ءاروبزمغ ره لازنالو یر دپ كتسر یسودرف هد همانهش نوع دلو ءهدنکنر كشوقزون رد سد كنربسو رج |
 ءافنعو یهننا ردشلباربصضفت با برغم ءاقنع یاب هدنس هع رک( ل یاب ارط)یر اتر ضخ همرکعورپ رت ودر دیس وزو |
 هکرونلوا قالطا هیروعلوش دوخاب هي هشاط لوشو رونلوا قالطا هنشاب كتهنورونلوا قالطاهیهیها داولو بنرغم |
 حابص هدننزو مرکم(پرغبا)هیلوا عوعصو شرد یریخ ورنا الصا هلو دیدبنزسرولب یناشنو مان بو دیک هیمدیغب دال |
 ضیا ندودنک شن نالوا ضایب رب ره هکر وند یدنسن لآل وش دوخاب روند هی هنسن ضابب قلطمو زود هنتشو |
 كنیغ (بییرغل) روند هناویج نالوارابچ هلغلوا قآ یبد كني رکن رکدوخابرولوا شوا یا كضای کو |
 || ندیاباضخ هلهايس ی لافت صو ردصوصخهفب اطردیفطل اوالعا كنعا ونارولو| هايس هکر دیمسا مزوا ع ونرب هی تیک |

 ]| یعجج داوسلادیدش یا كلاجیا ببب رغدوس| لاقب نوجا دیک ًاترولوا تقصو هثبشنالواهایسكا و روند همدآرپ |
 || ثدنمالکر هاظن كم کرد حراش مدتی ناولال دیک ت نال لدی دوسلاف دوس(بیبارغفاعتهلوقاماو رولک بی ازرغ
 بییارغ یو اض مکی د چ زمر دقو لئاقاک نده رع لها نکلارولوا هفتم كل | م بقت ی دیک ان كنیربغ كالا
 ناس هرزوا قو اسینم یرعجم رطقلدوښ نالوارهاظو بولواهذک وم تفص هنس هلک دوس نالوارعضمیتسهلک
 | ردعنسانعم بيرغ هلن (برغلا) نولوا لمسمیبیک ات دایز هلخاوازرکتم هل راتعا ایا و زاهطا ردشما
 | دندو تاب رق (تابرغلاو) هلی رانی (یبارغلاو)(تاب رغل)ردیدآ عضومربرغو بیرغیابرغ لجو لاقب
 | :دونید هتنامرکلاهدننزو هن (ةب زغلا)دیدآ عضوم روبه رسک ون (بارغ یهنو)هدننزو نفنق (پب رغلاو
 | نام ك نكر وکی کیا كن هود لب رسک كنار ( تیزاغلا) نوچکی دلار ایقهدندنع یحاصبو ذی لو ادت هدنتس اویشموق
 ]| یکارینرالوب هډنټفو یعرفکرونند هنخٍار|یتویپهلیکیرو  کنهود لوف ىلع هتسانعم لهاکرونلوارببعت نترفی کو ود
 یه تش ثیج یبهذایا كب راغ یلچ بللبح یه وقو نول دلو امسا رولک براوغ یعجتردیا اسقلاهیازوا

 | هک سمر غفل يلزم تنا یا كب داغ لت تللبخ قالطلا تاباک فو تایل ف لات تیک رب تکی دلند نوان یا |
 ردطویبس ده مقف پنکهکهتنردفوقوم هی هلغلوا ندنسین مسق کتک وب زمریحت نکآ حاکلادقعب ذکسمالو |
 | بولوا ضماع مالک دننزو همارک(شیآرخل).ردتملوا هبشن هلآ براوغ ردتر ابع ندر خ اوما یلاعا ءاما بواوضو |

 | خو ضعاذآسماطل بالا نم ةبارط مالكلإ برخلاق_ونوا لایت هسنساضعم قلوا یخ یدارماتم» |
 | :جاوخ ندنلف) نیم عقوهدنفب مش ثیردج وب غم گیفت كنم دکب مدنزو نون دن نو
 ۱ نیس (ةبلیغلا) ر تیراقدلوا فیلخ انیزادال وا هلب رقبا رغ)ولب وستو رم لب ان هزانآ دارم ندینچ تکو اشخ | کرد راش دم نکدلکن دسندیم دوخابردیغیدلوالځاد بب رغ قرعهرتآ دیس هجو ایدز هلیتز به نجل مھیف رشت نا «دنز لکه لاو مارک اج اة خیرات ضح اس و هیلع هللا یلص مک آیت مغ عا |

 | نهرو ا دچ رک د هينسانعدقلآ بوکج یکر دیا بضخ یوتن رب ندنلا كازهنک رب هدننزو هجرحم لب
 | بورواص یی وص هدننزو هجرجد هلن ین(فیلتسخل )هل بصتغ اک نه هع منا ذا هنج ۍښلا بلسغ لاقب نووسلوا
 | دا دیو متسو هک دیفدارمو هدننزو منغ (بشخل ) هر واذا ةبنسخ ءالا بنسغ لادن هنسانعمیتهزوت
 | هنالسرا«دننزو ضلمع(بّمشغ])) ندو نم هبشغ هک ابوکر دندنلاجر ءاممآ (یشغل )و دیدآ عض ومو ورد هنشانعم
 | دا صو یف كییغ (بمضخ | ) ی وند هبیتشک مادتمو یضاماو ئو كلشیا هدنزو ظبالع (برانفلا) نوید
 | ایبصغ ۍئلا بصغ لاطرد هنس انعم قملآ هبا لظ و روز قخبریغ نم ندهسکرب ییهنینب هلو کس كتل |
 | ادوبج وارو ھهق میسکل واک دنن اتوم كف هبلضو رهف هد نوچ هنتر هدزوا هسکر واهل فضا اذا ین افلا بابل نم
 | مهو هتغابد رال قو یاب وت كنب ریو هر هقا الا لعانالف بصنغ لاقب ستراه نیکششپا یهنین لوا
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 | كاردا یتامز مالسا هکر دندنینتضح |
 زا ردرنسک+ مان نجاحو یرفنشو اج ن تبان نالوا لم هلسفل اش طن اتو وان رطمو بهوانیسشثنمو فّرطم |[

 بارمغالا) ردرابوسنم هندنکما ییکو هبابقوءابآ ی مک یراژژاسردقوب ییسنهیهن کماولبابقوءنآ اعطقلزجاح ||
 كليا ادت دنس ر دانو بیرغرب و برغلا اوتااذا موقلابرغا لاق رد هنسانعم كلكه تتم“ ترغم هل نک تهزم ||
 | رداهتسانعم قدردلوطو بی رخ یب تا اذا لتجرلا برغا لاقن نومسلوا هراس ءایشا رکو الک رک د هتسانعم ||

 ! نشحوهلامزنکاذانالفب رغا لاقیر ددنبسانعف قلوا یخاصلاج ماظتوناماسوزانیوء الم ازا ضوخا برغالاقب ||

 | برغا لاقب ردهنتسانععقلوادتنم جو و دردكحو ریو هتسخو هغافرا تضمااذالجرلا برغا لاق قرەلوا |[

۱ 

 کارو هب رجژنک | ذا سرفلا برغا لاقي رد هنس انعم ك 2ر کس ناردو رود هلغلو اول ةلوص نعي تمزکس قوح تاوها |
 . قوج كنو ومنا نلاهارج ا اذا هسرف بوغا لاق زد هنس انه كلپازاغلار دقهآ وا نالهبوبالتح یت آیہ دنتلآ ||

 هبرغاو ردنلب | نیجامصو رعنا نیرو مزاخ نیا دتبع ندمالسا لها

۱ ۱ 

 | نعمااذانالف برغا لافب رد هنسانعمكلبا ر فس هبهدیعب رادو كحل | یف خانا ذا لجرابرضالاقی رد هنسانعم كل وک
 هایسیرالیف كناضعار اسر دنرابعندعمزاغا یرالبقا ره اطر د هنسانع ف قمراغا یر ارب یصقو قتلو ق نامو دال لاف

 | لولا ىلع يلج برغا لاقي د هنس انعم السا شي اار س انو رق هیسکر و هعجو دنشااذا لوھ چلا ءاتب لع ضیرم ا
 | اضیا لو محلا یی عسرفنا برغا ل اقىر د ەتسانعم ىل يان ەنسەرهچ ىس ەچ نالو دن تنور حد مینص هب عنصا ذااضیا

 | اتیارغت لجرا بّرغ لا قب رد هنسانعم قاکرفسو ریس هبهدیعب رابه هدننزو لیعفت (ب رغتلا) هترغ تشفاذا

 | ترغمو قبص برغمدا لم هکر دنهج یکیدلبا بورخ شذوکردهنش هک هلیرمسکتلارویتخكوم (نا رخلا) هلک اف |[
 | تاو رونلوارببعث یبطاب هکر دنهج كج هیلبا بورغ شنوکردناکه سا هدننزو ق رشم (برغملا) ردقج هاوا یوتش لآ

 ۱ .ترغلاش ردهنسانعم قلوادیدلنو فئاغودیصلا بلطف تنعمآ اذآتالکیلاتبّرظ لاقن ودالبلاق نعءاادا |

 ۱ شصت نت تنااذاهنالق تبرع لاقي ردهتسانعم قمزوغوطرانالغوا ول ەرهج ضا نوت اخو باغإذاشحولا

 | دراصب كم اه ورخ دنع یا اپنانا ریغمواپنابریغمو سان | برغمهتبقل لاقي رونید تان ابریغم هدنعجج رون دو ||

 | قشم ناس)سزوب هدیرلس ییص قررشمهلا یوتشقرشم هک ر دن رغمو ق رشه قیصو یوتشدا یعهسرون)وا 3 شن نانکسزوب هدنراس نص قز ىشمەل ا. یوتشقربشم هکر دن رغمو قشم یضویوتشدا وا ||

 | خطت ندنظنل ناب رغمک اب وکر دی رعصم تنظفل برغم نالوانامز مسا ای زردرفصم ندنربغ كنیزیکم یسک, |

 هزات نی سکمروتسوک هشت هکر وند هبا رش لوشوروتښډ هيهب وب یرهرق سنجر وردبعسا امرخ عونربو هیلبآ تباصا ||
 بالا نم ابورغ ملا برغ لافب رد هنسا عم قلوا دیدبانو بثاغ هدننزو دوعق (بوزغنا) فردا بیترت ندامرخ ||

 [ ترغلاءاقنعلا) كجضلا ى غناباذا لوما ءان لب برغتساو لعتا,برغتسا لاق ردهنسانعم كلوک هایهجتو |[

 ردنا نارطزار دورود كبهکر دیا داعب او بارغ هنری طکر دشوقر لوا ضعبلادنعو هلتفاضار دز اجیخد برم ءاقنعو ||

ضا هلغلوا هنسانعم يعروغوطران الغواول هرهچ هایسو
منافدوس نیستتااذا ها را تبرغ لاقي رولوا ندداد

 | 

 | رذلکد هنیبانعم تل دیلوتدارفن الا لع یون ره هنبخ وب ردهنسانعم لا دل وتن درب یون یکیا بب رخت لصا هکر ید
 | یی لا هلافمدقدلو نوجکا هل زا یسنبهدل و یانعمنکلردر کرد یخی دلاق لح هن دض هللو دح او یانجمهلتهج وب
 | عیقصلاو ملا عچباذا لجراا برغ لاقب ردهنسانفمتلبا لک | نیوردکرب یبیغارقویراق ناغان ندکوکب ی رغتو

 | كلبها تورطشنوکی ذوب هلی رسک ك نازو یعضكيم (ناب ربغل) روتید هتقو كج هدیا بور شنوکه کر ولوا نامز

 ۱ دازبا هلی هض هینشترک او ردب راتهج بزغو قرمشدا ی هسرونلوارکذ قرزهلوا درفمقرمشمو ب زغم هژوک ناب

 | نانربفمو رولوادا ر ی رغمو ق رشم ك وکره هسرونلو ارک د هلبس هی عج رک اوردهرزوآ لاونموب ید برغمزدراو

 | نقاط نونو تلا هدهماقمیم د. یرکییرب رخو لب رابتعا ثلاؤثو ینا ولو قیاقد روثید تانا ر یغمهدنع جر دخلق
 قزارخ وع اعشاکآةدنامز یکیدلبالوفا شاوک هکر ونید هرضس لوش هلستبسن یاب( یبررغلآ)ربشایا دعندذاوش

 كخانطرب هدنمارتماش هدشنزورکس ( برغ)دعب اذا لح را برغل اتق زد هنسانعم قلوادیعب و باغانا لو الا
 هخا ابمو تالش (تارغَتسالا )ردزن اجمدملناار فب ردبداوصرعقاو هدنناكعاط لوار» هلبااهیک هی رغوردیمسا

 قرهلوا تفصردز اجیخد هبرغم ءافنعو برغمءاقنعو ردیعما تاشوقر مسا لوجو رعبالا مولعمهدننزو نجم

 ؤا تطهرزو باور یناکنیاهکر ید حر اش یکه هاو تاربیعتدندنلنپق اظافل انا یلو الاخ هيام رن هز وب رم هلکدوخ اب
 تاب ینڈرکر دال و ا1د هدننامز ءالسنا هیلغو ان لع ئر ا ناوت ن هل ظنح نالوا نر له ار ښی رب م

 یکیدلیا فداصتونآربط هفارطا تاج بودبااوبا هدغاسط مانتو یدیا شوقرب مظعو بوخ یقلخو كنرونوزوآ
 ترارح هلفماتلاوا!سزسدهراکشرالصا نکا بودبازاورپ+تشب هداعلا لع نوکرب یدنا ردیاذیص یتوخوو رویط

 ق ز
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 | نبا ق رخ یمشچ *هدرپ حن رونازواوبوب و تلعو هع اکوزدباتدوع هنب هدقدلاق"یشزب بوقآو رات آت دنور
 نوعی دل اش وب بوللط ام اد راردیا قاللطان المو غرف هکو زاب رغ ردینک ن اخ الروسان هددعقم یلاحمدزوکتتلعوب ||

 هرب كچ هنلک | رکو  هدنغآو روند هنللبو تب وطر كکر کو نو ردهنسانعمقلانوج رکی ت هدزغآ برغو ی هنا ||
 قحا ىلع نب رهاظ برغلا لها لازال راض عب ولر دبا ذاا نارطق ندنآر دیا رجس ین کیو یارب هدزاحو روند ||
 هکر دماش لها دارم هدندنعراضعب هک ذ خراشرابدید ردکعد زاجب لها هکر دروب مر چش دارم ندبغ هدشدج ||

 ول دلها ل وق ی لغو رذازغو داهج باپ رادار هک ردکعد تکوشو تدحلها ضهبلادنعو ردعفاو هدزاخ برخ
 هننوک یس نالوا اع هب هنهح ند داوصو ندب وف نالوا رشم برغویهشنا زدیس هت اطبرع دارم هک دگمد ||

 ردهنسأنخمیون قلبۋياوژويد ەدە راکی ؛لزوکو رۈنىد هنغرب وق ل زوكو رونید هت ندرکسولغاوصو رک بو روید |
 برغ پس هباصا لاتی دزناج هد هنر ةدنوب ةيلوا مولعم ین هکر ونید قوا لوشو رد ةنسانعم دعت قلقاوباو
 لكيلف روند هنبرب نیکشک بره هلیع كنب (بارغلا) هیمار ی زدیالیا تعنلا ىلع برغ سو هفاضالاب
 رولک ناب رغو هلیاه رولک هب رغاو رولک برغا یعج رونی د هنشوقهخرق بارغو رد ثلبارارکم نوب فلومیکی زا
 ردیفما كسرفرب صوص هنس ها بق یف بارغو رولک نببارغ یجب ا عجو هلبع تیغ رولک ب رغو هل ريك ك يغ
 ,ردیبقل ینامفصال ادم نردجس ندنیئ د حو روند هراقو هبولطناغاب ندکو کو روید هڼرغا كن هتلاپ ساغل بارغو
 باغ هنفرط رهكننکک هسک !كشابو ردیدآ كفاطكسک و بره دئاوت هن دمو عضومر هدقشمدو ردیمسا كغ اطربو

 کی كن هود روید نابارغ هلیس ةينب هين هک لبالابارغو روند هنیقل اسكنشعیباغا اوسه ربلا باغ زوئید
 ردشعلوا قالطا نوته*بدلو نیکسکر دراشلک ی رغوط هنیناجیرقوب كغلب و هکر دیراجوا ی اشا كني رلکتک هچوا
 كغلب وا یکیا هکر دترانبع ندکک هج هقفوب یکی نالوا هدنفرط یاشا كکدک هقفوب یزلک دید هشارف دوخا
 سهم كن هود هکر دیقراصعونرب (بازغلا لجر) ندنزابع ندرلکک هج روس و لفرط یکی هکر ولواهدرب ینیدشواق
 دقباضدو ت دش لپ هدننینض امر اضابشاعم هیسک رب راب رعهکر دندانعموب زم هلو ا رذاقهکعا یسیاز وا هک ارازاص

 لالی رطا هدب رر ناشل هکر دید ت ابن سنخرب بارغلا لجرو رارید بازغلا لجر هیلعّمض هسلوا ضاع تنجو
 یکعچكیو نکآرونلوارببجتیوا لالهویغالا نوغزوق هدیکرت رولواهیش هننواهرد کوکو یس هع طةوقاسرارید

 هبا لسعو نحس ےھر ذر ءوب لک نده یی واثلو التیم هنتلع صر راترط یرام هببش هم سنو دمو بولو | ضایپ
 اضعبو ل هدیا فشکه پاتفآ ی راعضوم نالوا صر بوزوا هدنسوشرق كس" و بو دیا لوانت هرکصف د کد لیا طلخ
 هلد هنوکی ضچوا اېن نوکل وا نامه هیلرد بویمجماوص هدلاځواو زاردیاهفاضا ی داحرفرقاع ےھرد عیزاکآ
 كنازو یضفكنیخ بلا رولوا عهدن هیلکلاب ءرکصندکد لبا مفد را وص یراص بو رابق رلعضوم نالوا: صز
 ردذنسانحمقل وا رود ندنطو هلی ءلرلنیف ( هبرغلاو)(برغلا)ردهنسانعم یولو دعب قلب ریاو قلقازب هلینووکیب ۱
 بولیکح ندنطو هدیشنزو لاصتفا (بانغالا) هنطو نع حزناذا لوالا بابلا نم هب رغو اب رغ لج لا برغ لاقت ۱
 بغا لا ردهنسانعمكلبا جوزف یربغنداب نقاو نطولا نع حزنا ذا لجر | برتغا لاقیرد هنساتعم قلوا روی |
 ترغت لاق رد هنتسانعم قلوادیعب بولو اا دج ند هنسنرب هدننزولعفت (بّرغتلا) براقالار غی ح وزتاذا لزا ۱
 ندنفرط برغمو نطولا نع حزناذا لج را بوخت لاقب رد هنسانعم.قلوا رود بولیکج ندنطوو دمیاذاهنع |
 قاوق يآ هدیکرتردیدآ رجب هلنتعقف (برغلا) برفلا لبق نم یتا اذا لج زا برت لاقب رد هنسانعم کلک |

 ندشموک لوق یلعوهنسانعم هضف رونیدهشموکو هنسانعمرجنرونید هلار شو رریدزا ددببس هدیسزافهکردب راک دید

 كنیزوکو كني زو هکر دیدآ ضرر صوصخ هنج نویف برغو رونبدهح دقو هساکو رونید هلو ماجغونض»
 ندنارطافتهنغلاراین وقهللا ضوحند هعوقو روند هنوتلاو ردننکفعس هدف هودنولیکود یرالبقویرلبوت

 هقوالوشو رونبدهننلاخكکوک نالواهدنزوک كت آ ضعبو رونیدهنسهصار ء!روماحو كی وص شقوقو روند هیوص
 ترظو هیهار یزدبال سیا اتعن برغهسو هفاضضالاب برغیهس هباصا لاقب هبلوا مولعمیخیدنآ مکہ کد ونی
 هلدیدشن كن و یعضكنيغ (ییارغلا) دوسااذاعبا را بابلا نما رغ "یشلا برخلاق رد هنسانعم دادوسا قمزارق
 ندر دن دباقلاهدننزو دا دلش (باّرفلا)ردبعسا عضومرب هدنلوب مصمو ردیدآ هعلقرب هدنعو ردیعسا امرخ ع ور

 راهزاقو یزمکر وند هشناذوس كيرعهدننزو بر طلا هب رثا (برهلاةب رغآ ) ردینهش ینانغلا عو با با رغلا یوم
 دا دش نب ةرنعردرانوب هکینیارونلوا قالطاهینک اقرب هدتیلهاج هبرغاو ندشفلواهیبشن هیارغهدنول رونلؤارتپعت
 ماشهوشا نکل رد را هنسک مان طیعم یا ن ةبقع ن ماشه هکلسلانب ثلبلس بابا نربعوبا هبدنن فافخ
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 ]الو هدي يو نان اذ ملا ج لافب زدهنسانعم ققوق بول وزوبهلقمروطقوجتاواوب ةلرتواموبمهاجاذا

 .«درامشا تکی دلبا یطن یحی بصنل ات ار بخيرعشلا دی ورا لنلاهنموتاب اذا اندنهنالف غ لاقت زد هبسانعه

 | نس هبا چو بی ذہن یکی رکی حد نم و دیارو نامزندنرزو کات ہراکشآ و ذی هل ندر با نانو له
 . یروشآ نوک هفتم هل پمسک ن هرن# (پانغالا) وتلو بیس هدننصرحم كلا هغ دارو ی ان لالا ةدم دام
 ّ ندهننبانجم تاک روشآ نوکه ترازو اموب هک تو ابوبهتذخا اداهیلع تنغاونیلا هتتغالاقنرد هان قعوط

 | زگ توکی پولک نوکربنبنجحاومیطدزپكمدآ نالفهک ردن دانە وام وتو امو مه ءاجاذا موقلارب از "تا لا
 | رد هنسانعم فوق بولوزوب هلقم روظ | انغاورآ ید هواطخانشیال نالفهدرب كعد طولکد ناوکره هک هریک
 هلیابدیدشن ( ذی ذپاغلا) تاب اذا الخادم ةع لاب رذەنسانەق هک فرو انان اذا لا بغا لاسقب

 اتوب تیز باوف وز هب ؛اتلبالافعر ولید هرلاراونلن نع اتو ضف روش نوکر دنهجنرکهرقف كنج ( نارا

 دهر قازیاجرف او دهراق هکر ونبذ هی الطو هنسهغلاطنیمش اظل وش ك زکد هلی مم ك نیغ( بعل انور شکر و |
 هدنننزو لیعفت (بسضتل) هلمص زولکبیوبغو و ولکب ابغا یجیجز ونید هربروقجو نی زد رک جا هزدو لنا دم

 | ذعب اطاق بیغ لاقي رد هنسانغم یهو مویدلوا نامهب ویا طارفا اودغل ایم هد صوص دنر سی كاال رخام

 |تدو" ةاشلاقلصذخااذابشذلا بج لام ردهنسانعمقعاق وب ةرواق ندنزاغوكت ویق دزوفواپ غلات ملاذا ۱

 ۲ (نعنضلا):زونید هنالس را دوور كم (تخلا تعمل نع عقد اذا موفلا نع تئغ لاش زدنا كلبا | ۱

 | جن قاقص هدر مک زوجس هکروثبد ها قف راص نالوا هديتلا نا ذکح تناو ردیدآ نصر هدتلهاج هدننزو

 تلجم (بانظوبا) يددفدا سس هذبنان یانی هلا نخ نتف (ببغلا) زدیدآ تغاط كج وکرب هدان وزونلوا

 ه هیشتزو زز (ببیع) رادیبقل نرالا نا بلع هدننزو بارغ( اخ) دیس هک لرطاش ماندوهلا نار هدننزو
 | تعفي دول هکارید كۈ لبا تیافک هدنزو ق ةتغلا رد يسا هيا هام او زده ۱

 خب( تیغ )ار دبا یسیارو پت وق هاش و طب ضولصخ منم هاف رکشیوهیغزن الو فلاو هشتم
 ۳9 وليغاصد وش هنیرذوا خد ماسشخ !هدعب بولیخاسص ن دخابص هکر وند هدوسل ون هو
 | دەب هدننزو ,فابجا _(ناتغالا) هلو اتل رت نوکر ب وليغابص ن٣ نسوکو اک روند هنو 5 لوفد غنزو ىبظعه تلا
 || دوز تداهش روند هنتدام 2 نالي ل رنک نبغو یف كا (یغتناةديعب ئا باغ ءا ببم لاقي روند وص تالۇا

 | ملا بش ذل !بغ نم هل عفت یهو ىن ید ةا مت لبا ها ٹن دجنت اپنا ق و حر اشا اقان
 1 هل فانا م یا تداهش, هزنالپ زولوا ردصم ناشابلرعفتهنغت سد دسفاذا یفلاهتعی اهل تیخ نموا |

 | قلوق نجب«دننزاهل تناسنانکدویج ءزکایقلوشهدزومعچ (تبدغنا) یدیلوالامسا ید یر وا !مسا |
 هکرولبههکدنزونتلوش هدننزو "لتع ,,بدفل .رولوابلگیروبس نالوا هدزب دلو ٹی اچن كز هک هدنتلآ |
 | بينغ هاتف كچ (ةبدنغلا )ندیدآ عضونر نزاع اب ) هو قوج یزلن|ینانو ولهدوک6 نیلاقو کرنو
 | قمار د لب اغ ن زنش ر دته یی ړنا شوکه کر راد هن انجم لک رج هدننزو برج (ترغنا) رده وس رس هدو ام

 دینماک آخ یا وشفلوا 4يۈەن ,ناکم مسا لس هقاللع لا ةداراو لاحلا کد هلغل وا یم كبش قش

 سن برخو نیا نهلاقیو وی رغما برق لها نموه لاق دار دص لا ق |
 | الان كىر چو تا )نخ الخزف لاقبردهلسانغح قلواهغرالاو اوهذاذآ اخ موقلا شر غل اشن |
 | یزویلیابنکیک ک كنهتسنزموه دجو 47 ایا فابشلاتر رغ لا زوا اواولت چات داع ردد ذا وخت امندننآیاتخ» نون وا |

 | ردینفلوا ق الطان ونصخب دلو براغ ود هب ر ندلعاف نم مزد ضم نکی الب كانو یز خآ ق يلف ر ورک فا رط
 | بنر ظ دی مو ۰ اذ یا ترع هناا ق لاق و کلن دح نیا كىز رخ نام فک ل اتق رد هتم سانعتت ت ټ دخ كالو

 | زد ننام قم او هدیه یطختر اب كاك زار دۋ رود هرب قازا كلو طاشنیا ترغ ها ردهتسانم طالت و

 | نالزا هدازول وز رود ەر هحوف لوس و هنشانعم هن وارد وتې دهنمولطوصو یداعاذال درع هرفي قار لاقت یکی دام |

 ]رعنا رش هزؤك لوا یک روسان رولوا راق آ شاب بوئاوضاماد هلبببس هضراعو تلبع ضعب ا
 | تونانیق ندزوک شاد لوق ىلع هنسا بعم عد یارحت روند هرب خب هقآ یش داب زوکو ر رونو ھا لوگو ت ر اول
 ا هر کت بم واوا واخ درا ارم ناشط توباتقو نوت هننکودا |

 | کرد ۱ ةر زك اظل نه هد هبط بکه که لوا مولعع ردنا | روھ هدنراکیب ازوک هکردیمسا مرو ی |
 1 تولید تدلخ ددوخا رم بوش دن درامد عاج هاسدآردابح رر دنا ثنا اد هد راک ا ا 1
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 ردنملوا قالطا ندنفیدلوا ناتسدرارهر دپبسراف یظفلرازهو ردشملفانب عج 2 هب یعابز
 ردلکد عع *بّعو بربع نانلوا ارکد ولو رونید هي هنادینک ا یرلکدیدقاجن ۳ :زو ننه میان (بن زنا

 أ رونلوا لامعتسا ن تبا اردک چو فورعم نکن وند هکحروا هدننزو تورزبع ( توبکنعل )رد هيوم تعل

 : || رولوا یزوک یتلاو یغانا نکس تلکحتروا هکرد هبیرغو ردلکد تولجتفرد توللفف نتزو هروک هل وه اکرید حراش
 نالوا صد رح كب یاسعت هتمکحرولوا عناق كي كحمرواو رولوا صرح نا مف كنپس هکر دلوقنم نهناوطالفا |
 4 نوک كوو ف كنبهافاکزعالو) تخلف کو تبع( انکعلا)ر دلو قوسمقزر هفلطالب هعناق كب قولخم ۱

 هدنننوسوبکنع هدنرکذ مو ردننوم كنوبکتع هلی دنكفلاو یوکس كنونو یضگلنیع اعانکنعلاو) هلباه موکتلاو ۱

 بکعالاو) ةلنبتمط (تکعلاو) هلیرسک تك نیع.(باکعلا) رولک بک انعوتاتویکسنع یعجبرونید یو هک

 فیعضو زحاع نابلوا یتردق هنیلظ ماقتا ندلتاقهدننزو زدبح ( تهعلا)روراعجن متا ندب هدننزو تلکا

 یابهیعوهلاشرونید يىك شاو زا هل او لیقثوهنو بلط نع فبعض یا تچ ع: لج ر لاق روند یسک ||
 قلناوجو كلتکیرد زت اج هلم كفلاو هد ت زو یشرج (یهعلا )رونید هیاک نالوا قوج یکوبو منو لیفت
 رود هننامزكئلالاو تنظلسو كلمو هل وا ی ا4ناهعو هت ناب یهعی هلعف هلعف ,لاش زونند هناکنه لات

 دللضاذاهبهوع هبهوع لاقب رد هتسانعم املا لیلضت هدننزو هجرحد (مبهوملا) دننزینا هک هی عین نتما لاقب
 رد هنس اعمتلاههج كمال هدننزو بیع (تنمااب نونید هیسک,ندیا لیلضت اما د یسانهلب Eê (تابغلا
 هکرد هنیسانعم هصوو هضم (باعلاو) هدننزو تیغ( پیعلا لهجه عبارلابیابلا نه ابهع يشل اته لاقي |

 هسچب ظافلا نانلوارک ذهززوا یبترت كفه دهنشاعم ريع هلبتف ارام بعل او( اعلاور انا )دخ ۇلطم ۱

 د واوا یدعتعیلعفوز ولوا زدم یسهلک بیعو عو یا بیعبو هب اعم باعمو تاعو بیع هبلاعیندرلع ۲

 لا هنیسانعم قلواولبیع رولوا مزالو بیعاذ هلعج یاهنام لاقب هثیسانعم زعم لک ولبیعو كلي ل نقترب اآ
 ولبیعیکلیکم رولوا ل وقم ےساو یدنل وا .رگیکهتنردسا هلبمتخلیم/لبعلا) بیعاذ یاضآذا حات ااف |
 ردن دلعفت هذت کرد با توکس نادنس ه :دامبیغت فل ور دک داول يغ خدو هرزوا صا (توبعلاررولوا كد

 دا ا هدنیزو هزه هلی تانیغ (هنیعلا علا )رونلوا عن تابیمزکرد هنسانعمكلیا نون هبیع نیهنسنزب

 لجر لا شب رونبدهینکندیادانساو وزع بیع هنتک ره قع تویلسعیساناغادهدنننزو دم الع (ةبايملاو) هدو ۱

 راردباندنوکو ندنشیم هک ويد ةلبپنز كجوکل ون ة درو م هرفآ نیل سانلل پیعل اشک یا دناعم تایعو هسع | ۱

 لحكنبنکل جزا: عو رخ کنید 1ا رهاظروناوارابعت هک درب عضو باوا هلاکو وید دنا دامو |
 لجو متعاج هص اخ من راصن| نعد ,یییعو ی شرک اصنالا: ثیدخا ةتمو نونلوا قالطاهزاربمهنالو !ییاومما |

 يفق كانو 10 5 نه نوک تام هدننزوتاش زولکبابعو هدننزو تنعرولکبیع یچج كب ندهراوومسا |

 یمبخ رارساو هیفخاهض رونلوا قالطا ور دو ر دص هتیع نالوا ىد رغم نإ رونلو |قالطا ول رو دیه بابعو ۱

 ندیع (بی اعلا ) هنساة فدنمو و دهنفةو طب الح قرمل وا دار غمانايغۇ ندندناباکو و نوت دلوائ نوت |

 ثدنچ (بیعا )نللایم هيف ام نخ ادا ابیع ءاهملاتناع كاع و روند ةد وس نالۈاغبلغو وق بو ترذلطاق مما | ۱

 ی رندن هلک سلع ھن دامتلعفل یر ردح راش رند لعف اد وخات زد لیعف زو ردیدآ عض وعر دنع هدننزو |

 نهی رهو نولواضقاتتهسل وا لبغف ید یت هلک بیعا وشا سپ یدشلبا قنولدردقو هلکرب هد نویزم کزو

 اجناو مبقاع كنهتسنربهلیدیدشن كلا و یرمسک لنیغ (بخلا) هجا نيغلا لصف یدنا مال كلیا وكن |
 اعضا بغا هنسانعهكلکهر وص ی روشا نوک: روا ریون دتفاعیارمالاسغلاهرونید ۱

 قیاقخ انعم وکر دحراش ردهنساتعم كلك دنت راپزبابجحا هکر هدهتفهواموب تم وام وب تدنرو اذا اغلا بابلانم

 عز هدارو فلوم انح ڊدزتامغزز ثي ازبفقرو «ردلہ تسمه ةن ساتم ترابزیروشآ نوک کی ونندهبعرش ۱

 لاقومایادعب اراز ءاجادا لج زا بغ لاقب ردنبلم ی دلوا یرصب نسح لوق مفلاۇم لوق ەدەياھن نکند |
 ریبسا | یروشا توت 6 :بظو یهتناردشعلوا هعسوت نکا ردذوخأم ندږاو زم یانعم هجنرکع وشالک ق ننسملا |

 كنیخوليم تبغلا)اموب هت هتک واموت هنذخا ادااضیمطآ هيلع تبغ لاق ندندنوپ بغ یاخود هنسانع قاع وط

 هلق كنبغ ( بغلا) ةبقاعئا ةبيط ةع رمالاا ذهل نا لاش روند هنم اجفاو تبقاح كن هننمنرب یجذ ما هم 5 4عف ۱

 بلا نهابوضوابغهیشاما تیغ لاق رد هنسانع كم ما یروشآنوکی ونص ر اوط يدون هدننزو دوهق (بوبغ]او] ۱

 حول نجا راغ لاف رخ هنیسانعم كلك یروشآ ن وک نت وام زاپابجاواغ ب وام وب تار اناا ۱

 وا
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 ىغا همز ةموص ادع لع اكتفت نعش او فر شا اذا لج را قلعا لام راردباهدنماکنهترشابم هبهعزانیو

 كانالو مش كنيغ (بیلع) نیکی نندنازوآ قن وب تودزابق ینرانوت هدکدلبا تردابم هک سورخ اعقاو كب دلا
 هدب راح مالک دید  ؟ردزر هن دیقب رط نم ةدننزو يذح هل رسک ك نبع (بیلعو) ةلبقف كن ین ئاو یوکس
 ] تزو ذفنق هللا هدب وم یاب (تبلعلا)اردفوب مالک یربغ نون رد هلبعقف كابو یمص كاف که دننزو لیعف
 ی وبلع ءالوه لاغب روند هنبراناشیذو راځو دی رک تعاجنو موقربهدننزو هعو رجب (هبوتلعلا)ردیدآ عضونیر
 قاارط لقب زونید هول ابا بولعمو - ژدیهسا نره تالاظ رام هدننزو مولع (تولعل 1 هرابخیاموقل
 یزلگدبدءایلع رول ضابمششلنو زواتننویب كن هودکر داف غ ادع ین رب هدننزو باک (تالعلا) بخال یا بولعم
 یرلکهند تالع هثئدرک هکر وشدةی هقان ۇش هدشنزو هنس (دیلعلاو) هدننزو طعم (ةنلعلا)زولوا هر ڙو! رك

 هدیلحت ا تأ د هدننزو هيره( ذیلع) بالغلا تعهو تناک اذا هلعمو ةبلعمةان لاق هلو شلصاب اغ نانلوارک ذ

 یوسو ذح تیاهن ندنفرط هرمصب كنذیالو هما هدننزو هفرغلا هبتش (همرکلا) لغ )ودیدآ كيوص تخوکر
 روب داب یثکنوزواو روید هنن زوک | ناټو هب هک نوزوا یرازوش وب هدنزو رفد (بتهلع)۱)زادیعشا لب نالوا

 ردة تع یدرفم زاید زو کا هدیسرافروتید همزوا شا هلبعف كنونو رک ئرع ( تل هلاهردهتهلع یوم |
 هدزفو درقردبس هغیص عجب ابلاغ موقرم یانبازپ ززد ددان روزه یاب هدنادرفم کر دشتبد هغ اعم یرطوخهزاه
 ندان وپ یک هر تلخ هبطوهربحو هلوتو هبنعرولکی نس د نوجا دفن بجو تلقو ردن نکل یک هلیفو لبقو
 ناذعام ندر هغبص ناناوارکذ كنب رهوخب هرزوآ روک ذم هخبو رذلکد م ولم یکیدلکهرزوا هغ يهو !دعام
 تانساکرک- لا بتا وتشاندزو زم ءان هشخوب ردن شان ندنغالطاتلق هر تخلو ندنروتضف یسلیا ین

 | ة1 دلتا هلا هشلشم ان موتلاو هلن دلو هلبا نیتیج» یاو یاز ها ردرانوب هکر دشلوا دراو سد
 | هلن ون هل او هلی هم واط ةربطلاو هلبا همهم یاهو هیج لاذ ةعذلاو :ر هټچم یان تم لاو لا ږل ھم یاخ
 هنخوب زدقلعنم هی هجا طظانلا قر ةلوا قفاوم هنطرش یدنک ی له لش كش روج هکر د حراش كلذ غو
 | دونلوا قالطا ةبارنش ندعو یهتناردشلبا داریا ید ئسيدنک هدنرا داخ راک آ را هتلک یکدلبارکذ كغ
 ندنآ هکر دیفسا ادقان جک لدوتسرپ ةدفلس تنعو ارج یا ابثع هاقس لاقن هل راتعا هيلا لّویام هتننانضدرجخ

 | نطق (بنع نصح) ید روهشم بزعلا نيب (بنعلا موب) ردسشلوا هعقو رب هدننابمزناع ین هلبا شبرف یشان
 تباعا دشا هد هلک تع رونید ههزوا شب یتدوب هلبعتف كونو یرمسک نیغ[ ءاتعآ[)ردهعاقزهدنناضق
 كغ باه (تسعنا) بنعاذراضاذا اینعت مرکلا نع لاقبرد ةنعنانعم كد و موا كاكتو هعصا هدننژو لیعفت
 هدناگش ینا د مزوارفغبهدنفارطاوهدزوکرقچهدناسناندب هکر دیعسا هویت عونر و یدنلوارکذ کر دیدزفم
 | یی وقرب هدهشدم ( هسع)و اب" ردیدخ هغر ندفارشا هدقارغ (زبک الاذبنع )دن دصاعامالعاهبنعو زولوا
 | ردق مطب هکر وشد هنشع كنجاغا لاوننم عی كازاو رد هویمفو نعم هل عسا وب هدشنزو نامر ( تانعلا) ردیمسا
 | روند هسک نالوآ كوب نتروب هدننزو تارغ ( تانعلا)ندندهیودارولوا ولنوالح رادقمر و هایسهدقدلوا هلیلاکو

 | هدنحنرف الرا: وناخ صخب قس لذغ بانغو ودیعنا كن هردرب و لغاظرب ةدنل وب هکمو فنالارنک یا بانع لحر لاقب
 زف ق غي رظب لود لعروشد هشت نالوا ثداخیک الهند

 رونلوا ریبحت قالیدهکر ونبدەدناز ےس نالواهدنظشو كج
| 

 زۋاوا ند دادضا هلکعد هعاظ یرکد نوزواو زۇغبد هغاظهزافكحنوکت انعوتر دیس كن هرو ن كلام پنانعو

 | لیسلا بیتعو ردیذآهز در دوخاب عضوه دی هدشزو بدن ( بنت رتید هبسک لوقو زب هو برقا (تدعالا
 ۱ لیفت شن دو رود هزوهآ هلو طیننو تنسج هلاقف(نابم]]) رود هنمدقبو هنکوا كنب وص لی اضا
 ۱ ۳۸ ر رتو ردشفص سەل نابتعهکریدخزاشرونید هیوها هعوقولشا لۇق عو رولوا دضهلکعد هب : وهآ نالوا

 | جیزسرولواند ذاوتش روب رم ظفل شب ردضوصح هردم موفرم نزو جا روا ان تافص هرزوا روب نم نرو
 | زدیدآوصر و ردعضومو هدنننندن دلی دکم هدننزوفمام( ةبانغلا) ین اردلقم لو ازدصلابفصو ذغل منکر د
 [(باعلا) روند هب یشک نو زواو ظلغیا تنعق یش لاقیرونبد هبش نالوا طیلغو نیلاق هدنزو ماضعم (تنعلا
 | تراک یا نبانكن رهوجر دیعما یر دب كن هسک مانی املا ٹن رخت تانعو روند هيسک ناشص مزوا هددنزودا دش

 تقفاوخ هناوذ قو نادتغل بازا هدنآ یرهوج هکریذ خراشرد باتع هلا هیقوف یا لوا ایزرذطاغ یربعت ||
 ناضغ یا بذتف لحر لاق روتندهمدآ لا تمشخو نیغراظ ثیافب هلی لغاف مس (تدنعل)ندشابآ
 اروا لدانع یجب ردنبح اص ناخ او تان نوک نوکر ریدیتسور هکر ون, دهنشوق لر اهدننزو لنز (بیلدنعلا

 بیسیم

 هبیابر



 بلعلاتبردهدسانعملوا بلسو کار هتف هنت خف (لغ]!ارولکبولع ییجردرعشیزاکدید ساکن اتنا

 ب
 سس س ۳

 (هیوک املا هنشسانعه ناخد روند هزونت و هنسانعمرابع روند هزوټ یسدول هدننزوبارغ (باکعلا )روندهتدشتالوا |
 یاس دزا هکر د دنسانعمرشک عجب ,(نک اعلا )روید هراغو هزون هدرنو هدننزو زونت نوک او : هدننزو بولاخ ۱
 یتا ودرام ندتس هفعاطظ نجو سداوروند هرود ول حاب وطول هدوکی زمو هدننزو ښه [بکعلا)ردلَمْیم |

 هرکصندننافودلرکو نوسلیا قیلطت یرد,كرکه لوا یبوز كنس هدلاومکر وند هبسکلوشو,رونید هصتعش دنختمو ۱
 رد هنسانعم كوت هدنیزو لیعفت (تیکعللا )ردیمما یاجادز در ذنمننامعت ندب رع يارا کمو نوسراو
 هکر د بعص ن هدننزو هاجد (هب اکع)زانذارابغلابکتعا لاقبرولوامزالویدعتمهلفلوهسانعمقمزوت یون | زوتورابغلارنااذا لج را ېکتعال اق رد هنسانعم قز وتزوت هدننزو ل اعتفا (باکتعالا)هتیکراذا موم هلا تیکت اغ | ردهنسانعم كما الیثسا هبصخو مع یک ن وتت هیسکرب هدننزو لعفت (سکعتلا تنجب داذا اییکمترانلا تكف لاق
 كتاوبح رد هنیمانعم كلا ناشنورتا هدو رب هنسرت هدننزو تلق (تلغلا) ردب ودب كتعاجیرندنس هلربق رکب ونس ۱
 فیسلا بلع لاقي رد هنسانعم قمراص ینربکس ف وبك هود هنسهضبق كنس هلوقم قا و مق باعو دراج | هد رسک ك نج هد انعبوب روت هرب نشخو ظیلخبلعو هجا ذا هبلع ناق و هی اذا یننلاو لوالا بابا نم | الج "یشلا بلع لاقب رد هنسانعم قمزجو كغرکو یبکیسایارب كنس هلوقم مدلانو نالوقو تب رش هندوخو |
 قمراصیربکس قوی تل هود هنم هضیق قاچیو ورد هنسانهن کا ف رکو قمرحو رد هنن هم كلا ناشذو رنا هی[ یندوب هدننزو لیعفت بیل ) کش اط ںوتید هپ هنن بلصو ك بلعو ریل ءابلعب هضبقم مرحاذاهوجنو |
 كناوبح ی رلکدید لعو:نددنعون نفصوهنسانعم بلص یشرونید هب هنسن كي هدینزو بفتک (بلع) | ) ندهشسانم |
 ندکک ی س هثج رونلوازیسبعنر وج هدیکن یرلکهبد لعو رولوا هنوک جاقرب نغص روتید هننالوا یون یوا |
 هدهلبعم كنبع هډو ږوڼید هرلکیربا بلعو نوا یی وقو زولوا ل انف هدفیصو لام ههایس هداتفن ی وتوریک |
 عبط هنسنرب اعطق ندنآ هلفلوا رخ نیو نکن هلینم هدانن هک ن وتید هیسک ل ونش هل یمسک نپع (بلعلا) دل ۱
 روم رهدلا ماد هکدوتید هر ظیلخ تیفنموریخیب لوشو هدنع ایفل الناک اذا تاع لجر لا هیلوادماو ||
 هلی رسکك نبسردسو روند هرب یکیدتبیباغاردنیو رد اجمد یخ تانرعهدنعموب هلو یرتاتابنالضا ةدنآ شاپ |

 ۱ ینجاذا سل بلعلاقبردهنسانم«قلو | تشردو درسودیدشو بلضاذا لوالاو بار بابل]نمایلع بلعو یا | 11
 هتحار تربعت اذا محل بلع لاقي رد هتسانعم ققوقهرکصن دقدلوا ددق بولیکح ی وطر هلقمروط قوخ تاو تشاور
 بونل هنخو یرغا كم قورولوا ثداص «دنفر ط یکیا كثب ر کس ینو كن هوذ هکر دیم ضر مر هلن تحف بلعو هدآ دتشادغب ۱
 بوشکیهلقمروطقوچ تا (باالعتس ال )هتبح نذار بابل نم ابلع فیسل !بلعلافی زدهنسانعم ككك |
 ۱ هلکلیا ظالغتسا یتلتوا شاومو هدادتشا دعب هتعاز تریغتاذا ملا بلعتسا لاغب ردهنسانعم قلواریغتمیسهار |

 ىف كنيم (ییالملا)هتظلغتساو هتج ا اذا یلقبلاذیشام!تیلعتسا لاقیردهنسانعم لب فاکس ندقسالتوا ویک
 هدننویب كود دم كم لاو یرسک تك نيع ءالعورولوا عج نادنظفءابلعو یکص اصررونید هب القد دشت كابو |
 ردم با شب وشت هلکلبا رک ذ قالطالا ىلع هاکو نصیصخت هلتفاضا هربعب هاک نسهلکء ایلع فلومروشید هرکس نالوا |

 هکر اذ جراش زولوا ناد کیا هکر درسفم دلباریکم یراض نالوا هدنرانوبب كناوینحو ناسنا اقلطم هدهاس تایهما

 ندعوج نایلوا عوعس*یدرفم دوخا یسلوا ندنادرفم نالوادراو هرزو مج هغیص یالعنالوا هنسانعءصاضر
 ندهدودم مه نالوا هدنرخآ كنبدرم یسهبا یاب كنظفل الع نالوا یعج ءابلعو ر دیا اضتقا تسللوا

 نویی هدننزو هبقلسم (ةيبلملا !ردیدآ لجررب ءابلعو ینهتتارونید خد ناوابلعو ناءایلع هدنس مینر دهل دبه
 كزو ندکلرببو اهعطقوا هءابلع بقا ذا يبلع هدبع لع لای رد هنسانعم كمسک لوق ىلع كلدتربکس

 هدننزو هعرج ( ةبلعلا) ابک هیالع ترهظاذا لج را یلع لاقي ردهنسانعم قلو راکشآ بوق هنادیمیراربکس |
 رعت كلوکه دیکر رولوا ند هتختروخاب ندنسبرد هوددک روتید هغانچ ویب قاصدوسورونیدهنجاغامرخ نوزوآ
 یاسا هبلعو هدننزو درمض رولکب لعو هل سک كنيعرولک تب العیچرونلوا قالطا هبلعیخد هیوطوق رونلوا
 هبه دقعلوش نالواهدنراندب جاغا یرب هلن رسک ك نع ( ةبلعلا) ردندباحصا هبلع نب دمو دیز ن ةبلع ردندلاجر
 |[ انلعالا رولیروک هنخاا سوج هکر ونلوا ذاا قرموط عی هرطقم ندنآ ر وناو اربع كلوتکو هجعوا هکر وتد |
 لاتقلاو ر شللأيهناذا ءانلعايلکلاوا كيدلا یبلعا لاقب رد هنسانعم قمل رضاج ون هلاتقو رم هدننزو ءًقنلسا |

 دما هر هنر هک هتنروناواربعت اس ورخ هکر د هنس انعم كلتا یازاود نډرکب و رابق بوشېش هرزوا هنکرو |

١ 

۱ 



 ندنلوت روا هفحو حدوه ران :وتاخ دز رد اسب صنعت هدتزو ةر ةر هبفعل) آل دا کم تای

 هابتعف ناهدحوم قابو لنیع (عاقنبعل و ) هله ك فاو كنیع (ةانقعل ) .ردیمسا یتز یا.یژبقنم و هچالا الا ع ون
 ردکعدولدبخب نیکسل ردرانفص مر ست تا كناپ(هاقنعبلاو)

 رخ ار کر وید هزدلب لوش هدننزو نجم ( بقملا) دادح بلاخم تاذیا ةاقنعب هپ و ةاقنعو ةابنقع ,باقع لاب
 قاعد ج زهر دندنیدح باقع نب كلا دبع ردندیماسا هدننزو ناك (باقع) هيلبا ع ولط نیو دین
 3 هو رج قیادوخ | هدف رحرهدضو رع-فهبقاعم هک هلو مولعم ردشملوا لاردتسا هغل فانی جا
 ۱ هدنژزج نلبعاممالثم ردنرابعندقل وام اسایوجو ىس يدو خاب, لاس ندفذح ٠ دیسیکیا كسی یا نالوا عج

 یا بو بونوا ی دج قرح ءادوخآبرونید نلیعافم بولوا مابس ندقذح. هسا نام ناو ی عقاو ۱ ۱

 هدلمر رخ ال یغب دلوا هد نچ رولو لیعاغم هروکه پینا نلءافم هروک لوا ږولاق قابا نونو فذحنوندوجخ اب
 هدرح زوقطهقاعم وشاو زولو!بقاعم هنغل | نالبعاهنالو اهدنانو رج یون كن رجب نتاالعاف

 یهتنا رولوایراج

 تیک ارت رب و ردنداجسا نابلوا یسک رونید مد رک دیسرافردیدآ اروناجیدومیوزع-ندماوههدنزو فعچ(یس نرقعلا)

 هکریدراش رولوا ثنومورک- دم رظفل بت مصور دکعد یرفو و یقلارتلع دیروآ یدلوارگوعسیبدیرو!یغربوق
 هقوطهدنفرطرب هکر وندها اود لوشو رولوا «دنتنبه برقع هکر ونید هشیافزهدنشیباب ربیع برقعو ردبلاغنینأت
 كحربرب ندجرب یکیانواهدکلف برفعو ارد رقع یو هیتر داده یت وفوق كلا .هلیس ودنک تبولوا
 :ردل ان ابزو,بلقو هلوش ندرف لزانمردبشهوا تست ہلکی ا هلل وا هدنلکش بیرتعیراکوکے دیمسا

 || ارفع لوف برج دارو ك نام ردفر صنم روپو زولوا یم كبرفع هکر و ید هپ غغ یشی د۶ ابرق عو
 هبرمقع هرزوا سابقهدنرغصم هلکلس دید هبرمع هدنننومنسپ ردلکدلیثق هنفارصنا مدعو دلیش هی كنف
 ردد وم كيرف تلذکهلابم تب ولاا ردا لب یهقیقدزوب .هدینح یش هر د بانشنهش ۲ وش

 كحوب یرلکدنا یبعت ناف هنلوقرکر دیس نذالا چو د كباتو هدننزو ناوننع (نارقعن])

 كحاصمرونبد هنکگرآ لوق ىلع هب رقص نابرقعو ردکحوب یزومرب قوح یراقاءاو فزبمراص هنوز اردتخ ةوا
 برفع هکیدند قرهزا رونبد ناب رقع ERE رک یک نرو یقالطا با اوورکذ برقع هروک ناب

 لعاف مسا [تبیمعلا) یونیدهبرقع هدننوماضوب ونابرقعهنککراو رد اغ تین اورونلویالطا یو نکذ ۱

 برقعلا هریک یا ةرقعمو هب رقعم ضورا لاقیرون.د هر نالواقوجیبرقع هدننزو هرس رسم ,ةرقعللو هلن هلن
ETEلوعفممس (برقعلا) ردشفلو اب یسغیصناکممس ندنآبونو در هال کوکی سهّکبرقع  

 1 قیص یس هدوکو فوطعم حوعم یابرقعم ع دص لاعب هرزوا دییشت ردکعرد هدیج شل لیس هی

 امادیرابلواهدنسهباجریز بز هکر ونید همدا یجاصتعانیوتماهشو تکو و ون اوج نانو نایت

 ملعص كنارو تننع (هنابرتعاا) متمروصن یا برقعم لجر لقب هیلبا ترصنوددبهناسکیتو مولظنوتیاچ
 مافوردمج كبرمع (براقعلا) عینم روصن یا نا رفعو ن دوه لابرد هنتساعم تعانبو تماه) او تزد

 ی مام رونلوا رع غ عوق هکر دنھجب ك هک عاغو ن نوصلدلوار ازآو چر بجو م رونلوا لام تما هنااسانچم

 یتسومانوض رع كسان قل يغوف یحی سابل ضارعا ضرَس یا × براقع بدن هنا ٭ لیلا هنمور ډک د نيج نعمو
 ندنتد و رپ ت دش كنمابا شبق ءاتشلا براقعو رونلوا لامعتسا هنسانعم نحو دنا دش براقعو بدی تمسکشو كته

 مودخ یا اهب رععومال وویالط هب هبراح نالواراکشب و هلفاعو تبدخلها كملبااه(ةبیقعلا) زدنرانع

 قادود هلنیتفف (بکعلا) رونلواربعت ترقعهدکر رر وک هنن رکا ٹاک روند ەرومدالوش«بنلكش نالو لا
 هایطو هنفش ظلغادا عبارلا بالا نمابکع لجرا تکع لا هردهنسانعم قلوا یربو و نیلاق یککهکحو
 هلحرعباصا تنادناذ|لح ا لاقب ردهنسانعم نل وا نبق كى كبش هنر رب بویلوا رسی زفر قا او

 ا قلا ةیفاخا یا ءاكع هَأرما لاق رونید هنروعمادنایو قاصتولهدوکیردوبهدننزودآرجن ایایکعلا)

 لج زا بکع لاق رد هنس انعم فوقو قمروطو ماحدزا یا بوکع لب الل لاقت هر د هنسانعم قل وا درم هډننزو ںورغ
 ندنظنل بک ًاعو تلغاذارد لا تیکع لاقي رو هنیسانعم قمانق هرصتو فقواذا لوألا بان بلا نم ااو كع
 یتف كنيع(بكملا) |) هنسانعمراغروند هزوت مارو نیش نمک نو هنسانعم .جدزمو) هاب موز عج

 هم هیسک و را فیفخو دنمطاشنوتسخو روشد هزون خوب بانو كفار

 روع ی 1 نو 4 ردنا كضرارب هد هما هلا دم(ءاب رمع )ردنا ف كتهیسنک مان یزافغلا هضحر نب هنتعبرق



۱ 5-۹ 
 ا

 | هرم اف خیوازلادعب ةلفانلا ةالصیا ناضمر ىف بیقعتلا نع لئسمالسلاهبلع هنا سناثیدح هنمو يا يا
 ثکسخ یصاذا ةولصلا ینالفبقع لا وا ناسا دنس نمک م اراوثکم هدرب رو توسل یناولصبنا
 لبق هیالابقعب ل واریدمی ا اعده وقەنمو دة فام كلا تاقتلا هتعسر ویرخا ٥ هالص رطتنب هعض ومق

 دارم ردعقاو هدنس هرکه بالا هفلخ نم و هدب نیب نم تاقعم هل وشا هک هدننزو تان دح ( تاقعل۱) تفتلب لو

 ردعقاوهدنیدح نه اغ الت اقع هاعدلا وشاهک ت تابقعملوشوردرلبقاعم نر یرهکرد رآهنو ل بل هکیالم

 زوتواوهدیمح جو زوتواو ههبست حوازوتو هان ردندهیعرش قیافحرانوو ردرابقاعمینربیرهکردناصتسقدارم

 تآرقهدنالص بقعدوخ اب نوع رثکدتبا تدوعیرخ ادعبةرم رونلوا تارق ةولضلادعب هکر د رسفم هلبا رکن جوا
 ندورلن | رارروطهرزوا ضوح هدنشع تنور ر هکر ونید هژهقانلوش تاشعمو ردشیلوا قالطا نوحرافدنلوا

 ارج ندیآبنرت هدننج هدزنعص شیارب هدننزویسح (یفعلا) رولوا لخادیسنر هن رپ كنا هدکد نود بوحصاوص یس ر

 هدننزولعفت (تقعنلا) رمالا ءارجیایفعلا هل لاقب ت وسهءبدلوابقاعم یرو زم رما ردعمآ کد رود هشادانو
 هدربخرو هنمناکبن ذهذخ اذا هنقعت لاغر هتسانعم كليا هذخ او من وا هجو وم رج یکیدلبا باک رایی دسکر

 هلع لاّوسلل داعو هذ كشاذا را نع بفعت لاقب ردهنسانعع قمروصب ونود ورکر ارکت هلکلبا ههش و كش
 ردهنسانعم كلبا وسجن دند رآ سهل دواطخ دوخا صوصخ یتجهلوا موهتمولح بول زاع نهسکرو

 میس هبیرتشم عیبلا داقعنا دعب یتعاتمرحات ه دننز و لاعتفا (باقتعالا) هت تعوا هتروعبلطادا قتل
 اهسح اذاةعلسلاتقتعا لاق ردهنساتفدقموقیلآهدننایدنکب ودیارخ ات نوعا ضیقامامت ییساهبب ویلا

 بارغ(تاتعلا) رولوآ نهاض ءاتن هنسب دعت هتل وا عياض عاتق هدلاحوب گرد حراشنملا ضبع یحیزشلآنع

 لک و اله بوماقیرات السكر ون رشت لما دنورو دن دنعوت شوق هرقر وند هنش وق ل شوط هدننزو

 4 هکر سنو رد رویطځ زا دیت باقعهکر د مخ شم هدننزپ نالع رولکناشعو هدننزو بلک رولکبقعا یعج ری

 هدنکرت ون کرک کس و هش زط هدیسراف ردیرابفنو فر رعردشوق یعلآ ی رلکدیدشوقهرق

 اب ابیتآ هحنرک هدر <اسلو زولآ بودبام وه ەر اوج یسهاوقمنیهاش و ناغطردشوقیملآ رریدشوق هراق

 هدزوآ یخیدلوا ینهفتم نتدتنل بکر ت اسو هب دنتص عیجج ردلکد مچ حک نکرد روهشم قالطا سکر کھ راک دید

 هخو نکیل رد تلیازفت ارقص ی یر ضط فام دخ ۳۹۹ یرضم هدب رع ودیس سکرک «دیسران هاب انآ
 نیناقع یا عج بو زدنرنکم مجج ین ان نزور دیا و تاقعو رذ هرزوگ دلبا دلتا د یوق كن رک اوا وک ذم
 وشنو رزق تک ناعو رها زد هوفت ما یبا یفاعتیرش راہ هرکصت دقدلآ ی ءراکشر رولک

 بولهوس هدنلکش ناردرءدنروکی یو هدننرمص كخاط ضع+ ور دبا ق رخ ىة غو قنانقود هكر وتید هشاطیرویس كسعوت
 | aS هکر وند ی هدنلکش ما دال وشورونيد هرایقنیاب ار ناروظ

 هکروندهشأطلوشمقاودنراک ب وقو روند هلون وص قج هقاوصهضوحو رونید هکلناتخ وک ن الواد راک لد

 یرلقا جس كنب زان ر طحنا بالا لضفا هبلع ءاینالا ناطل تو رادیعفا شرف عزب اغ و ر رکج وص ت وص کا
 نایلواینالوط كي بولوا تک و اقلط دو روشد هری اب وهي هت ك سکو و یدنلواهیمست نوت! لو و یرازدیدآ

 ردهالا دنع ن رفعخ عا هک( اقع زدندنیعبان (تافعوبا حوبا) ردیفتا كارو رب وك بلکی شيد رو روشی ةر

 هدشنزو طبرق هلل د دشن كفأف (ببقعلا )دن دباخصا هدننزو ریز (بیفع)ز دما یب ےس هدلاوباتعرد روهشم اعاش
 قذاحهدکمرونراوطوروتید بن كو رود ەس وزو ساران واخ هدننزوربنم بقع اردیمسا عضومر وردیدآش وقرب

 ةتفالخ هرکصندنس اضفناتقو هاشداب نعد هرکضتدماما هکروئید هیسک ل وشو زوئید هد روسنالوارهامو
 یقعل) مامالادعب االن شر ینلاوهو مال بقع موه لا یکدهع لووتنطلس تراولوا هدامآو ختم

 بوقیج بویم هزوط یان دن اج دوخ !ندنزاتحا یمودنکه لکلک هسکو لن اش لوس ن دودتکه یم دکیم + هدنزو

 ِ ۳ (تاقعلا۰ هله مت وم نما درام اش نم تم یم وچو ره ةدک

 تاقعتسالا) زواوآهد هیاثهی اليك ردا عضو یسهل وقم مز مزو !یروق اکرام رعت هکر وسد هواو هیهط وا

 E تابع ندکفیاو سج نذتدرآ ییسهصحواطخ د وخ انتر ق ج هناراع تونات وا که سکر هکر د نسا تعمم
 بق كەت ىا (ایوقعیا اردیدآ عضومرپ هدننزو باعلترفح (باقعت رفکا هثرنغوا هتروعبلطاذا هفعتسا

 باقملاهینث) ردفلو اب وقعبهلاهدحوم یابنالوا باص ردح راشرذیدا هبرقلوی رب هدهفاسع 2 نونو ةدادقب
 رد عضوو ەدە رسک بون ون (تاقعلا قبا زدیذآ كالب برصر هدننارت ماش قشمد هدننزو باسطا ةو
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 دیو ردنود نذنآ ی س هبتر هک a تنالوانایعالا سترو دلا -الثم روا جا اکا د خرد یک |
 الا ءاج نارجت یراصن ثیدح هنمو کت ئانو دگر دنا تعج رب اکآتصم تنش هدنیخ ینیدفل وب
 هکر وی ةعدآ نالوا فلخ هلتمح تلیضفو رخ هنفالسا ا ڭيسلاۋل بقاعلاو ءعاسو رنمامهبقاعلاو

 نخبه / تاقعالا)رونید هک نالوا فلا ی هنفالسا یدو هدننزو رونص (توتعلا) موق و نیک دک تن 1

 ]| لاق زد هنس انعم لعشلتب ونهدکعب هراوطو ةفلخ اذااباقعا هتعالاق هردهنسانعمقلوالخ هن و هکر نمک

 بولوا !مبفنقلوانذصن اصخ هحرک هززوآروکذ م هحوندن معت قایسكنل وم هب ر ونلاباکر اذا! ارغدناز بقعا
 یرخآ امهدح اةڈهنسنرب ارز ردع الم قلوا هش انعم ةو انم ق الطالا لعن دنع دلو | ةنساتعم تب ون اقل طمع نکا

 تافوینکریو هازاجیا هبقعا لاقب رونلوا لابعتسا هنسانغع كمر وارجو ضوع هکر باقعاو ر ولوا تقاعم
 هسک نالآكلوج تنراعوادلویاابفع فلخو تاماذالح لا بقعا لاق ردهنسادع» لب !هلرتیدالوا تودنا
 ةا پنفواه "کراذاردقلا مغنسم تقفعالافنرد هتسانعمللنا درهنحاص هلس هشت : ماعطرا وخز هذنعا

 قزبنانم تذخا لوعترد هتسانعم لدن كتن ون یاکتنفغ تمت لوقت زد هنسانعم تب یوم ضر تعا

 تدیازاو ر راطلاةقعو نوه*لدلوا تقاعثم یرکیدکی روئلوا قالطا هنوره ءلزدنوک هلن هح كوالى ةشع ۱

 هرادحاو هدوعص زاطلا هفع بغاز نکن وتلا قالطا هب هاست نالوا هدننس یطاطخا هلع افترا: هاوه كشنوق

 | یتهلوقماب روج لوشهفعو رولواترابخندترادحنا نالوا بقاعمدنندوعص هداعیاضتعموهلک ابا تەل نانع

 نایلباتشعد زدبآ میاشتو در هجؤبازب هریعا كالدوج ینآهنبح اضسک ن الآ ك ل موج تبراع کود تتت هيقد ماعط
 ةتئيهو هزتایا هژاج ةشغزسحا ااه لاعنز در اح < هد هلبرتسک ك نبع هدانعمو ردترابع ند تورا كلان ؟نیسح

 الی رسک بغزو لک تاق حب ندذوخأم ندت وقع روند هقول ترص نالوا هدزاب و هدغ اطهاناعف (ةقعلا)

 هکر دیرات رح قی دلا فقس وبون ذماطعیابدنا هلیقف تان (بوقعب الالب نمانعضاق نا
 نوت هدلاض یب ذلو!شمشپات هنبقع كنوصبع بولو مت هلاوصبع نالوا یزارداریرد لیئارمس | یرافب رتش یتا
 حر جون نعیدلوا فرصتع رغ هل راتنعهفر عمو هو واوا ى هدزاصب فا ردشفاو (قالطا توقعب ەليا
 هیازع ظافلا مشبک دحو رشم هعسزوب هدرهرم هکر ید مر دشلباوزع هنيا مامالوق ىکا با تىن هدازوو
 ضغب كناسارههکلب ردانتخ كدر ددوخ ام ندرخآامهدح از هلو مقاو قفاوتف 5 دالا تبخ یی ظافاو

 ارمعبالا متال دقانلاوارتشب الا دننال سالا ل اق رولو! قثنموذوخ ام ندنسنح وب

 تلکرا هدکزت هلخلوآ یه ید توقع ورد ذوخ أم ندنظْمل سرد نالوا رع هلفلوا یک "سد ردا هلتپخ و

 کی وا خراب دلبا بیذکتتغلا اسلعیزاندبا زودردذوخ ام ندنوقعب نالواهنسانفم سوقیرلک دنذدتلکک

 هتعبللبااع داود رد ذوخأمو و قشم ن دس رع ظا ب زعم یمجعا لنغلوب هکندد هدقاقتشاهلاسر یرشلانادج

 ازز رد فرضن هدن رونو هنشوقللکک كکرا توقعد ویهتنا ردل# افیکلیا ام دا اء داوید یدلنادلوتندقانشوق ۱

 r یو r رج gen حب تب erg ےس =

 لیععتا ندو توتغی ندم ن جلا دنع ندعو لع ندم نب ن جرا دبعو دیغس ن نیک و ردرخدررغ چ زع

 لب مک ك فاق منع كم( بال )ودراپ وسنم هب وععل نالوا یر العا "دحردرات دحم هک وتو دیندناک

 ضج ی هرم یر قمن اک اذا هس قاع لبا لاعش هلوارالنوا توا ولتط نوکر و روش نوکر هکر دز هود لوش
 تدونع هیوص هنبهرکضندکد لک هات توحا نوص هکر درا هود لوش هلرصخ كنیغ(تقآوعلا)" ESE "نحو

 كن هسکرب هدنبز زو هلعافم (فبق دقاعلا) لا )ءال ىلا م نطعل ایا دوعن معاملا ب سشتتناک ادا نیقاوع لبا لاقي زل لا |

 ردهتسانعمدقاععهدنبز و لنغفت (بیفعشا) هبقعبءاجاذا هبقاعلاقب رقهتسانعم تملک قرهصا اس هکسوا ی هر جمع ۱

 یر جداسندنعون نکلدوس 2 رعو ود هتنسانعف قمرارصیشع لر مان عو دفاع عع ایفل هع لا

 هنس لوا ب ودیارفسهرزوا نشود هسک زو هررغ نت رفدصااذا مرحلا بقع لامردنا نا بست مر نشبه

 ددرتهنوا !یرهدنیلط دو تم نم تل میر لا لا تفعلاعس رد هتسانعم نا رقم زار کیهدنف رظ

 دعا سل طی هج ر که دز مکس نالوا هد مدن هکر د حراش دملا اظ ند د رتاذ ا نالفبشعلاقت رد هنسانعم كلبا

 ماقهاو دج «دنہلظ ك صوص خر هکر دقلوا هلناونعآ دما بلط دد زتنالوا باوه نکردم ویره هلیترابع
 یهتنار دنقم هلیترابعا دحهبلط دد رتاذاتسالا ق بقع لاقب هدا تاهما رک نت ر دکمد كابا د درك هلرا
 (بقع نمآ تیدطاهنمو نادن د هبع مس . ناف الطا رکود دنسانعم قلاع توروتوان وصااعد هرکصندزافبشعن و ۳

 لاقتافان نعد اهدخا لصا او ازل اجال ام ردهنسانعم قق إذا هرکصن دن زاغ غ و ارو هولص) ای وهف هول ص ف
 ت a ج

 املا ۰



 ت
 هم.

$ 
 ےس سس
 هیضعو شخ هلیس هدا زو N ادا یسرفلاو رعبا بطعلاعب ردهنسانعمقلوا امروز ام ا داعبارا

 | رددنسانعملاطا ءالهماب رک كن هز (باطعالا) بضعلا دشابضعاذاهیلع بطعل ام ردهنسانعمتلک

 رخآریدارمروُلواذخا شت آهلکنا 16 نوت رواج لوشهدننز زو هعرج (تیطعلا) هکلهااذااناطعاهبطعالاش
 دن لات مت درو یراکوک در فوابوبوق یروق شن دن هدکدلیادآ ارم قاش دپ

 رهوج (بطوعلآ ةبطعلاب رانلاذخا اذا لجرلا بطتعا لاقب , رددنسانعم ك مرتوكب ول آ | شنا هلباهروانانلوارکد
 قلنایل نام مو نکا س نالواهدنغلارا هغلاط یکاورونیهنب ربنیکنآ ردوهنانعمهیها ر وند هیالب ولو هننزو

 و در د ماه ید و ا ا و هر الا هدا وروندهنادیم

 یانعم كنم دامردشلبا نایلبا هنسنن د! ناج هو ع وطس یس هحاریزقم هداروب حراشزفم یا بطعم لجر لاقب
 لاقي ردهنسانعم قعاقهنسن و شوخ ارش نوا وا بیطیسهاهدننزو لیفت (بيطعتلا) ردب رهایی وا

 هکر د هنسانعم كمل هدقع یرب كج هتب م ملاس كنس همصا موزواو هحشر بیطتل هطباعاذا ابیطعت بارسا ظص

 هلن وکس كن هججمیاطویضف كنیع بیظعلا)هناعمز تدیاذآ مرکلا بطع لای رونلوا رعت ك مرو ا
 هعرسب هاکمز لرحاداینا لا باما نماظعر اطلابظع لاس رد هنسانعم قمت انب وا هلتعرمسید كنغر وق سوف

 ابظع هیلع بظع لاقب رد هنسانجم قلو ا رادیاپ بو دیاتمو دمهلتابنو ربص هب هنسنرب هدننزو دوعق پوظعو بظعو
 "تاود تطعو ءارعلا ليج رصلا نسح هنا يا ةببصملا ىلع بوظعلا نسم هنا ل امي و هیلعریصو هما ذااب وظعو

 و بلفعلام رد دنسانعم كليا ماجشا امناد هدنصوصخ یراراعتو تباع رز بولوادیقمو اف هرزوایشاومو

 سییاذا«دلج بل تظع لاقیرد اس را یروقن وق بولیکح یت وطركنسب رد كاهدوکو هيلع ماقا اذا هلام ىلع

 || هلنبتعتف (بظما بظعلا) لمعلا ىلع تظلغاذا هدي تبظع لاقیرد هنسانعءقلغب روسان بونلتظلغ ندلعع تک لاو
 | هیلع صو هما ذا عب دارا الا بابلانم اظع هیلع بظع لاهرد هنسانعم قلوا .مزالم هلن ابو رص هر هنسنرب یحدزب

 نسوصوتمنوا سو هدننزو فک( پظعلا) نمساذآ ابظع لج لا بظع لاقیرد هنسانعم مروجو
 فوسورخأت هدننزو لیعفت (بیظعتا) ردقخ هلو ندنس هفت اط نیشن مشج هکر وند هیسک نالوالزان هزار ريق

 هما ےظع هدننزو بدرا (نیظعلا) اچ هف وسادآ همین نع هبطع لاعب رد هبسانعف قلاص هبادرف بو دیا

 تیظعو ردذوخ أم ندنسانعم تظاعو ظاغو تسویبهطعیا وللا بیطعلجرلاق روند هناویخوناسنا نامزپدو

 بدنح (بظنعلاو) هدننزوذفنق (عبظنلا) ) هبسیا قلا بینفع لجر لاق ردکد یوخ دب هلیمط کاخ قلا
 هر هکر کح یربا هدننزو روبنز (بوظنعلاو) هدننزو ساطسق (باظنعلاو) هدننزو راطنق (باظنعلاو) هدننزو

 دولهانلمد کر کح كح ىك هلغلوا موسرم «دنناونعرفصا هددنهسن ضعب رونبد هب هکر کج ی راصكکرا لوق ىلع
 ودهتسانعم تبطنع هلنا دمو یمص كناظو كنيع ۳ ءاظنعلاو) هلبصكنبع (هباظنعل او) هدننزو ناوفنع (نایظنعلا

 ضف كنيع :(لیتعا) رود هنکح وک ك ننالپ رکنا هدننزوج ریز( برظعلا )ر دعضومر «دننزو هذغنق (هبظنع)
 .بقعو وفعوذ وه داوا شرف امروز سا کس خدر هرکضندکه نرکس هعفدرب تآهبنوکس كفاقو
 هدننزو فتکه کب قع لصا هروک هتایكيغار روئلوا قالطاهدلو دلووب دلو بقعو هبناثهبقعو هب رج لواهوفعف
 رد هراعتسالاب یقالطا هدلو دلوو ةدلوو رولکب اقعا ی جز دق رص ته ندنآ هز اس ناعم رونید هنسهک وا كغاما
 بقعو یهتنا رونلوا.قالطا هران آهسیاراو ید كنآر ک اوُملوا قالطا هر نکل نوید لوا فلخ هنیزدب
 | ولاذا لّوالا بابلا نمابقعښوقلا بقع لا رکن یساک هنسانعم قمراص رکس نعل بقع ها رولوا ردضع
 كركر د هنسانعع قلوا فلخ هیسکرو هبعع ترضاذاهفعلاش ردهنسانعمقهروا هبدک واواهبلعبقعل ایم

 ۱ ةلبتهج توادعو شو ینونضخ یاهیاناکم بقعل اش و هفلخ یا هبفع لامنوسلوادلوءافول ادعبلرکو ماقم: مق

 هدننزو فتک(تقعلا) شب دی هاغباذا هقع لات ر د هنس انعم كيا دقفتنلاح تیفک فوشود هنشهفرا كهسکرب

 يلفااو دلولا دلواذکو دلولا یا بقعو بقج هاب لاشرونلواقالطا هن دلو دلوو هني دلو كنشکي حد وب
 دوم یقشل بق روک ناب کل كحراش . هملقتوم یاهبقع برض لام راد هنشاب ر هدیسزاف روند هنس هوا

 وص هلنتعصو یعصكنيع / 2۳ | ردیدآ عضومر بقعو رولکباقعا یج رد اجیخد قی هللا فاق نوکس

 هکرونید « رک قآل وش لنت (بقعلا) ةبقاع یا اععرخواباوت رخ وهیلاعتهاوق هنمورد هنسانعهبقعو ما

 بقاع لاقب هنسانعم ماجناو رخآ رونبد هنکو ص كئبش رهو روناوا قالطا هدلو (ةبفاعل) رونلشیا شیرک ندنآ
 لب اصمو روما هکرونید هب یشکن الوا فلج هنب لر اکر سو دبس كموقرب هدشنزو بقان (بقاهلا) هرخآی ا۶ شا
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 | اإ( بمصخلا) دیدشوا رحل ا دیدش ی یصبصع موی لاقب رونید هنوکولت دشدوخاب هنوک ی نتا هلیس هدایز هدننزو
 :پوزدلوطهرامس خب بو دا هزبر هزب ر یرکچرلب رغکر وند هننطهلوطر ابو بیصعوردهننانع لص رصع هد ءزو
 | .ددفج هاواوب یب دا زاب رع هکر و شید ید هنغوچ هر کجوروناوا بیتز هلجتر و هوقهدرار الا ر دیا نارا

 | لوشو نۈبلو| قالى طا هنناشي ذو دیس كموقزب هدتنزو تادخم (بصعما) هلنبتضرولک تص عوز ولکه بصغا ج
 | هز ننک اونایی ورقفو هوا نشل خب بور انیضلازابقر ات ضو هلزاهق رخت یل ب یش ان ن دنخل ج آ هلیس هدا زکر وش دهیم
 | دتشا اذا ىلا بضقتالاقب رد هنس انا قم وا دیدشو تنجم هل سهدابز هنس نر هدننزو لاعفنا (باصمنالا )ون
 باصملا هلا دبعنن نسح :ردندباقلا هانز دا دش (باصعلا )زدعض ومر هد هلن زمداللب هدننزم بم ز(بیضع)

 | (بولصملاو)ردنمضت+یب غلام هک لس یا (یبلصعلاو) هلن تفو قغف كمالو كنیع (بلصعل ۱ ردندنیتدح
 | بولوا نوزو اهدندنزوذتنق بلصعو روئی د هناویحو نانا نالو مظعو دیدشو یوق ییکروهذ هدننزو بولس
 یک یریکس كندية دشنزو هجر حد (تلطعلا) نوندهیسک نالوا اسب زانو عشق اب و ترطضمیولساو مادنا
 | عت كنبع (یضملا) رد ةو ندنرا هلکتلص بصعهلک "وب هکر بد ځراشزدهنسانعم تص ء ت دش یل وا وقر

 | كکوس هی کریو هعطقاذا قتاللا بابل نمابضع هبضعلاقب رد هنشانعم عطق كمك لينوكس كنده داعضو
 ۱ لإ قب ردهنسانعم كنالید بوروتک هلاقسپ واسم كنهسکر و همش یا هبضع لا ةر رونلوا لابعتسا هتسانغم
 1915 نارو حاد هی الاعب روت لا عا ماتم قادوا دیس امر
 | تجزع عطق رونلوآ لا نعتساهنسانعم عوجر كعودو هب هنعطاذا جراب هبضع لاقی.زوناوا لاتا هنسانع

 | ضرلاهبضع لاقي هیت الم تکرح عطقرد هنسانعم كل دعقمو توکو عجراذاهنعبضع لای هلیسظحالم |[
 | قالطا ةف بصعو:ابضع املا ذاةاثلاو ةقانلا بضعلاقب رد هتسانعم قلق,ابضعینویقو هاو هنمزایا
 | هبغازو لوشورونلوا قالا اطا هناوجزمسکسورونلوا قالطا هنسکنالوامالکلآدیذخو ندردصلا فصضوژوناوا
 | زد هنت شائع قاب اب طم ناو بق دوخاب ییدقان هلاک ك مره (باضعالا) هیلباروپ ظیزازوشب وب زونههکر وند
 | مالکلادیدح هنیکر لب اه (ةب وضع و).هدتنزو دوعق (بوضعلا )ءاضعا تل عجاناةاسلاو ةقانلا تعال اق

 | ةدننزو ءازج (ءایضعلار اضعراضاذا نما با تابلا نسب وضعوا وضع لج را بضعلاقترد هتسانعتقلو/[
 | عوطقم یسهدایز:ندعب ار ندنمهک تو نالا:قوقَسلایا هابضعهقان لاتش ارونلوا قالطا هیمقاننب را یخاوق

 | اوف هچرکر دیعما یراهشینا هقان كنیراترضج لسو هبلع لا لص مرک الور ءا ضعوا نوتیدهفلوقنالوا |
 | کرونیدهوبق یتنپد لوشوردشملوا قالظا ندنفیدلوا نیکسکیکع فا پولوا دع رکو نف هک بیدیا لک قوق |[
 شلو غلاك از ىک کھ لوازۈىکم یکک ی شفوب کی ادر طق یراکدید شاش م نالوا دنا ك زون و نحب خارق |[
 | بعا شکو ءاپضعتاشلاغب ر وتد بضع ةدنرکذ مزمل وا قالطاءاضع هنالو روسکمیخراخنابهسب ولو |
 | تبضعاراضاذا غار! بالا نه اضم شكلا بضع لاقب هلنيتكف رد بضع یردصم ؛لرانوب بضعلا نىا ||
 | نالوا هصق یرللاو هازتصانال ی بضعا لجر لاق زونلوا قالطا یسک سکی نایلوایراکددمورصان بضعاو |

 | قالطا هی ینکدح وتم نایلوا ینا رقا اعطقویردار لوق ىلع دبا تافویردارب و رونلوا قالطاهناویحوناسنا
 | نالعافم نالوا یضورع لرف اور بضعورونبد هو زج نالوا یراجقاخز بضع هدضورع نفبضعاوروناوا

 | طا سا مد نالوا یعوچ دنر یاد نبا كن زج نالعافم یھب قتلوا هر هنو ناتفهمرخ ادب یو زج ||
 | هشت وب نالوشپنکش یزون و یی زدنرابع ندتفلوا لقنو در هلنزو نلعتفمهلغلاقننلعاف هرکصن دةدنلوا

 | هک دنننرولوا یراج قد هدنساادتنا زد بص نکیل ردتسلیا صبصخت هتضورع ؛لرفاو یضع فوم ردشعلوا ||
 | عارضصمداهشتسا لحج وردشملو ادا مثنسا هلت ءاتشلا یه راجبنجت * موقرادب ءانشلا لزتناگوبشاهدهجرخ |
 | مرچ ازز د شابا فو ملکلما د بقت لبا نتیجلاو نزاو ءاطاب نس هلکادورخ حراشوردینزو نلهتفسکر دیسا دنبال
 | تنااذاو*ن دب وط رت الدمز لو ربتعم دعب ط قت کر وند هکلیاهدایزر دق هقرح شب هدنر دش فال و ارطش هلا هجمیاز
 وضخ هیوضعل یه ل۳۳ یارردمرخ ءدهبف نام هک یک ین دلواہدنعار ھم۴ )عفو سرما تن[

 ارم هدننزو هلعانم(دبضاعل | رونید هیسک نالوادعقمو ءروکوروناوقالطا هبسکناوتاتو نوبزو فبعضهدننزو |[
 نیط قرون او عر دنخلهلنبتضو هلبنوکس تناطو یمن كنیع بطعلا ین دار یا ییضاعیوهلوقتردهسانهعهعنامو |

 طلا بطع لا زدهنسانعمقلواقشمون قوم هدننزودوعق (بوطعناو) هدننزو ترض (بطعلا) هتسانعم |
 بالا ننابطع لجرلا بطغلاقب رد هنسانعمقلوا لالههلنیقف (بطعلا) نالاذا لوالا بابلا نما وطعو اطح

 غبازا :
 ماگ سس سس سم سد ۳۳ -_



 ]| ییمتسنرورد ا ا ی فوق

 ۱ ردهنسانعمقلوا موادمو مزالمهنسبرو ردهنس انعم یعروقكرکو تهدرغآو ردهنسانعم ضق ی لأ توت وطهلعبوآ

 | بصعو هلوح تفاطو تراداذا ءاسلاپلبالاتبصع لا رد هن سانعم كلبا نارو دو فاولخ نیس هروح ك ەنسفزو
 ۱ نلیعافم هکر دنرابع ندکلپا ناکسا مال كن رج نالعافممقاوهدنضو نعل ر فاو رخ هدنح اللم صا ضورعلها

 ندینابابیعومج كنهروب رم * د دامو روئلوا صبقودخا یال هکر جت رح هکر دذوخ ًامندنسانعم عبق رونلوا من رو |

 8 EA اوعجا اذا مبارا بابلانم اصعیصعو هب مم ولاي علا وانا تبصعو رد وصد

 قرص یراقدلغب هبهتجو هشارورولو ناب هدیرغقفاهدر ال, قاروقهکر وتبد هدولبلرقلوش هلب نمک كاع
 یهو ٌهباصعب هسار بش لاش یک هماعروئبدهغراص هصناخویکیابشابویدصب شاق هدادلدو منع زود

 یحدهبصعرونیذ هتعاج هچنراو هفرق ندرفننوانالنس هلوقم شوقو تاو نسنهشان هراصصوهماملااذکو هبتضعام

 هدا هدښزو دوحق (بوصعلا )نيعب رالا لا هرشعلانیبامیا رطلاو ليخلاو لاج زا نم ةباصعلا شش روند

 رابغ نمتنعساااذا اوصعو اب اصع ناتسالاتصعلاته رد هتشانعم - هم نمار بکن وهضراع یش هلوقم زوتراشید

 بصعلاق رد هنسانعم كلبا طبق یی هنسوب سدو هدننزو تاک (تاصعلا) یفوخ واشطع 2 کوو

 هلبسهداب زتو صا )دوخ دهیمننن جهش بو اظ شاکی دیس ایا اطر ضبقاذاباصعوابصعت ینلالع
 روید رخ افو زانو فیطاو ردینمهنس هظح الم لب و راض نط نهقلجآ رونلو !یقاللطا هب نکن ال ال واج
Êقلفارجا تیصعو ةباصعلا هاذا لج زا بصعت لام ردهنسانعم قملغب راض عەشاب هدنزو لعفت/ب حلا  

 لخ را بصعت لاقیز دنر ابعندعلو اه دن د بق كرو اب و راب هيم د دعشو مولظهر دوخاب هنسابرق اوم وق ییا

 هعنفتاذا ؛یشلاببصع لاقب ردهتسانعمقلواد ونشخو یضازاک بودناافتک او تعانق هتشرو دسضعلاینا ادا |
 بصتعا لاقب زدهنسانعم قلوا یضاراک آب ودیا ثعانق هیهنیسنربیتدوبهدننزو لاعتقا (تاضتعالا) ةه (یضیو | ۱

 ا هقانو دصعاو راصادا م وعلا بصتعا لاعیردةنشاتغم قل وا هصعهصعنعاجو موقو هعنقتاذا ینشلا |

 هدننزو لیعفببصعتلا) ندنناهنعف دشاذا ةق ال بصتعا ل اقبرذ هنسانه مقل خب بوکج ین راط و نوا نرو ۱
 ییهسکرو هکلهایا هضع لاقب ردهنیانعم كلپا لالهومع وجاذا ایصعتهصعلاق ردهنشانعمقمی ردتجآ |

 | «دکدلیا سرو دیس یهننکربراب رعادیس هو رضا نعپ هودّوسیا هوصعلام ردهننانعءقلق هدرکیسو فی ا
 هم رویا دوخاب # بنعلا نا عابعلا  هلمو ندننمل وا فرضت هبیسخ یراقدراص هماع ضونصحم هنشابکآ |
 نایلوایدلو و دلاو نعب هلالکن ع هکر دراذسک ل وشهناصتف (تنصعلا) ندینم هند هنلواهراداو در 9

 ماهسدهلل باک هکر ونلوا قالطا هیسک لوشهبصع هدضمارف نفو هلببسح یراقدلواندابرقا لو ثراو هتم |
 یهو هنیصع هل اقبل و ار دیاذخ | ل و ایتالف قاب هرکصن دقدلآ یت هضح ضئارف با | بویلوا یسهضوزفم|
 كنپشکر هدنخل هبصط لصا هروکه نناب كبرغمکر بد حراشذخا ضرفلآدعب یش قب نا امس ضر رف هل نکی .لنسلکا

 اف وج كنهصح نالفق ابو یدلبا لابتساهدهسکنانل و ارک ن عیبتهدعب رونق ەنساب نرقانالوا ندنف طیردن

 ۱ | كنمصعورد هسة صو هين هبصحردع ون یا هبصعو ردشملوا قالطا هلیسهفبص مچ نویی دارم[

 | داعب روئیدهنساب رقانالوا هدي ی وعتو ترصن تا هکر هبصعو یهتناردضصاعید درشماک ائ [ وکر دهووصع یر دام

 | توقوتاوناسنا هج راو هفرق ندنوآ ذو. دننزو هص.رج (دبصعلا )هل ث نوصعت نذلایاهنصع ۱

 ۱ | دولیراب وقبولب ربا ندنآ هلتچز قوحو,رولب راصهنح اغا نوک ییعیدب هداتقهکر وند هش لوشو دونید هنس هعناظ

 ۱ | ی رجس لواو رولو اراپ وت یکكوب هدنرزوا يعون یرلک دید سراون ندسنع اونا هداستق رمش دارم نن و
 ٤ هیهقان لوش هدننزو رونص(بوصحلا) رربدجدبصعلا ةرصشاکا ءایظا هلفاوا عفان تیاغب هناخارج نالواهد :لریکش

 | نالواهجزا یرلبا كنبراقلب واو كنب زرپ قاروتوا بوصعو هلو یا رازدا یندوس هود لغب توک را وب کر وتید |
 هحزآ ین كني رلقلب واو كنم رلرب یقاروتوا ءاعسر هروکه غلوم ء ًالزو ءاعسریا تبوصع ةأرما لا زود هبروغ

 عو نوچکنا رد هیانفهرب یسکیآ هروک «ّیاسو رونبد هی د هیروع نالوا هجز اینا كنبراقانیق زكا ء ًالزو نالوا

 | بوبلابح هدکع روبهود هدننزو باشبنعا (باصیصعالا) ردعوسرم «دشناونع ءالزوا هلا ددر ی یرح هددحش | ۱

 لبالا تیصوصعا لاق ردهتسانعبكکرب وریسلایفت دج اذا لیالا ثیص,وصعالاقب ندهتسانعملبا غیلبدچب

 لیممه (باصعالا) "بسا ادا نشا بصوصعا لاقي رد ەنسانەم ملول تم بوش رقهنتفو شو تعتجاازا ۲

 لحترفس (نضیصمع)ا) وسلاق تلج اذا لبالا تبیصعا لقب رد هتسانخم قملاخەدكع رو هود سد و سینک ۱
 تی

۱ 



۱ 

ose 
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 | روتدهشان نالوا | شمازو ق ES بوب و هدنزوتفتک بیا بنخا) ادعادا تذلابسعا لاعب ردهنسانعم

 ۳ ردیدآ عضومرب هدنیرف کما هدښزو باک (تابنع) لیحرلا دهجلا دید یا ع او لاق

 اردهنښاڼعم قکوط بوب ر اوق زوک + هدنماکنه یخ هدو, هیطرغ هلذاف (معنملا) روند هنالسرا «دننزو رفعج
 هج هفشپ لوش هل یسک فاو كنبع ( طبع :هاکبلا تقو ف تدجج اذا هنبع تبقس علاقي رولوا رفقچشایاعطق
 Eo يجب روتلوا زینخن لكبح زولوا لصتم 4 هد كل اسلوت کود هن اب مزواكجوک

 هکردتف دازپو هدنیزو منقسح هل رسک كفاکو كنب (هیکسصلا)ودقیفح عج ج هکر ولک ب قاسعو رد یسنج غچ

 ,رونیدهراخو هو زا هلی کبک دی« نیشو یم تنبع (بشحا) ر وند اوردیلکنیح مزواكحوک ||

 | یراجویتو ها هدننزو هیچ( ةبشعل او هدننزوهخ رف( بشم او ةتشامل) تطررا الکلا یارینکبشع ضرالابلاقي
 | نالوا هفنندح هم هچرکب شعلا ةرتک هباشعل اهن یا یشعو هنشعو يشاع ضرا لاقهرونید هرب نالوا قوج

 | درب نل نی كفاوم نکربفلوا غوص من دنن( لانا نین دیر هکلپبویلوا غوص من دال لمة كنون
REEDلاترد روپ ا ا ودم اعنا ییدوا  es 

 RRS نالوا قوح و جم غلام 71 ار یاب هتنعمو دین یهف :

 هنر هطق اچو تو اهزات»دنک ارو .قفتمهبعف تن هبقوف یا (برشامتا) ب تیشاعم نوضراو باشعمضرا لقب ۱

 ۱ باعالار دقو یدزفم كاوب هرو هناك حراش شعلا نه قّرفتلا مطقلایا بش اعداهمف ضزا لاقب رونید
 | قل وبریاچو بشعلتتنا اذا ضر. تشع لافب لدهنیم انعم كمروتېزاخ و توا هژاتربا هلی رنسک كنم

 لاش رد هنس انعم قوا تور ومس هلنمالزو قوخ ىزا ناویخم اشعاوناضااذا موملابشعا لاعب ندهنسانعم

 ا نیم هقنهاطعا یاهیشعا لاقبود هنسانعن ك موو هقانول شبد بکرو بشعل (نعتنعسا ذا لبال!تیشعا

 | تعنااذا ايش ضرالا تنشع لار ردنوجا رکن یماج زددنسانعم كمروشر :اغو توا هزانرب هزات رب هدننزولیعمت :

 ]نویز نزو کید چ رابش تنها نع ضرالا تش وتا لند هنلانغم باضعا(باقبنعالا) بشمل
 | نوچ بپاشبنعاو ردنا نا اسم ناخ رتا نبقاو قوحك راج كربهلغاوا ۳

 | قوخ یا راوط مدننزو لغفت ((یشعتلا) امنعاوباصا.اذا موغلا بش وش ا لاق رد هنسانعم.قلو قل زباج
 | ول الات نیل )تنمو بشعلا تعر اذا لمال تتعت لاق دهسنانعم قعلو ات بّوروج هلعالتوا
 | شو ییب نگین ۇ نونى تز وعابز انو ماكنا نو زودووروند هیینکه ما قلا رصقو روند هب هان ةحنوق

 | ,روتید هبینکر دود دوا هدو ریما (تشعلا ) رونید هکاو هنوبق یشیدولشابو روتیدر همدآر ابتخاو هچوق كا
 ۱ لنمویب بشع و نسادا عبارلاا بابلانم ام اشع را شع لاقت زد هنسانعم تس وب قعروق تخف تلحلا |

 | واز هیلوجو وبل مدننزوزففج ( نیجشعلا ۱ رص هتف لذل ی بش لایع لاق رونید هرامدآش لوبیناکو
 | تلقلا یو قو ذغانو ی رجب ولتخامشم ددنزو علمه ( بّشعلاو) ۰ دننزو نهج ( بزنشعنا ) یوتلدهپ ییتنک

 | 4 السراوهل و اذ ارج ییمارموذافنایت ننال هرزواهاونلطدب بونم ۱ اوزو ان ندهنتسر اط اک وند هتسک نالوا 1

 | يا بینش نم | )زونیدهنالسرا یخنوبهنتنزو دراط ع( ارامل ا )نود هنآیریظا جا كبدشو ترک تیاغدوروتد

 | ةلنبنع# (ییصجلا)هتسانعمه دن ریش روئید هنالسرابب دشودنت هدنزوعلمه نفل ۰. زو رفعچ ی | هچچم

 بانطا یا بليم ا يوقوهل اب ژدابلطع یدرفلاردهدنسدل سس یاطا كل صاف مهكر وتيد» رک نالوا هدهدوک

 | لاغیرونلو |قالطا بصع هر ایشون ك موخو ردناب نال وا زب هن قمر هکر دیم ما بالبل رنو لصافلا
 ese ا! صغ لاقت هبسانعفیلاوا فوج یزکس كن هدوکرولوا ردصمبضعو نهر ایخ یا خوقلا بص ع یه

 | زونید هنچاضا قشم رصیجد وب لینوکس كداصو یعع و ضف كنیع(بصعلا)هبصعنک اذا عباراا بابلا نم
 تاوواصوخاولوماوطاذاابضع# شا يصل ام ردهتسانعُم لوی لک و بورود یه

 | بضع لاقپ دان قاب وطار نوجا كس قامت لواخماشكج اغاوههنش یاهنص# لاغب رد هتسانهم قاب |
 ۱ ی :مطمرومیکا اتنندهنسانعم كلتا دنيا هاش تلحلوقوا كەك ىا ي طزخ و اهن امنا ص غا نعقرفنام مضاذ ارج
 | عت دز اطفست ح امهدشاذا شیک او سها یپضخ بص # لافب لوا طقاس هل لع لوا یزنیقمراقج |

 | | دولو"ناناهدییرخقفا هد رلبقار وق ER هدولب لزق ل وشو ردیدآ كبشاخول ر درن دنراشاق نم ,ثضع و

 | ند ندرابخرانید هدرغآوزد ا توله كنه اننوجاكلیار ادیایدوس هرزوا هم

 | نو ِ



 هحوا ۳1 ارا ندان IETS تک فود عمت داس ناش

 كن هسک کر دوب یلص زاعلاراذح ملا تب زتشااع# لالاهنموروئلو | قالطا هن هژ دویکق الطا لس هغی

 بود رارفرانوسیق نوکر یدل ر لنوبقتهتب رب بوتا ص هلک ےل با هشیادناوییر هبارازف یا یزدودزاف
 ندنفوخ یزازف درءودنالوا ندنناش كليارارف نی عیب زاعلاراذح بل گپ زق اما هل آنا هلن زالوا تن تاق

 تلوم ردشلوا لث برم هلکع هازامنلد ار رانوت دفن یدیا منا شا نخ هول ر بوتاضیریاتا شاخ
 رونلوا ترض هرن وو هتعشم کیدا هظحاالم هدنآ نکیشیارانتخا یزونا نوها ته

 ر نوتا لم یساشیکرد ذوخ اعتندب بس رهن هکر ید جم رونلوا قالطا هبسهخیوز تاک "یتیوبهدننزو هندحت یرغل
 روند هاعزمنالوادیعب ند هوا (پزاعلا )ردم الم ید هالو ا قالطاهیذعم اک ۳ :د یر دیکیکلنکرا یکریخفت

 كيهياعرم هدننزو هبورع (ب وزعلا)وونید هراوط ناناوا داعب دهی هدننزو ی ظحم ( برم | ردیدآ كغ اطر بزاعو
 ۱ رنکرا دسرو تانحالا هیاچ (تازعالا هواره) 4 الکل زرع ةدیحب ی یاهو وغ رضرا لاق زود ەز لالواتتعو

 یدبا سرفر دمار منو رکو تداعب هدتفورایدلتا ع هنر كنهسک ماني وح نم نانار هدعب زدکم دیک
 را حوزو دیا رام لیصخح هلرلعا مانشعا توادنا؛ازغ هدیرزوآ هک ات یاطتشلبا تۆو هرانتکرا یاس

 هلیس هدانز هغ واز زص تباغب هیلع ءانب یدیاردیا لامهتنسا بولآ ی شکر خوو دقوا مارهلئا ىيى نما هلو
 كلبا عاب هدنزو هججر حد( تل رجلا )ردوا لتمر # باترعالا ةواه نیا دمخ سنی نوا وک

 زدهنسانعم نآرتضقعمآ در ر یشیدناوبح اتکرا ردن نسب تنهلا) )اوقات لا بار قاقم رهام ۱

 بلا رخ للا یا لاقترونلو رمت لود هکرونید هناسف دوخ اب نون هن ممن ناوک زا وغ لھ |
 تارضهزدمنسانعمدلووارم اد ااثلا بالا مانع ةفانلا لهعل ترسعلاقعو هلو :هژاموهو باما ایا |
 | رک تر جا یر فی ناتلو| نصیصخت نوا قلب دکر د هنسانعمتادرو ت رج اوارک یخ اص شب نوا کر اند
 | هدهنسانغم تام و هیارک یر هکر د حزاش بارضلا یلعءارکلا یا نان با ماسه لا
 ۱ هدسع روند هنکک كنقونص قو وف كنف هد هدئیزو تدسح (تییضعل | ) هازکتاذا هل تشَتعا انتی |

 ۱ كغاناو ردیحوا ۹-۳ هکر وقفو ین رب ناپ لیق لر وق تنسع لوق: لع زود بن هدنتسنا اه زود خد |

 | یرغوط هکر وند هنخاشامزخ لوشو زونید هني رز زوب هرشط عن هننرارهاظ نالو هنعانو زوا تاپلکلیشوقو |
 | هنخخاشناب قارب هلوا شما قاری مدنرزوا هکر ولید هم اش لوش شو لقا نشل را بوق تیوولمیمص یراق اس و اقا و |
 ا تا هوک فاکش نوید هغالتجو خباب نالوا :دغاط بہو راد شعس |
 تولوا دوپ ندنس هلجنهکزونبد دنکب رب رآهدننزو توقع (بوسعبلا)رولهدمعع التح نالوا هد ناطیلندیب »هیت |

 ۱ نیعتوتیلاکرکذ هداروب اهرکد واهرسا یا لا .توسمیّیاطلااذغ لا دنسانهم لصل ریز ولو ماف اکو |
 | یکبیرا « هدکرت ه4تونهپرالید هنهلا ت ترابآ نالوارانتبحا یاح یفعق لحن وضناةک لوا مولعم ددا ںیہظعل و

 | هدتقو یرلتدوع هلجزار دیا تسایسو عضو هپ هفن اطلوا یک ناسناربمارولواربک اند لج طخ قواو نت |
 | ردنا نیعن هصوصخ لعرب یسکر ه هدب نچ یاو زدی لتف تعاسرد یزاشکنولم هلتاز وداع بوروط هل دما |

 ۱ بودا منهیتراجو رخو لوخد لجن ازت بو روط هدوناف كلذک ریدت ال او لقن هی هر شط یرانآوا الهدب رو |
 | کیا ید E لتف یرخآ امه دخلا هتسلارا نکو ا عج هدناوقرپ نما نکی او زدنا ناتو یالا ۳ وک |

 1 | كتعاجنو موقریو ردهنسابنع«تارنص نگر نوخ أمندنسهدام تسع نانلواءرک بوینعیو رویا د اتنا رها | ۱

 | ردیسا كعون ندنشوقكنککو ربکا سمرا یا موقلا بوسعي وه لاقیژوناوا قالطا بوس یی ینو | ۱
 | ندتجون كرلک کرد هر ٌهشارف هروک هننا كحراشزولوا وی دوخاب لجوکن کر کیک دبدآ لوق نرو |

 | زونلواریعت رخ حابصرکرونیده/هرخنالوا اه ذس ةرهج اڭ نمف تا بوشەن وارەيالوالفيىزانانڭو قش هدوک |

 | رادو ردیز رب كج هیلبا كب رفت بوبت هبا یکنزوا ندنفرط کما كن صکرسو روند هز اد نالوا ههلبشکم لاو ۱
 | یضکرم هدارو ن نجزتع نطعب ردند لدا هدندنع یاب را رولوا هدران ۲ نمب هکر دناشف هدنلکشادندب و یکی دید

 نألا لک یف ةولضلا هلع نابشیذربغیب بوسخیو ردنا یا الوجه ران زاد هلکلب رفت هلا ةاکن الوپ
 ردلدا یرلسرف ید كل هسکرخآ رپ و كنمراترضح ما وقلا نرمبز زو زدنا رانا نسر ذر یار
 نشو (بیاسعتسالا )یک بوش ەد رونید هنناشلا مظعو سمر لموقهدننرورویصا (توسعلا )ردیفسا:کلغاطوو

 كن بوج اب نل یمسقدروق هل رسک ب همه (تاتسعالا) هه ال اف رد همان كارا
 یونس هد تصویب سس سوت و سوت nan OTR Yo یام توس سس شات سست
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 کز دیذآ هسکرت ندنموق هقلاعو ر دیبا شرف و هتخ فرغ یا هبوقرع دخا لاقی زولواشمارواق ندنریکس
 دبعاوم یدال هلباذعو فلخو فراغت هلغوزدو بذکه دنرصع رددسا ن دنعمنادوختاب رتعص نتوقرع

 بلط اسرخرادقمر ندیدنکتب ولک دق هاوا ئر دار یدنسکه که سکرب نوکر بکر دلوفنم زد روهشم هی و رع

 رغبولوا هدسز لاک هدقدلوا فطرو هنسلوا تطر هدقدزارقو هنسمزارقهدقد)وا قروقوبو دا قیلعت هنتسلوا

 ۳ هماعهدنن رو اک لا هتفوف یان برن هدار و تز هاخ | بوق رعدیعاوم × هبه كنم فذ ان اکو تد کو × رد شات

 زونلوا ترص هدقدل وا طصع هنماطهنسن ندسک نو مثل هلبتسهدیدش ترو رض لب جاتحتو بر ط ظعهنکی با

 هاجر یک نور عی هنیرانورب لغاط بیقارغوردیعج كبوقرع (بیقارعلا )زالواكيلبا هدنرکسهکوا ارز ||
 هکز وناواقالطا هرللوپ قحهراطنالوا هدنرلیریص لرلغاطلوق لع رود هننارلحوا یروّیسنا فحخ یرعوط

 هکر دیمما قارقش (بیقآرخلارط) ردیدا هی رقرب هدنبرق ټر یج بیقارعو اهدی واصع یا رومالابیقارع
 برم ا۴ تیقارع ]اظ نق ماشا # رار دیا م اشم هلکنآر لب رغ ر دیشوق یزآ روک اسو یشوقناروبنوی هروکه فو
 لا بقرعت لاسقردهتفانعم كلبا كولس لوب راطنالوا هدنترص كغاط هد تننزو جرح دت ( تقر علا ردلنم

 هدیننزو هچرحتد ( هةر ا): هلع لدعاذا مالا نع بقرعت لاسق زد هنساتنعم كل ئا لودعو نقار علا ك دنا ذا
 یراوط ناب ونان وفرع عطقاذا ةبادلا بقرع لاقب .رونواربیعت تللریکس هکردهنسانعم كس ینریکس ءلراوط
 هب وقرعب عفراذا هالا بقرع لاقی.نولوا دض هلغلوا هنسانعم قمردلاق بوتوط ندنرر کس نوعا قع اق

 یس هجوز نیعب یلها هلبصتق كندمجمیازوكنيع ( بزعلا) لانحا اذآ لچرلا بقرعلاقیرد هنسانعملایتحتاومو ی
 رونید دابر عو هلباه زون,دهررعهدننومرولک بارعا عج ردقلناطلس رولو ار بعت نکر ذکر ونیدهبیشکن ایلوا
 جراش لبلقوهو | برع لقنالورونیدهیسکنکراهدرلنوبهدننزورمما( تی نعلاو)هلبمسک و فبازعلا) یکی رک ف
 هداروب ر دربار ی دعو لوخ د کلات هشنومو رک ذم قعی ر دب و اسم یی اتو رک تردلعاف عما هغلابضنکیتزو لاغفم کرد
 فاومور دیزاع یلعاف عسا هروکه ناب كخابصمردلعاف مسا ید سی رعو یدنلوا لامعتسا قرهلوا لعافندنل قدرت
 هلنتعصا هیون او)هدننزو هجر ج( دینعلا ]رل دلی از وجت یاسر دباو ق عام وبا و نکلی د لبا یمه رکن دنقالظا ر عا
 لوالا بابل ا نم هب وزع لج را بزرع لاقي هنسانعم قلوا نکرا رولواردصم هبوزعو رونید هنتلاح كلنکرا ر درلمسا

 هسنمو ثافا دا قالا لوالا بالا نم ابو زغ یشلا بزع لاتشردهتساسنعم قلوادیدنانو تاغ هد زو تورغا |
 تهذاذا للجرلا ب ن لاترد ةن اتعلم: كمك بوزعو بیغیالیا هنع تزعیال ب غلا ملاع لاعت هلوق
 یدلاقاهنتو یلاخ بویلوا كلنشهدرنالفو را ادرار هطبزع هدر, كد یدلوا بم اغیبوز توناخنالفرلز رغو
 هتعاوطم (تبازعلا | نونشلوا نارج یو رفق رکو نادابآ لو هلو هایم رک ر رند ضرالا تب نعەدر ك2د
 ةبارعموهلاقب روند هبسنکنالوا دتع بولازواهدیدمتدمیکلنکراو یدنلوارکذ هکر وتشیدهنییشکن کرا هددن زو
 | بن نعلا )زمساه راربد ید با زعم کا نوشدهیسک نالوادیعب ندهبواهداعرم هل رایشاومو هش ورع تل اطظدقذ اک أذا

 هزادودلوشو هلوآ تبعت ند امو ندنلها هکروند هیسک لوشویدناوا رک د هکر وند هب نکن کرا؛دتشنزو راما

 هردود نالسق هد اعم تیوبلبا تدوع هیهزا ما شخ او زاداوادیعب ندنبح اص هداع رع هکر ونلواقالطا هرانویقو
 حورتالیا بی رع لبا لاسقب ویعرلا ین اهلها نع برعت یا بی زع ءا شو ب نعلبا لاش رونو ا قالظا ید
 كزدزامه بارعالا ردهجندنظفل یزاغ یسلک یزغ کفن دواوا مچ ندنظفل پزاع بی زعو لا للم

 هدعبایا هبنعا لاقت ردهنسانعم كلبا غاریاو دعباذا لچرلا تزعا لا قبا رد هن سا تعم قلو اغ اربا هلل سک
 موقلا بزعا لاقنا رذهنسا نەم قلاق هداع رعد هدراههک قر هلو ا ارا ندنرادر وب دام زم ىز ود كز هکر و
 قنحاص هک بوک هنسانعه هما رونلواقالطا هه راج هدننزو هفرغم ( هبزعملا) حورالیعل ایه لباتبزعاذا

 ۱ قروف هدک دنلکعچ امرع یدلنادع ولدعهربو هدکدنلکعتچ مرلجاغاامرخ وشا هنوتسوا سات وقزد کد لتا

 || بنکه نوک ب یکمریو هلادرب دن زدار و ۍدلبازا ښارد بوسک ه جغ هکر هدقدلوارم هک اتقو یدلباهلاحا هنسلوا
 ]| ارشاد نت وبشار عاش مان یی جالا امش نی هموق رم ة ضف هک تن ردشلوا لثعبرضهدمانآهنسلا هل دسیرافلخو

 لنت رنکسدکوا یتسهکر ذشلاح لوا مظع ریش نع بوف رع ةع نلا دءاحا ام رم ل اشمالا نمو ردعضومرهدننرف

 | هتیعا لاقب رو نلوا قالطا هننالوا بزمصو: مغ عو لک تم كروماو اضم ر ومالا بیقارعو روئی د بوقرع هنر ره

 حس

 [ تیوزعلا) حاکنلا هلرتاذا لجرلا برع لافت ندهبنسانعم قمزوط نکرا هدتنزو لعفت (بزعتلا | اب رع ناك اذا

 رونلوا قالتطا هبهخوز خدو (ةبزاسعاا ) رونلواقالسطا هنسهجوز كنبشکرب وردنا عمو ق وع ندجوزت
 ۱ س

 تب نس

 ناوسف



 ب
 شر

 هلتسناک اهلبرالوا نک اس هدلحم مانتابرع لوق یلعهب رعادقمنانعشو مهرج هرزوا روک ذمهچوورابدلوا ی زع
 ردپباوا لش ج اصفو ناس و حاضيا هلتس هیمراس هنسل هرس بیس ضعبلادنعو رلیدنلوا قالطا برع |!

 ط ابصو بیعشو لیععماو د ترضحر ای دلیا تن ندب رع سنج ناشیذربمتعب عن شب فی یش ثیدح بجو مر و
 لح الا یعذوللاالا سانلا نم# اهمارح لحام ضراذب رعو و شار عاشو یهتنارد م السل او هولصلا لعد وهو
 هسکر قتمرح هکر دنبنکنیمز ر هبرعضرا یعیردشلیا ناکسایتسار كنظفل هب رعنوجگا نزو تروریضهدنتب
 رسم ترضح داره هکر دپالیلجت فی رشتا ذنالوا بیداو نطفو لیدنو بیج و لیصا لوارکم زم هیلی لیلحت
 هل شب رقهلکلی | لیلحق یرا دقمتعاسرب ندر اهن یهلارم اب نوکه کس حف ارز مالسلاو ةولصاا هیلع درک لاع
 دوشد« هنیفس هکن تپ ان هد هلحدرهن هدنب رفدادغب و ردیدآ قي ,رطرعقاوهدغاطرب هدنلو رصمهدننزو تاکرخ (تابرعلا) رولوا مربح مرح دارم ندهب رعسپ یدناوااقبامایقلا موبیلا یس هقباس تیرح هدعب بوتلو اهب رای

 ندنسانمدحاو سک هدننزو نسح (برعلاو) هدننزوربم(بی رعلا) ردقجهلوا هنیفسهوکربدارمردهبرعیدرفم
 نام (نآب رعلا) دحایا برعموبب رعرا دلاباملاقب ردصوصخ هیفن ماقموبو هلتمالمیببانعم روهظ رولواهیاک
 ر رولو ا دقعنمارشو می هلکنآ هک. روند هه ال لوشهدنیزو تورج (نوتارعلاو) هدتزونوجرع (نورعلاو) هدننزو
 نوګا هلماعم دقع هدک لیا رازاب هنسنر هشورغزوبالنم را ردنار بعت عیب هماع هکر دم زادقمرب نلی ربو نیشدندارع
 فلم زردی دنوبراو نو راو نابرا هلل لا دی هبهزنمه ینو لنيع كنهروک ,ذم داومو یک ښو رغ نوا یکی در و كنيم
 هنحوضو كعسارز ردذوخأم ندارعانالوا ةسارحم نایهنهکردحراش ندشاداربایدهدنلیدنرعیزاهداموب

 رواخ هلا صف( ناب رع )یهتتا رولوا دناز یرلنوسب ردذوخ ام نده رانالوا هتسانعم هدقعنوب راو ردشعاب |
 كنلوم رونل واربعت یسوا ناب رعالاحر داضقرهدننایه یسهب با با تبع ناب رع هکر ید جرتم ردهدلب هدنناضق
 یي هب رع تغل ردي رد كنع لثابق عوج هکر د ناطق ناهدننزونصنپ (برعب ) ینا ردفرک یکی دبد هدروباخ
 ردو رمد یخ دلواذوخ امن دنعسا كنوب یس هيم برج هکر دحراشیزدلوقنع فید لوا برع زوی زمن دیا ماکت اد تنا
 ردندنیعباتعابتا یبارعندیوواعمنب یبارعو زدن دبادصا بازعنیریاجنب ریشب ندندناشا هدننزو بارم (بارعا
 ردیدآ سرفرو لجررهدنتنزو بیرغ( بی نع )ردیبقل ك رابل ا نیس اند ند نیت دع هلی تنیع یاره
 هیش هنج اغا مود هدنا عسب رع هل نیتی یازو أخ مزخو زدیعسا یر رج مان مرخ هد تنزو باما تارع
 لاق رونلوا لامغتسا هنسانعم طاغ هلبصف كنارو كنیع (نوب رعلا ) زولیکو بیاوناغروا ندنغوبق هکر درج
 بّرعت لاش رد هنسانعمقلوا نیش هیدانیکب ارعا: هدننرو لعفت (بررعتلا ) تدحبا ییعی هنطب اذ ىا هنویع لا
 دارم هسرونلوارک ذ هلمالو فلا ( ییرعلانیا)زدیمسا كت هعباس ءامش هدننزو الولج ایوره  ثیدابلاماقااذا لحرا
 یقه فراع دارم هسزونلوا رک ذ مسالو فلاو ردبحاصهرثکت الو هکر د یسلدنالا یکی اما یکب ونا طاق

 :هدنرلسما فاوم هکر دحراشیلاعت هللا امم ج رر دی رلترضح رکا حش هکر دناطلا یم الإ هاد بغ ن دمع دلا ی

 یااجال. اعقاو رد ىلع یردب كش ترضحو ردهللادبع یردب و ,دجشیعما رکی ولا ی صاقارز ر دشا با فارصتا
 هل فوم طخ تسد هکردلوق:» ندیکم بطقو ردشا تبث هدنناونع قاطلا لغ نا نر دلا ی ید هد
 هنوربهدسننزو ه#رع( ةبترعلا)ردشملوا مدوهشم قردلوا ماللات ىل هدنرخآ كنة تاعوتف نالوا ز غ
 دوخا روند هرهر اد نالوا هدننس هنزو|كغادود تسواهدنتلآ كنوربدوخ اب هنمرب قشموب كنوز لوق ىلع ىك قنا روند

 ظبلغو دیدشو باص ردتغا هدننزو بدراو هدننزو رفعج هبا هجخ یاز (بزرعلا )نونید هنجوا كنکرید نور
 دوع هدننزو هبطصم ( ةبطرعلا) ردندنیعبات بزرع نكاح ر دن دیماساهدننزو ارفع بزرعو روید هش نالوا
 هرونط هبطرع لوق یلع رونلواربعت زوب وق هدعدق ؟یرتو طب هدیسراف ازونید زاس نام لواو عت تو غال هکر دیعتا |

 (بوقرعلا) ردزاج هلب رادع كناطو كنيعو ردیسا تالبط صوصخ هند لاها شخ آر لع بط دوخاب روشید
 پولیکح هرزوا یراهکواندنردل اب نعییرقوبندنس هوا كناسنا هک. وند هرکس نیلاقلوشهددنزو روبنز هلفاف
 ردهدنش هل میر اقابقزید نالواهدنرلقابا وا فکر ولو هدنرا هقرا كن رلقابا ذرا وقرعلراوطاناحو رولو الصم
 ةبادلا نمو ناسنالا بقع قوف ظیلغبصعوهو هبوقرع مطقلا فب رونلواربت هج رک و ریکس یلطعهدیکرت
 هنسن هصق كيي> رواوا هصق تیاغب هکر دیغاجملنشوق قلتر نطق بوق ع واه دب نة کرا ذل ر عاهل رف
 عاطنالوا راطو رونلوا قالطاهب رب جافروب کرد بوقرعو ردلش برم ةاطقلا بوقرع نمرصق 4 هدنفخ
 هک اب وکر ونلوا قالطا هک لب یتتحعو لیادكئبشرب و رد هن سانعم هعدخو هلبحبو رولوا یرکو بیرکاهکروت.د وب
 سس



 | الربا نا ثیدح هنمو جراشلا لاق ردهننسانعم تلپوسزوسازسانو جبغو شخ هدننزو هباصس(دبارعلاو)][
 | هکرونیدهیهسنکی زلکدتبا عضو ییسدم كزويق هدننزو هبا هبارعو مالکلا حقو شاخبالا یامرسملل ةبارعلا
 | تیاره یعج رار دیا دنبو عضو نس هم بودبا هسیکو یدنوسا یزوق دوخ اب نوسقوطرظنت ندنخیدلوا ول دوس
 | بّبلوا ب رع صلاخ (بارعتسالا) ردفورعمدزم رب ندامرک ق طبق نب سوا نب هبارعردندیماسااهلرعو رولک

 تهتشا اذآةرقبلا تب رعتسا لاقب ردهنسانعم بیا هغوب كنياو بعل او شعب ملکباذآ نالفبرعتسا لاش
 ار كم ندبا تنایخو نایصعهنجوزو لوید هبوناخندیا تج كپهنجوز هدننزوروبص (بورعلا) لعملا
 | بو بولوا هدنساع دا تبع هنجوزدوخ اب نالوا یس هقالعو قشع هنجوز بو رع هبلادنعو رونبد هبیرأق

 هلنبثض ږولکب رج یعجندندبیاعم هکر ونیدهنالواک بک ینییاوکهلیسهدایز لوق ییعونیدهتروعندیاراها |[
 رولکتابرط ی كتهبرعو رد هنسانعم بورع هدرانوب هدننزو هجرف (هبرعلاو) هلیاه (هبورعلا) لینوکس كنارو
 ذره ظل ميل ادیب اوا ل ةعشاعل| یهو هل ذیصاغ كل ذكواهجو ز للا ةت ىا ةب رعو ة ب ورعو توا رعةأ سا لاقي

 فرج هنوز عو رد نمهنخی ډل وایو اسم ی ینا وزیک دن هجو | لعاف نفع كتنزو لوعفریکد هیزانوبهک اعل اوا كلذ
 | هدمعطقوشایدیازاو یمسارر كنب ربرهندن ر نوک تفه ه دلش دکر تخ راش ندیم دق مسا كننوکه عجب زسفب رعت
 | نینوخ* هتفا ناغرابد یا اوا # رابچوانوها و الواب ×.یوب ناو شیغانا: لپ ؤا ندجردنم یس دلج
 | ققیدلوا هنیدم لهاندبا متت هبا هعچادایتوکه عجردل وا یعسایکر پشم و اء دت دننوکدح اگر ایشواذنوعوا

 | ردرداندوخ اب د نرل نلامعتسازتفب رت تزخر د هسک ف ورعمر هل ښی زعت فرح (هنوزعلا شا نیا )یهتناردی ورم
 | دواجن نغفو هلن و کسب كنارو یعف ك نبع (برعلا) ونید هیچ وق نالوا قوج كىنو هدننزو هحرف هبرعو
 | بنز اقبرد ممانعم لکا كم لیتو کس لناربرغو طاشن یابوع هبلاقب زدن مانع مطاشنو قوشو شدنج
 | كوا یزاکدید کن هباو وا یدکی خب ی هلیربمکبكنیع( برحلا) هلکا اذا یتاسنلا پال نم اهرع ماعطلا
 | تدیضفاذعبارا بابلا نماب رع ةدجلا تبرع لاقي ردهنسانعم قلوادساف هدعم هلنبتعتف ( برعلا )روندهنسیروق
 | زایدآ هبخابزند هنیدم یحاون بزعو دژ اج هلب رسک لار هدنونو ردپما هکرونید هرننکهافنالوا قاصبرغو
 | ا یقیاذاروپ لا بالا نمابرعحرطا برغ لاقن رد هنس اپعف قم اق دن دبیناشنورتا هرکصن دقدلوکو اراب بر غو
 | بونلنی را ءرابو ظسنا ذالچر زا برع لاب رد ةن انچ م کلکه شبتج بونلطاشنو ردنلیارارکی ینو فلام ؤ بلاد عب
 زدلکدرارکتوپو دهن انعم قل وا دساف یس هدعع كن هکر و جغتو مزووتاذ| حر طا برع لاقي ود هتان ك شیش
 | قلوا نفشاط بولافوچ ییوص كغمراو هتدعم تدسفاذا لجزلا برع ل اقب زدشمل وا هاتساهب هدعم هدشیاس
 | اتهژامزک اذا بلا تب ره لافیردهنساشعم قلوار شک و كنینوقو ناز برع لا قبزد هنسانعم
 | هبوط نچ وق راد ښو كوي هدننزودا دش (با علا )زونید هیوصقوجنالوا قاصهدننزوذفنق/سب لا

 | لوش هتاف (ةن ملا )روند ةغمز نالو | نقش اط بولو! قوچ لت ی وص (ةبراملاو)(نراملا) وشد شک ن الب
 ینفنیا ی رع 4 ټباط لوقت رد هنس النعم تا ذو نښفن هب رعو ېک ب از رهن هلوا ديدشو دنت ینا رج هکر وند هغموا
 | کر ديما برملا اپ لصا هن رعو ر درا رکتوبهروک ةتنابب كجرا شر دیدآ هبحانب هدر هرونم هند هبرطو
 | زیدشاوا تیسناک تر وف اط هل زاغ تماقا هدنآیم هاییق شیر قرد السلا دبل لدتا هح اضفلایارادتخا
 | يجز اش نکل راپاخیالا منال مارح ضر اکر ذ هجزکم کم هحاس دارم ندهبرع یالک قایسیاضتقم كفلوم
 ثأشن هدادوا یدالواو بولوا لزات مالشلا بلع لیغعم|اذقبا هکر ذیغما :كنهماهت شراهبرع هزوکه لقن ندنابع

 | یواش بو لوا هدیه هببموقرم نضرا هدیراقدلوا رنکترایدلوا نکاس خد قیلاعو مهرج هدعب زابل

 | مهار تربه ةلیلج نوچ هکر وب هبصالخ رب ونک هماروا شن وعذاب ناب غو شم هقارطا
 | قلما ترشح بالا يرارورپ تاغتسدنزرف بار اهیبهازب تتربطحا هل ا عام قلع هدنرخ دی بان هزاس
 | دیه لرقز فب رش تیدمضومو بولوا راز هشنبم هاب هدیاکنهلوا هکم ضرا یدرزوتکه بک ضرا بولآ

 | لیربچ دغر لی دروب ثدوخ هرکصندکه لیا بیتتنابیاضرپ ناب ژن بو یا لا هیروا یرج اهلا لعیعسا

 هاکانیودیا تماقاءدنآدنزرفو ردامت دمر یدلبا عوبنمرمز ةمشچ هدکد دلیا تیرمض یخ انتخب تولوا لزان نیما
 جوز ندزانآ لیعوسا ترضحرایدلوا نکعمهذوموقرم ضراناذیتسالا ورو رم هقتاط ر زارو ان دنس هابق هرج

 لیفعمادالوادعب رمی ړی یقارنعیت اشا كيهاربا ترضخت هر لاک هجفاناسل ران هلن رغ یراتاسانوذنا
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 اش ردهنسانعم كمت وس زوسازسانو شو نوللا یب رعدلو هلدلواذا لجر ا برعا لاق ردعمل وا هدرج هايس دارم |

 دذ هلو هنساخم كل منو در ندکكیون ازسنو شفت نپ کیو لاو شسفلاب لا لا برا
 كلبا اکو ضير دت راد هعاج هتروعلوق ىلع كلا عاجوشعلاو عنا نع هدراذا ان الف ترعالاش رولوا

 كمريو هقانیشدب ییعبنوبرع هدارشومیو عام اهضرعو ااهعماجاذا لا لجرلا برعا لاقب ردهنسانم»
 رک.دیساکردهنسانعم كلبا ج و زتنو اخ نالوا بو رعو نوبرعلا یطعا اذا یرتشملا برعالاقب ردهنسانعم

 هدننزو هنسحم(هبرعلاو) هدننزو جنا (برعالاو) هدننزو باک (بارعلا) بورعلا جو تاذا لجرلا برا لاقت
 رونلوا رعت ت آز وب هدزم اسل راربد یناکرتو کرت هنلباقم کر ونید رانا نالو | لیکو رع صلاخ ب ویلو | تنه «دنقرع
 جد هب ر عمو برعا تلاذک کر رد حراش بارع لبا ل اق و ةن ڪهل ا نعمل ا مارک ی ا ذب عمو برنعاو بارع لیت لقب
 كن با ناسناو ردهو دن دبا دلوت ندیمگویبرع هکر دیلباقم تخ واوردشلبا انکا فلومروولوا تفصەنمقەۈد
 | یبرعهنبیرادرفم سیراب دلا قالطا هپ رعمو برعاو بارعهیهو دو هاو برع هناسنا نوجا قرف نرانبب کت هودو
 لجرلا بّرع لاقب رد هنسانعم كس وس زوسازسانو شحاف هدننزو لبعفت (بیرحتلا ) هلیس ةظح الم برعرولوا
 یطعااذایشلا برع لاش ردهنسانعم كرو نو رعهدنسا شا هنتسنرب و ميبعلاو شقلاب ملکناذاابیرعن
 هک هیلوا نخ نمملا نم هب ذهاذا هفطنمبّرع لاقب ردهنسانعم كليا حغنتو 2لا نداطخو نل یتمالکو نوبزغلا

 مس بی رعت هکر دوب نایب صال كنیطوبس هدرهرم ردشیلیا توکس نددنسدام كلبا بیعت بیم ا مساتفلوم
 هدع رکن آر قایسالهدنضوصخ بی رعت وشاوردن رابع ندکلیا لایعتسا هرزوا یراق رط یدنک ت رغ یی یمن

 مالک( رعانآرق)لوشاو رایدلوا بها هنعوقو مدع هقرفرب راب دلباد دوف التخا ءا معه دنرما یوقو هی ّرعم ظافلا |
 هاسانعم ظلغ جاد الثمرابدیدر دن دنلبق تاغل درو هلج اب رانلو | هدنتروض هيم ظ افلاو ران د کیا لال دشسا هلیفب نمک |
 هدیسراف اذه ممرارید سالب هیاسکن انلوارییعت ممه هکم لها كلذکر رد هزیثسا هدیسرافزدب رع هک ق ریتسا قالوا ۱
 رکنآک هدیسرافر دی رعهنس انعم سوقلا ص رکی لطف ر# یورو لوا دم انعمو ظفل هل ریخت یاد هکرونیدسالپ |
 ماما اردل عتنسع ی د ەدیسرأف هح کردن رع یس هلجر دن دل ق وب ید یراظةل ندمیکو بحشو تش دو تس دوزاود ۱

 هکلب ردلکد لس یخی دلوا یب رع ظافلاوللذملیجو قربتساو ساطسقو تاکشمنالواعقوهدنآرق کی دیدیزاد
 رابدلوا بها دهنعوقو كيب رعت هقرفر و یکروتتونوباصردشلبا قفاوتهلبایرخاتغلبرعتغآ تبان رپ رع ||

 | برغ یروکذ ممسا هکر دلو لوا مسق رد هرزوا مق واتر عم ڈیم سا هکیدیدهدن یک مانفاشترانابحب |
 یمکح کک رع مسالیراتعا نزوناوزو یلنضایمکحلمسق وب زردی قاما هنامالکی دنکب ودیآزیغت ۱
| 

 ي
 رحم مصمم

 و

 قالا هنیرامالکی اهنک نکلرارذبا ریخت برع قروکذ عمساکودلوا یا مسق یک ۳ هک پرو مهردزا کا
 مسا هکردلوا_ثلانمسق یک یر هلکر نسسو رج نوا ربتععهدحسق وب لاوحا نانلوارابتعا هدلوا منق هلکهاقب |

 | کی کن اسارخرلوادودعم ندنسهبنا برعدسب اما قاط ا هنسیبا یرامالکی دنگ وار یخت بزعیروکدذح
 بسانمانو از كنامرخ بب رعتو ینا ردح ورشم هدرهزم لیفت ولو مولعم هلهحو خافرت یخ كمارو ۱ رد هنظفل تق کی کم کر کو هنظفل اسکی کم رخرولوا دودعم هنیا ربا قاطازکآردقوپنزونالاعف هدیرع
 راطبواهرهظاو لنا فعس عطقاذا لجر لا برع لاقي ردهناتنم قمرتجن هنادیم یچاغابوبا دوزاخ اش
 غزپاذاالمسرفلا بّرعلاف ردهنسانعم قطعا دینرزوا« رکصن دق درا لبا نیہ ناب لیقهدنفآرطا یختر جلو اوط |
 راکناو حقت یلوق كملکتب رعتورولوا نیم یمافسو تع كنه اد نا لعوب کرد اش اه اوک جت هرعاشا نلغ |
 اب وکل دناک اہک ر د هنسانعم كلیوسزوسندنفرط هسکر و هیلع "درو هحقاذا هلوق بّرعلاقیردهنسانعمكلب درب ۱
 ۱ هنع لکتاذا موقلا نع برع لای یبکب رع بیطخو یچلیا ر دت رابع ندک پوس هلاکولاب دوجتاپ ندنناسل یر
 لجراا برع لاق ردهنساتم كما قوج ىب وصراوکشوخو صااخو فاضور دبا نابیشراما هرات |
 ۱ سوقکرید جزمة رعلا سوفلاذختااذا برع لامن رد هنسانعم كلب اذاضقا ن رعسوقو فاصلا ءاملا برتشزنک- دا |
 یکیاهد هیسرافو ردهیطساو یربو هت زا یرب' ردمسق یکا هدهیب لع رد هبسراف یربو دب رغ یز ردم یکیا |
 رد هنسانعم قاق هتسخ ینبحاصیداسف هدعم بب رعتو یهننا ردجوسقم هپ هع ونت لاکشا هلبنسخ هنکماوهنفزا | فالتخایرب رهند هروکذ م ماسقارولنللوق هلقابادکر دباب سوق یسبربو زولنلوق هلی هکر ددی لیوقیر ردم |
 رونلواریبعت هغ وب هکر فص كکراو برذلا هضرمیا برع)اهب رع لاقت یابنلوارکد هکه تنزاربد یخ هدعلا بزذاک
 هدننزو هیاک ةبارعلا  اهاهشاذا ةرقبلا روثلا بّرع لاقب زد هن اخ تمروتک هوهش یکیپا هلکمنروس کی |
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 هننیاهب نحو تج زره نوچ مز نمی غلم لک انس تغلبدق تدارا نیغلبلاانتغلب دق لعل لج با مویةشیاعلوقهنمو |

 یدالوا.هدنساپس برع نت ةتسکرو هیف نیل: بو مصفا ياههالکپرعالافب رد رع دارم |[
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 | ولت مج بس هخیص تمالت عجب هدمب روند بک نالوا لاو هاب كنشرب رد نان غلب رو هاتف ك مالو | ینو یرسک نا ہک( یس هلک علبه هلو ا مولعم زل واف رطرپاعطق ندنآباذعلوا هکیدلیا تیاصادت ومباذعاک |

 وب یو

 هدننزوناک(باذع)رولو | یبمهنغی دوا یلاخا تدب ذعمرپ نآر هو م ظب رها وکی ی ج ورد شیو | لامعتسا هدیدیباذع دغلاجهلغلوآ هنسانعمب دعم ځد یم هلک ب ذع هرزوا سایقوب هکی دلاقر دنا نایپ دنس دام غلب فوم که تنر اج | یراباعا مججو دفع « درانون وراب دی لانهتسا هدمدنپش یهاوپ یک يغلب رد همتی رپوټ دش کرد هنس انعم حرف ید یس ساک بهدادوب نیحزبلادنم تیقل مهلوق هلو ید ملا نحو قاشم عاونا كکیدمکچ بولوا اب
 الحره هب دفوکب یذع ردیدآوص ییا هلن رغص» هبینعلا)نيذعلا) ږدیمعا یبرف كر هسک مان سین دب |
 ۱ هکر دیفدارمو هدننزو یب دعا یذعل ]| یدنلوارک,تهکر دیف دار مو هدننزو هبا دعب ةباذعلا ردنقاو هد رفع هبیذعوم در

 | تاکرج(تابذحلا)انهفلخ نم نیتبذع تماما لبسااذا لجرلا بذتعا لاقت رد هنس انهن یمردنلاص جو! کیا ندفرط ا | کا هغراص هدشا هدنزو لاعتفا(بادتعالا) ر ده ضو مره دخښزو هرم هب دملا تاذ) دينو دم هنری سدق
 | كنيم (برعلا) ردفورعم موبر ندنزع م انا هتاف (تابذعلاجوب) ردیعسا یسرف ك هسک م ان عیب ن دب رپ م دبور

 | کد تدرج ىا دعا دارم ندمگهداروبندناسنا ةنئاط نالوا نالخ كم هنبنف (برملاو) لین وکم کنادو یم |[

 ۱ نوب ونلوا رېبعت ینودب هکر ونلوا قالطا دلی ان وا نیشن هیدابزد ججج لصالان ند وجاب رد هدنتروص مچ ملیت

 | امالا بارعا «زوک ناب كبغار:نکسل ردسنج مبنا برعار دلک د عجج ندنطظول برع نمی ردقوپ ید رم || | كنس هلک بارا ریز رونی یارعهنبن هر هزک نناب هه ژاصب كف رنج هرزو| بی راما ردقوبيدقم
 | دص هروکه نان تلخ ابضع وار و لوا یکی ن اصنا قنس سپ رد شل ؤا منا هنقنص یو دی هدعب بولو|یعچج كيرع

 .نلیعمما ترمضح نالا ةبرعتسعو ردهسک ناما لعن هرج ل والا یاب رس نال برعی ورد رلندیا ملکن «رزوا تان اضخ نیم ابرج بنر هک د حراشلخ جمالی ةبرغتسمو هب زومبزعلاسشیروتلو!قالطا هاهنکن دا برق دغاو| طلتو لیخد هبرع ند هزکصبوبلو|قیقحو صلاخهدننزو بج وتس( دبرعتسلاو | دزو هبرقتن( هجرت )صل انا وهو جی رمص عج اطر د یا بزعوءابرعو دبزافب.رع لای رد دیفمنسانعم ثقیتسو تحارنسوا ضولخ رد نوعا دیک ات رم ذو خام: ندنظف] برع هدنزو هجر( هب علاو) هدننزوهازج ءابراو.دب:راسعلا !یهتنا یکدسا و داسا هلنبتم رونلعجب هرزوا برعو یکن مزاو نیز رونلعج هرزوبرعا ||
 هب ق رولا نیب یا تارغ ِناساو لجز لابو وند هنانسلنالوا؛نیمتم یکسابرع كاذکه یسک نالوا یهصمو تناث و | رهاظ کلب نو "یم( نیرغل]ردعوضوندنسانعم حاط قو نا یس دام یرعواردراندپا ماکت هوز وا
 | تدل !نوردیلضفاو دوجاكنعاونارولوا ربا یرآلادو لانچ یب وا كنس هلبنسو بولوا ضابیب تیاغب | کد وندم بهر وار و یهتنا ردن د رداع نانو ا یاعف هل هم ك نیع هښورعو هورع هکردجراش ذی وزعلاو
 انا اسلا وا وصل بلص داخ شبکه ها لوسردج اهف وشقنالیا ابی رع کیتاوخ ف اوشفتال
 | دهنسانعم كليا نابعو,راهلفا نتتیفحو هنکشبشرپ هلپربسک كەز( بارعالا) مالسلا هيلع هسیفن یابی رع

 | كتلو نضج او «ازدبا فا هسرف تنررعا لاقي ند هنسانعم كط ر دتر کس تاو هدعصفاو هنبا اذا*یشلا برجا كاتب |[
 | کر هکروتید هنآ نالوا سنج فل اختیمانآو قرعیناباب نیچهو زاد یز اتبسامدیسراف ر وتد هلآ نالوا لیکو | یوضقرط کیا نر فز د هن انه اس بوادا ریو قره ندآ ذوب یھب ندنیج یئآ برع هلیسمرفیح بوینښک
 ندمالکر ت هننپانجم للیوس هلتباعر هيه ود عاوق هرزوا تحاصف بویلب اطخو نط هدهالکب ارعاو دن | نم | هنمالسو تن لاصاذآ هقنخ سر فلا برص لاقیرد سن كرد یدنکیفیداوایوص هلکف تاو لهضاذا نیلا نم هف رعب یا یبرغل برعی وه لابد هقشپیزافبضاخ كن نعو رولوا هقشب یرلناشن

 دارم
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 نالوا هد هرو زم تعلخ هدنېزو برقا ( بعالا )روند هر هقان نالوا ظ.لغ یفوصقریوقو هلوا قمح یرغوط 1

 دییحومامنادیک زاب هدبعش هکر ونید هیسک نالوا بیجاعا بحاص هلک كات (نبادقتل )رونی هیهودتاکرا ||
 لعف الهاج بععا ردیدآ لجر ر هدتنزو هتیهج (هبیعع) بیحاعاوذ یا هبات لجر لاق هلواردیا ادیب

 نورددیالتبمهنظءوس هدنن زولجرفس هلفاق (بقرحلا) یک رغ قر واس طب ًاتردیبقل كلجررب دلبس هی یضام

 بب رمیا بقرعع وه لاق ردا تم ءاقلا هسانلبا هنسن هج نجرارید لاکسدب هدیسراف نونیدهیسک تپبخوت
 نلک هر زودندنفر طیغا!تاغلموق لوق لع رونید هلاسموق هقفوب هدننزو باس هلم لاد (بادعلا) ثببخت |[

 کون هنشانعم جر هدننزو ها“( ةبادعلا)ردیدآ عضومر باد عو ردرار یو درفمزوند هنفرط هقف وا

 هدننزو روص (بودعلا) هنسانعم بکر روند هنج رف كن روعو ردیخات لودو قحوج هدراناویحو هدرلنوناخ
 لوق یلع رونبد هب یک نالزا یقالخالا ع رک هدننزو قرع هلی كنیع (ییدحل) هنسانعم رشک ل مررون ید هموق ق وخ |

 كنيع (بذعلا) هيف بیعال نموا قالخالا م رکلآیا يدع لجو لا رونید همدآر هوك انالواهصیقنو تبع
 بیط یا بذع ءامو ماعط لاقیرونبد هبارشو ماعط نالوا راوکشوخو بیطاقلطم هلبن وکس كا هججلاذو ی |[

 هلبسهدانز رولواردصم بذعو رد: واسیشنأتو رک دن هلغلوا ردصملصالاق یعی بنعهیکر لاقو خاستشو
 شطعلا ةدشنملک الا كرتاذا یناتلا بابل نعاذعلجرلا بذع لاقت هنسانعم كلنا لک ارت یان ندع]زتتیولص
 أأ ندهتسارو هعنماذاهنع هیذع لاقیرد هتنسانعم كلتا عنم بذعو نیتب بذع عماو بوذعو بذاعوهو |
 ردیدآر هم حونر,بذعو ؛لروفک اذا هنعبذع لاق رد هتنسانعم كلي تخارف ندنآبوروطو رک هلعانتما |

 كلبا من هر سک زمه (باذعالا )رد: رغ یربکع ون كنجاغا نوغلیا هکرد نیما لث ار ەدە تادرفع |
Êفک ذادنعبذعا لاش رد هتسانعم كليا تغارق توروطو رک ندهننترو ,هعنماذاهنع هذعا لافي ندهسانعم " 

 بلس هبه هدنوب هبلعط عزناذا ءالا بذعا لای زد هنسانعم قلف: رکاب وف اص بو رافچییوضوب كيوصو كل
 | تذعا لاق رد هنسانعم قلوا ناوکشوخو فبطل نوص كنه و رک نیساکر ونید وصوب ذعار ز ردنو |
 بذع لاقب ردهنسانعم قلوا راوكشوخو بیط بارشو ماعط هلیعطكتیع (مب وذعلا ) مهوام بع یا مو
 هبذع لاقت ردهنسانحم كلا حه هد زو لیعفت (بيذعتلا) ایذعراصاذ| شمالا باسلا نم ةباوذع ءالاوماعطلا أ

 تغارف بولکز او ندهنسنرب(بآذعتسالا) ایذعت هت ذعلاش رد هنسانعم كلبا باذعو هش اودعنمازا اب نعت هن

 بذعتسا لاقب رد هنس انعمقمرقج بوکح وصولتظندوب وقو لو فک اذاهنع بذعتسا لاقب زدهنسانسلق |
 نادیا روهظ هدنشعدولوعو هنسانعمیزقروندهنس هلوقمكلاش خور اخوكل رخ هلتبتتف (بزعلا )منع یتا اذا لا
 هکر دهنسانعم عاونل ۱؟یاعو ر دیدار جسر بذعو یکه نسف یرلک دیدشاولوصو وصرادرم نوش دمتیش كابانر ر اوز
 دسا لوشو روتیدهب هروام یرلکدتناذاخنا صوضختهتقولوا رب اف ندا هجونهرزو تیسوزوا یسهرزوتناتسیٍرع
 قراام لاقب رونی دهنچنوا كبش زه بذ عو راز ںدلاف بوک یی وزارت هلکن آب و داده یال وقوزارتک و ونی دهر مصر
 نلیکیدهنسهسک | كننالاهودیکی کلتوکت او نوندهنحوا كنلسانت تلا كن هودرعب لا بنعوءف رطیا هن اسلام ۱

 ل تف كپم (بذاعلآ]هثسانعم بلعطرونید ةیوصوب هذغو هاه رد منع یذرفم هدنعوج كرتون وروتید نیش
 نساقبخ لوق لعردهب ذعمیدرتسکر دج راقى ذنلوارک ذکی کب ذعرون دن لهرو در ناقراکەخ ۈئ یدو |
 لد هناعسآ هدننسوا هک رد ةنسننالوا ءاعسل !تحآ( بذاعلاو)هدننزوتر وص (بوذعلا) یهعنا رد فیذعیدزرفع هوزوآ

 كاله یم فهود یل واک هکر دندآ ر جش زو هنس اتنعمیلعط روند هنوصوهدنن زور (ةبدعلا) هيل وال ئاخۆ هز |
 ةدنزو هجرف (ةبذعلا )ردم وسرم هدنناونع فو رطم ءاو دو هد هنهدن ضعب :ردیدآ فوم شرف رب هباعو زدی |
 یهر دؤر وند هزادرمونلرحو یک قومارقو هحبولدرونبد هیهنست ناللبنآتوناتریآن دنا یا تین و لوتند هنوصو |
 هروط هک ولوایس هل وق نیشبم نالواولباق هان آ هکروتیذ هش دیا هطاحا نیهنسنیراکدیدا قو هزوط یی |
 ةر دلاب طاحاان نالوا با وص کرد ح راش هلغل وا عقاو هلبت راج ةندلا نم"طاح ام وراد خنت ندیرلکدید ی |

 هطاحا ناو ر وند هرنانلوا بعت مود هدالرتهددنزو هرعت هردو رد ههل بوپ ځد دېر علا نابم که عن رد قل وا هدنناولغ

 وللوضوبهدننزو فنک (بذعلا) رولوا ترابعندقاربط هجحقل رم ناب روج: ن ویا ونس ةنفارطا تر نین نادنا
 هلی ای رعاك وب ل وق لغ هعاجج هللا م اعط هلتس هی هنت (نانذعالا ) بلعطم یا بذح ءام لاق وتبدو تش
 رولکة عا یعجج ردهتسانعم تبوقعو لاکنو دصشا ردا هذدنزو یاهم (تازعلا) رونلوا قالطا هدا
 قعدباذغلا هنع عفرالیا لا ذلا عو نیدلارسکب نسب نیخلنکنییذع با هباضا ب رخ ۲لوتقتو هدننز وهرشا
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 تارطاد هلرعص كنون یونومودهمیا تايىز لا رونیدهبهنسن شملعلو کر غیا یلتعمرما لاش |[

 بلشم و مش لاعب روتید هب ینک نالوا دوجولا طفاسنم تولوا یافرب هل هدانز بلعمورونید هقز هفرخ نالب راق

 رگردهنسانعمقلوا لاعک واخ دیو لور هم ن دکآ هتسخدوخاندک آری هسکر هدننزو ج رح دنیا )رک دا
 | كيجو ضف كنيم (بعلا)_لزهو ملاح تءاساذا لج لا باثعت لاق هلواهدنتلاح قلوا كاله *برفح *داتفا نامه
 ۱ كيکهدرخ . یراکدید صعصع هروکه نایب كخراش نونلوا مبعت یکوص قریوقهکروئد هنندقرب وق هلنوکس

 ۱ به االایلس سا مدا نیا لک وشاورارد بسع هردنسف باودردّتیمو دعمو ءانف همت اجو تفلخ هحاف ھا

 كنةنسنره بچو یهتتارولاق لاحیلع ت كيکلو الاردتج هاو راک اخ بوی زوج یناسناءاضعا عی هرزوا دج

 | وهذ ندهیهم قالحهلیض كنیع ( علا )ودیدا هلببقربو رونلوا قالطا هنساهتنمو رخ و م تاج یکیبدقزی وق
 ۱ لوشوریکووهزیا به, اونا دن هدیسرفردنرابعندکک:سیوبنکو بو ږوک ی ودنکهکر دهنساندریکو

 | اقلدج هلو هرابنزلوق ىلع هلو | طو ك بونشو خ ندکلب تسن اومو تب هی هئاطناوسن هکر ونیدهیسک
 | دوهتلا هی یاهفلشم ءاسنل سوه لاقیردنغآ هلال تاکرح كنیع هدانعموبهواردیا ظح بونلشوخندناوسن
 | دایتعاو فلا هیهنسنرب را رید تفکشهدیسراف ردجما هر ونیدهتلاح قمکط یونس ربو هبءاسنلا توا ءاسنلا عم
 كعبط ندنعیدلوادوجول اردانوفطلاو شوخ ِكيهناذیندوخاب ی هو و

 | اب یر ا وو بج ا ھار اھ ایا وا وا یو

SC EFER ORیک ۷ را بابلآ اب ايچ هنم تب لوقت تنی انوب  Eا  
 | هدنموهفم كم اريز ردلوج هنس انعماضر ندنفرطالعو لج قح بچو رک ذیساک بع مما لای رونید هش
 | ئرابهلغلوا كلبا نانعساو بارغتساو ماظعتسا هدکدروکی ب رغ ءس نآبلوآ مولعمو فول ًادونالوا ببسلا نخ
 ۱ يع) ید هنمو جراشیلالاق رواوا لوچ هباضر هلآ رابتعا یا یبک,تبج نیفلوا نکم رغ يدانساهلالطاوذ

 | راكبا تلخ ضعب و ردربسفم هلی لات هیدل کو كلذمظع هدلح ضب و هنمیضریا ةوبص سل باش نمیکیر
 ۱ نابرهش یرکیلا | دیعس نیدچماریندلآجر ء ءایسا بچو رولوا لوم باب و نهنم تب م] لافب هدر ضو هلا

 | هدننزو بب رخ( بیجلا ]رب هیلبزب هداصقابرغم هدننزو برع همز (ب هینم) ر وراد ج بچ ند سو بج 1
 | یججویّمان ندنفیدلوا فطلاونسحا هنادق دوخأ ندنغیدلوا بابک ریان روند هتشقج هنلوا چن لب

 ۱ .عوجسیراعچكنس هک پیچ ن دعا هنیسانعم جن هلی كنیع رک ها بت موف رج لوقا یو بنا
 | بهت ا لطم نعد ردفدا رد هنبتعف هک لیظفل بج بوبلوا نمنع ی دغلام بیج هرن دنعراضعب و ردلکد
 | هغل هک روید هش نالوا نوري ند دح هلي كنيع بابو بیو بیا لاق ووډ د هنيش ی چ هنلوا

 ۱ قج بلا بی هیس هدابز رد هل ابم هاب د دشن كج (باعلاو) هایم كوحو یم ت كنيع الا ) دوم

 ۱ عش لوتک "غلام | ىل باک بو بجا بچ لاعبو باکو باو بیو برا لاقیرونید هش

 ا 93 ین 2 نالوا بح پچیس ودراما هدننزو کو جا (ةبوچالاو) هدننزو هبي رخ( ههل ا] لیلظ لطویعاش
 تم تب لورد هنمانیم یک هو قاکط(باجالاو]هدینزو لعفت (پعتش )رد هنیمانعم بتا هام
 نان نزابصت یا نالف بهت لوقت لو مرد هبنسانعم كلبا ,نوتعب هلبا ةع دخ ی هسک تحلو تب یعع هنیتیحتساو

 پیج ابی هتلعج هتلعج ئا پیج ةع لوقت رد منس انعم كمرونک بج یی هسکر هدننزو لییفت (بیتا ۱
 نو کوره (باجالا] یکوبییشامت ردندجوچ نایلوا یدرفمو و حراشرد هنسانعم با هلبعتف لاتا
 تلا | ییع هلجاذ) رمالاهبا لاقي: ردهنسانعع قوا ثعاب .هنیملوا بچ بو روتکه بگهنس پیج ری هسکرب

 بو هنم بی چا ذا دبا لا رب هنسانعم قلوا كانجرفو ظوظحم ندن آ بولک هبج هلکمطی كر ن هنر وهن
 قیم ندینالتهتیلاب ال عف نع دد داش i بیعان لوهعلا ءان ىلع هب پڪا لاقبو

 ااا رمد ردم تر یونگ یا ار يدنکب عن نالف زدحراخ ندسایق هلفلوایبمندیعابرهداروببواوا

 هدهتروعلوشو هلوا رونلوا بت یشان ِندنتسج هلو ارظنم توخورملد تیاغبهکر ونید هزون اضنلوهدننزو ءارج

 حزاشرواوا نددادضا هدیروبصو هل وا رونلوا پیت ندنکلنیگرچ هلغلو ادب و نیک چهدهجردتیاهن کروا

 مات یرلت دض یت ن د نښی آوا د خم هل غلو هغل ابمو تپ ادمن فصو یراقلعتم كمت هدنرلنلاح حقو نسح هکرید
 یرقوب یرلقح اما الو ارهرزوا یرلقجناب یکی ا کا هکرونید رتا ابو یمن اک
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 یسدوب (بنافتسالآ )فرصنایا هنعبثعا لاقت رد هنسانععقلوافرصنمندهننشوباتعاو ردها ندنو ||
 ندبطاخ لکم نالوا لمفتمو یتعلا هاظعایاهبتعتسا لاقب ردهنساسنعم كلبا دونشخویضارندیدنکی هکر |
 نمد هیلابلطیا هنعتسا لاش رولوا نددادضا هلسغلوا هتسانعم كاا بلط یکلادونشخو اضرا سودنک ؛ ||

 مدنن بلط سلب دونشخو یار جاف ن هنآ نب نعد ین اضرافهنیضرمسا یا ینبتعاق هتبتعتسالوقتو یشعلا هینمن لا
 هب یه اولبةتسدنآ یا نیبتعلا نم هاضاوتعتسناو یاعاهلوقو یدلبا ضار ى بلطلاقفویخدلوا |[

 اجرا هزاسد ماعنالوا بوبحویصرم هدنرادنع ندراب تیرضحرافک هقرف عي هتبلاابندلا ىلا مه درب یا |
 یاعت هلوق ةجن را هیلع یواضبسلا لاق.رایااضرایرانآیلاعت قح هلعاجراءاعدتسالا قفور هسلباامدتسا یو! |
 یاعتةلوق ةرظنو اهبلا نئاعلا ىا نیتعلا نم مه مهاض نوبحامیاعوجرا رایهویتعلااولاسبیا _اوبتع اوتعتسناوا

 يهاسخ م راوضر نا اولس نا یا لوهفلا یلعاوتعتسبناو ؟یرفو نهی اخلاق ما اتنع ها مااسنع رخ ناک ۱

 اولبعب  اسیدلا یه درو هللا مهلاقا نا یااضبا لوهمما یه اوتعتسبناوورع دینعلاقوهنکلا تاوفلنولعاف ۱
 رولوا لعاف مسا یلوق AN هروكة أرق و سداوهناتمل اوداعل او درولو اقْسلا نم هلع ق هل ق سال هتعاظب

 وضرب نآیآمهتر راوشعب نایهنم بلط؛یا | نوبتعتسب ےھالو ةا هروسق لافت رق فاننا ئواضتلا3اقو

 هطاتخشادعب دنعیناضراام یلامحترو هلحا نماهبلفدخا تن املرتیانالف قىغا لاق خال الاقو + ناو! تافل |
 فرتحنا یاهنغ یثتعا لاقت زدهنسانعم قلواقرتصنمو غراف ند ەنسىنوەدننزؤ لاعتفا (تاتعالا) لابا ||

 ف مانع عجرا ڈا نالق نع الاب ږد دند انعم قلق لوو ع وجر هللاحو عارخ ار ندنلاحو یعاینودنلونو

 رردنا خم هتس هشلدنا قعاص ندلو رد هتسانعم كتک ی ردیلرآ ندغاط تویمروبل اضیغاط هدل وب زهر لایق

 0 قول و برعص بویلشوا یت الوا لېسو ناسآ كلوب و هنع ش لو هکراذآ لبخا نم تلعالاقن
 ثناتیردلاعا طسو هلال دععم هدشیار و هرعوق ذخاو هلهس ااذا قیر طلا بللعآلاش ردةنساتسم كلتا |

 ا دضقاذا نالفیثتعا لا ر ندا لی ت تسزدو تا ةلقلوا هژبانتحا ندظبرفنو ظارفا ذکر دهتساشفرب 1

 (تیتع)ردیس دیسک لتسجل 3 دلروناح یرلکدید نالترنَص هدننزو نان (ناتع ءاو ماو) هدنزوباک تاتع ما

 ینرع لولم صعب هکر دو لمادا كتله ستى دۇا×ردرهتشم هلیعسا معا نی بیتعرد ها قزم دزو زما |

 ین انوکرتس انن اینضریک اذا هدکدلیاربساقرللاجرو تراغو بهن یز ابشاو اوما ب وديا نوعش ىق ەرۆئ زىل تق
 فتوش و الناتو دراز نکا ی دید دا نطالخ هتلابویلی لانها ىر ةدنراك دۇت اوشن لافطا نهیازوکقب

 نالو اكلالفت هدلاح ینیدلوابولغعردشلوا لثمرو نعالک هدنزاقح هلت رالوا كاله هدلاع یراقدلوارسا ىس لج |

 هدننزو هنیهخ هبشعوهدننزو هع رج هشعو هدننزوش هل بتعفو ةدنزوناحرس (ناشع تح ارو كوا تر ضهدنفح تک |

 هکر ذهسک لوش س هنو روب ( (تؤتلاارديذا هغر ةد هر هد روح ةر روح (تتغفرفخ) ردندلامزواسا

 هدننزو هنیج (ةتملا) باتعلا هيف لمعبال یا بوتع ل حر لا ةي نار نو ل ع ناتعو شن زرو مولالضا هنود تک | |
 ببشعدلب لاق و رتا ةلبلقىا ةع هی رق لاقت زددلبراتعا قوتهوم ا روند هر ا زآ یالض اخو رخ |

 قمردشواق تور وب ندنفرظ زا بو وب غل زوق وا راول شو كیوط شابک «دنسنزو راق
 زاضا ك شيا هب قاقو ما دق ماہ وطن ةا عمك نازو عن هل: و ارت تع لاف زر دتا نو عار مشک ر دستم |

 یعص كنب برف ]ردندناوسن «یعاتتفا هدننزو هلا ذک مراتع )ةع ذا اذا تابللتنع لاقت رد هستش

 ردةلبا د * قازان ولكن ندنظفل بز یسهک ب زتع وشنو نداد ینکآف و عسگری قاس وکم کاو |
 را روند ههتمل تنسو كشوک هدننزورمصعم (بلتعلا ارد هبات هدیحتو اردلک فه ی هع+اعطو ندنطفل برعو |

 | یرمرف هناشخ اچ رو دبش هنخباغارا ردریحم عورهدشنزوذدفنف لا هاش یا ی )وخز ىا تلشتلبح لا

 ۱ نقل )ری دآویضرم هدننزو رفع تنم هلراهرد براغ یدرفملزدیا لواتت تو وص یگوبف رولوا یژریلف

 ندجاغا غچ راب رعردهنسام لند یهجندج آنان لو ولت تی دق توقع یشت ۲ هدشنزوید زند

 ]| رج نم هذخااذآ هدنزبلثع لاقب رارراقح شت آهلکهروش هت زب یرب رازدان نج اعا ما خرع یرنک اردن اقا
 یکی لوا هرزوا تاج وک دوخا فال نان نناهکا:لوق لغ كنروش بوم وك لوک نیا دغت وال ما یزوبا یرذال |

 اة رور ضل ەش هتعطوا دامززا ىف هدر اذآ ماطلع لاقت ند لسا نەش كەك اجرب هلی هر ترو تو
 ۱ کد دتا هراګ و اد دشەجرخاذا ءان ا یل ثع لاس لاق ردهتناشعح لا اتنوخدنوق ̀ دشیوضو تنضرج

 ۱ روند هیهسناششوکو ت تسش لی هنب لعاف مسا نما هزاذآ لا تانغ لاش ندکلیا قد زفتوقمزرآ

| 



 اف
۹۹ 

 نوید هروص ندیا ناب رج كار هروکسوب و ندیاناروف بورقشفندرب هلن (ببعلا )یک لساویدربو قرمشعو
 مناهبعبعو اومزېنا اذا شجلا تعیعلاقب ردنسانعم قوا مزرهم» دزو هراز (ةبعبعلا) هتسانحم هففدسمایم

 یٍپاهرعاش هکر دیجمایم هدلاو تهسک من ینردهبعرعو هنسانعم ارج هفوص رو شید هنس هراپ وب یرمرقرولوا
 ردهنسانعم كلا ما ادوخاب قلا بولیش همانک : ییدهتسنرب هدننز هدنبزو لارزت ( بعیعتلا) ری هتنزوانرولنقردو

 , ردیدآ وصر هدندروب هدندروب یسهلببق هیلعت ۱ سبق هدئزو طنالع (بعابع )هلکهیلع تنئایآ» * ملا تفهت د لوقت

 هدننزو لعنت (تنعتلا) هلوا ماش ینجوج هکزولید هنوناخ وش هدننزویر هلل رنصق كامل او مص كنيع علا

 ذهنلا بیعتب هتکرت هدساساو هب رشح ااذاذیبنلا بیعت لا ندهنسسانعم کمجاهرزوارارضاوت رک ولت ر

 تباصا اذا * مهلوق هنفوردهنسانعم كما وضهدننزو اخس (بایعلا) ردموس ص هنر ابع هزکب هع رم یا
 نىسلچت ةدنروص یراقدلون و رار معا هدقدلوب ییوص ىلا فن # بابا الف هتصن ناو بابعالفءاملا ءابظلا

 هکر دموسرم هنوکوبهدننادیم لاثفاردشلوا اس هدنناونعبای الو بابعال بونلواراضثخا ةلردیکرو م لدم ما

 هدنرنیقبكيبکر کمر ریا دوروودصق هب وص زا هنروکن دقاراؤ رو هد طونصالصا یم قز غصو یشوفهودووهآ
 يلخاد موتر لثمو راوی تب تب اصاندقارا هن وصدآرم ندتاصا هدرو ملثم سیژرجا تبوراو هسیارولوا

 بیپ رعلاو) هدننزو رفعج (بربعل) روتلوا دازا هدنعفوب اد لب ضارعا لا لفتسا ندهتسن نالوارفظ هدیهغ
 ماغظولقامس حد هيق امس یا ةا رعو هیرجردق لاش وردزآ هنادینک آ فورعم هکر وتدهقاجهدننزو ل زط

 شادش متعو رونبدهنکشیاتشوا لوق ییعهنمانع»بابل!ذفکس رونی دهنکشیاتلا كنور اقلتاخفمبتملا) یس هرن
 رونلوا ی الطا هننوناخ كنبشکو زويد هشيا نڪ تسمو شوخان وه رکوق دشیاهتعممالابلاقب دهنسانعم عفو

 هنمو راردیاهیاکهدملب:ةاشودیقوتبب و هروراقو لعن هک هتنرد هیاک وب و ردیااضتقا كب دهکیشنا تلآهزوکهکو نشف
 هبایسو روند هشیا عوبطمانوهب رک ی دوب هدننزونعن :(بتعلا) كباب هسعَر رغ مالسلا اع لیععمال میهارباٍشیدح :

 اپىتعەيفامل اقېزدەنسانعغمىھابتوداسفورونىد هنغلارآ كغم نسدآ مپ وا لوق ی تاب تروا لعمر

 یکشاهرونط رکندا ههروبنطیرالتردراجااهدزخ نالوا ةدنز زوق كەز زكى ونا هنکر خود طو دابن ئا

 كاتو تەە كىيع (بتعلاازو د 2 توپو تم هبنعبتعورونبدهر نالوا تعسو طبل ارطورونلو ارت
 كمدآرب هدننزو هلزعم (فتعلاو) هدننزو هبرشم (ةبتعملاو) هدننزودعقم (بتعلاو) هتاف (نآتعلاو) هدو
 اهشعموذتعمواتمواناتعو اتع هيلع تع لاقب یك« هدجومزد هنسانعمقلراط هللاعفنابونجوکه نسیدنکی سود
 فتعوهمالاذاانع هتعلاس :ردهنسان كلی و اومول همدارن تو هدجب دوم هیلعدجو اذایتالاولو الا بابلا نم

 | ابتعلحرا تج لالش ردهنسانعم كعر و هلریکس هلخابارب : کاپ بوکحیرق :رقوب یتخالرب ۳ مدار ارب تاتعتونابتعو

 ]| لچارى لاق روند هک هکب , و هغلقغا هجب ورج نالواهدقابابتعو یرخالا عفزو لج شو اذا اباتعتواناتتبعو

 ىشماذاريعبلا بتع N هنسانعم كع رول كلر هکس هززواقابا جوا هلکمل رکس ابر تتفودو ملظیا تع
 تانسوباق ىعيەتېتعال اطا یاب باب , تیتعاملوقترد هنسانعم قم قععبقاا هنکشیا تاوباقورتهل(نمغاوق ثالث لع

 ردهتسانعم كليا رازآو حب وتو مول همدآرپ هدننزوئاقم (دبناعلاو) هدننزو لاتف (باتعلا) ۱۱ ) مدعضب یغایا هنککشیا
 باتعتلا) ةمالأذا ا ییٹغو ااتعو اتع: :هتع لاقن ا ردردصم ند نالت ید رول هدننزو قیلخ (ییتلار همالاذا هبناعلاقب

 هدننزو لعفت (بتستلا)رد | فتسائعم فک لر کس هلقابارب و كليا وتو مولردردصم یدو هدننزو راکدن

 كلبا هفصاومو هرکاذم یاچفناو ترودکن الوا ثراحهدهنایم ه دننزو هلعافم(ناعلاو)هنزو لعافت (بینامتاو)
 تو ا اتاعتو ابتعف لاقن ندنانابرخ هدنرانر اق دنصاو بابحانالوالعفنمند هرکیدکس هدم هداننرب هکر دهن اتع

 شاع هکر ددنسانعم كلیاادا بوشلب وس هنالعفنمهلرب یز تسود یکی هلبانغتساوهوبشو زانو:دجولاافصاوتاذا
 هنس انغم قلوا بویعمل هنسنر بنعتو لالدالاةیطاخاذاهبامو هاو نته لا دیک تحیاوعد درذب ارلادا قوشعمو

 هل رملک كنيع (بتعلا) تاعیالیا لوهجناءانبییع ۍشب بتعتال نالفلاق ردبهوزلم:كناتعهکرونلوا لایغتسا
 هدنلاغفا نالوااو ران هلسه>تعغشو ےہ هننسود شا5 ن ناچ ات او ند نشا دصرکر وند ؟رونبدهب نکن دا باف قوحم

 2 "تلا )اھت نوبتاغتةب وتغا مد لات رونیدهششنالوا باتع# د "دامهدننز وەر نوا (هن دن وتغالا) ردیافاتعومول اد

 تیاکش كن عیلمرب و یتغ هنسکر ر هلی مسک کل * هزه (تاتعالا) هتیمانعم یدونشخو اضزردعسا هدننزو یوصق

 اسم ال عجر نعد یتعل هاطعااذانالفنعالاقب رد هنس انعم كلبا دونشخو یصارندیدنکی نه لا یلاعفناو
 یقف اور روا ندکلیاهلازا قافیه آهجونو اس نسب یه |

 ی

 ندنول 1



 نالوا هدینناغوق كنترم قار زم بوننظو ردشنقس قاب ارز ردقلوااهمطع هلن ات ءاه هزاع قحو رد هلی
 ر همك هللذیا × مالا ببب انط عرق # لثلاهنمو رولوا كم درلک هکر ولکب یاب یزو نود هنیجرپ پا

 ندیا الکی بویکوجارزرونلوا ترض هدکد یا لرهساو لیلدت لر هیلبامادقاو یعستد اغب هب دره دام اوشد ؛

 ردهیواوهروب رم دامو هننیانعم م الکرونید هز هروس هدننزو بان (باظلا) رار درک وج پو دبا مار هلغمزوا نکا کود

 یلصا كنوب هکر ید حراشرد هنانعم قمرغابهدتقو قجهراو 4 یکیشید هکنورد هتسانعم هفاکنهو ول و قلغجو ۱

 هژیدیدنت كنابو یتخف لنیع (بعلا)نیعلا ل صف 1 هدزوبهردردصم هک ی دیا فوط |

 دوخایهنسانعم عرج ردكم اقرهدوب مدوبمدون بویمعا هدقل وصر نو لغ وح شنا ڭم اوصاقلاطام

 ىچكە اچو هناد بولیک اهب وصزسباقو زمسلا دوخاب كم <ااعباتتم هعفدرآ یرب یرنرت :ربت بویجآ كي نتزلفلاوا
 هک: ند راش هتعرکوا هعباتوا هعرجوا هبیشاذا لوالا بالا نم ايالا غیا اون دتحیاحم عرک كما 2
 هلکنو حا رشهدندح علا نمدابکلآ قحر دو یلغاو ردهنسانم> > اما هد فنر قرهلا قوص بع ضبلادنع

fاسیعاوعت الواصح ءال ا اوصم كلذک رولوا ضراع ندکمجا هد فنر , یوصیسب رغآ رکج نمی ردشانا فن  

 قلوص هدنرآ هرابع دعرکواهعبانوا لفلومارهاط زد سسفم .هلترابع سه لب ء ۱ ترش بعایحد هد | 1

 كيابهدنونز وند هنسایضو وتر كشنوک س عشا ا عو یهثنا ردمزالدوخال | اد هدر اج وهم لا نیریتقلا

 هب وص بوتا هعوخ تبعو رد هنسانعمابضو عو یک دیو مدرولوا شضوقنع ندنظفلوبعار زرد اج هد ها یخ

 هکر دهنسانعند ن ةي كنرف(بماا)ء ال! فرغدنعتن وصاذاابعولدل |! تع لاق زددنسانعم لزلسهدقف]اط

 هنساتعم هصوخ روثبد هتعاربامرخ هدننزو بارخ (بابعلا) ردنجوا نلک هنفرطقتلوفنکر وتید ەدىك ئەل

 نعش نیغشاطو میطظع كرك یدحراش رونی د هنس هغل اطدوخا هنع افتزاو ترک ت لذکه نر نیةشاطو قوح ك كنب ومص لشو ! أ

 RENT رجلا علاش ردموسرم هدهرزو" قوا ردضهانع ونهدساسا او روتیدهد هنب ونص لبس یی روکسولو |

 نیم نار ادرار یخ هر و ی. كلام تابعو هل وا یا رابع لاق ردیعقوم تانک هکر وتند قلا ۲ هوا ۱

 یانی ءام لامس رد ۵ دنکبش ر ثکلآ الا لزق ءاملا هک كنلومرونید هب وص قوح هدننزو ب تادیح (تفعلا) و ۱

 مبا رس ق لخا خفتخاممر نم مر .هدشزوناک (بآبعلا ابعلاوش)ردیمسا تابع ونر و ردیدآ هزدر بدو زب 1

 یفادن انکرونیدهنآ لوش هدننزو بوعع (بوصیلا)رایدلیا قالتطا لب رالوا ر ددا بع ندنازف رهدیزلت فودبا

 تیلوپسیکن اوزاب اة دنس تر کسو هدننسه رول بولو | نیکشاو لاب سنج لوق ییعهاوا رو تښاغب وولع رک نو دوا
 بوعد شرف لاقت ییکینآ اغلب اهیلوب,روتف الیضا هلو اولنادیم ك ناسا رار ع یوکال نکات لوا 1

 رونید هلودج نالوا قوج ییوص بوعیو یرطایردقلا د یعبلاوا هودعیف لهس داوجو عرس لوظ یا |
 هيب( ةمنبعلا) ردیعبا یرلسرف تتطتساق E جاو كرذنم ن 52 ناعد او كدا زنم حد وبعد و رود هب هراجتسو |

 | دديقرع كغم طقرع هبببعلوق لغ راډ یعسا ت بارشو ماعط ول اط عولر رونلو اذان ندرجش مان طیف رع هدشنزو

 نیک یش نابمرارمابو دا تبرش هدقدلوبمطن .كرکودنآ هلقغوط كود یدو هذا تارغا کرب دج راش ۱

 و ی نک ك هر ا ی سکو ید كذب (هیبعلا)ردیدآ: كوا م نمر ناب جريج روفج هب صو زواوا |

 لاق رونی دههباج ی ا دننونتیجنا ملال و لانو رود متناسب عف اطلو ترار طز انشا

 لدیدآ لجرربو ردیمسا كص ەر و رونىدەيلكك زانو قشعوو صاخ شعلسلا ندنن اوت هودو مماو یاتعښع یو

 هدتنزو باطبط (باععلا ) روشد هه یشکنوزواو هنسانعم هناتب روند هلت یرلکدتا عضورمص رلکریشمو
 یک بوط ندنسورڪګا یالنکو توص هکر وند هب dı یشکن الوا قفوحلاو قلطا عساوو زوتید همدآ ات ۱

 بعالا قلخلا نا ماتلا یا باعبع بناش لاقت رنو دنا شوخ هتل نسحودوحتولا ماتو زدن ارودنص ۱
 هدننزو دستم زب هبنک الا فنالا لغو ون هک ان ووشجهازمفشهلانو هلنتاق ۱

 ههضراف ین یرلکدید یوا لینق ك رلباشع کا اکر دیتا کک اکا نح هدننزو دربض (بعلآ)ردینعا هردو |
 یجو هینشهنمزوا تبا یتابنرولوا یسیناسب و سیر ردلکدو یرلکدیدلنق نشت يزد هدر لو ۱

 بلعثلابنع بعلوق ییعو رولوا یزمرق لاسگ آدعب و ردق قدنفیرنادوهرصآفالغ یرمرقردتح هوای |
 شالغادوخ ايدنلوا ناس هدنس هدام هکردیمسا ءازا ارش تبع ضخلادنفور ردنا ر اکدید یزو! تباکردیمتتا ۱
 فصلو بوش وءافلحو شرکفربتیبم ندراصا نالواولت مع یتنه)ویبآ الغا: ندندآ رجم وتزن
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 ]| خ يا يادغاو لرز هلکنآ بو دیا زارها لامزا دتر ندیم بلاها شرق ذاغرو زب ولیج و او قالة مکی ارم

 نیییطمیلع های رایدسلپا محسم ہودہ کر ابد یترللا دیک الا لخال هرکصنذک دلبا نپعابمعادقغتلوهدیا نفع
 | لیدلیا مسق دقع دکوم نوکر خا رذترابع ند هلیبق قلا کل افاح یدنکی جد را دل دیعوت رایدلوا عسل
 || داخ یدبا ر لشو هدنفرط نیبیطم یزلتضحت مالسلاهیلع مرک(: لور رای نوا هیات ولسو

 || لجر ا أطلاق ردهتمابنعم توصو لج كليا دار فو کنن هذننزو يآ د( باطل )دی لا لع صن کر مج اتو رکا پور ی ا سا اواو هاو تی نو احیا
 | نمرخاهکو رد هتسا نعم دادي و حو مظو ةبلجایا بآظلاذهاملاقیزدهنسانخمهبلجو وی رغو لغو :جوزتاذا روب زلاپانلا نم ابأظ لج را باطل افب ر ذهن انعم ج وز كلو او تاصو ل جلا ذا تلاسا بابلا نابأظ
 ۱ ژوئلو ارت ناف ردیسهتشذآ ك هجوزفکر د هنسناعم دامادمشو فاسوح ایضاذا نا باطلانیشن رد هنسنانهم
 3 رخآ جو ر واما ناب سنا ج و دنا یهود اظلالاج وز لاشب زدمنشانعهقلوا نایب هنن ۲ لو دیو ةربشمهییا هسک یا هدننزو هلعافه ( ةبءاظلا) هدسنزو قورعرولکب ووظو هدنشیزو بلک | رولک بوطا ییچج

 || بارطضاوبلعت تح وم کر وند هبهدیدشهضراعیبک. تنجو بخ ودردو رهدتشزو یاطط (تالظبظلا )اپا

 أ رد دنسا عم" قوا مو هد نزو هراز (هبط.طلا )راذیفما كنم ر ندنم لولم ناب ظإظو رش عو ملا مالك وهو ویر مالکر کر وه كن هسک ندیادیدهن هل عا بقنا ترم طم ورش هیسگرتو ردهنسانعم | هبلجو و رغو هطام تو یلغجو رو د هراهطوبس نافچهدنز هرهج لر انالغو اولناقولدربلدو راډ ید مج دج
 قلوشود هلو سفج هتسهآ هنسنوهدتشنزو لارات (تظنظتل رم 9 اذا لوهیملل ءاسبلا لع لج لا بطبظ لاش
 هل اتطیربا ناللسوط بولهوسهدرب هدننزو فتا (ترظلا) رتتسدعقو هناك اذا ىشلا بر ظن ل امر تساصر
 "بسر ظلا )و دیدآ منموموب هلنوکس كابو یمض كامال (نیل برط )زدیم! ساک ر وضرب هدنینرالحم ماننضقاو هلباعرق هدیدایو زدیعسا يواسرف لنیراترضح سو هيلع هللا لص مرک |ینور دیدآ لجرر برظو رد نبه هنت وت فیفا ار نوکس ردزبرع عجبو هکر ید حرانشیکماهسرولک بارظ یعجرونبد هغاطكجوکدوجنابروتشر دانغا ط متضابیلکشوذ بویلوایروبسو كسکو ب لوق یی عهاوانیکسکو یروبس یکن است یوا هکر وند هینقو
 نللوا لئاز ندنآ یسا هثببخ هحار زونه ردیکب ویکسا هماجهصروصوا هیهماجرب رولوا نانمهلبسهدای ز یسهطرضو یب هی طب تیاغبرونلوارببعت نچ وکه دیکر ردروناج رب ول هارد هدنس هنج یدک د هل رسک نارو نتف كناظ دارم هک دننزو ناطق (نابرظلا) ظیلغریصق یا برظلجرلاش رونیدهرودوب جای وط هنا ظلغهدننزو لنع
 تولیک ندنزیر هلاداسف یاقلا هتزرانابه بابچنا وز اکو دسفمرب عن اوهط ات ناب رظلا مه اسف لانو ر دبس هطلوا یسةطرضا كنوعلم ردبا لک او دیص هدقدمچ بودیا بار هبهرمشطراچان هاذ اةن دلم :بواوا نر طیضف راک ندنس هار در هلکل یا هطرمص یرغوط هو یا بو دبا عضو یار د هی غ كنسا ون راک ی زیک
 اروناج یکن ان ظ یخدوب هلی دن دشت كناب و یرلسک ك نارو یف ك اظ (عابرظلا) ردراج مسا هلن دم ك لاو یر سک | کا هاب رظو هلب صفا كفلاو یز بک ناظر ظو ر دعجج ن دنس هلک ءا رظ رکن لایا کب اب وکلا ہددشم یا رولک ۍار طو رولک ببار ظ یجج یهتنارولوا ناشب رب هود ن دنس هک هار هک د کچ هظرضاخناجښ بوره نارا كنبلوزوش ةو دارپ زالو دیا قالطا عنلا قفمراب رعهروناج لوا کر ید ججرتمراردیا بر یزو نم لثه را هسلو اد ج
 راوط نالوا نیتموبلض ثیاغب هد زو همظع(برظلا) تدتشاو تیلصاذا لوهجلا ىلع ان رظت ر فاول ا تبر ظ لاب رد هن نسا نعم قلو نیتمو كی تیا غب ن طلراوط هدتنزو لبغفت (بی رظنلا)ردیمسا كوش رم
 زدفلتح فلول ادنعزح اونو روشدهرلشید تزدنالوا هدند رآذجباونهدننزو بابخا (شارظالا) ووتنی طنط
 رک تیکت قوا هکر ونبد هرکس لوش هدننزو هعرج هللا رونبد کولا كانا یک كونو قرسک كاظ(بنظلا) ردیدآ مضومرهدننزوهنیهج ( بب رظ) هةنقصلاذا عیار لابابلا نم اب یظهب بر لاقت 9۵ هنتسانعم قوشپاب هداتنزو برط (برظنآ) ردیدآ,عضومر هدننزورپمآ (بنی رط )روید هني راکوک رشید بارا لوق لع
 عب ندیفرط كوا وضع نانلواریبعت كجا هدقابا.هدشزو روبتز (بوئظلا) ولی را هنجو نالواننفرط
 یروق لوق لیعرونلواربعت دودو قو كجا یروق هکر وئد هنکیک كجا دوخابنولید هنجو ا ندنفرط هرشط
 یلضفلمدق دارو اه غ «فرجوا اهم وا مدق نم قاسلا فرخ وهو هب ونظ برم لاد ق روند هنجوا لک

= 



 بل
۱۹۳ 

 کر دنا میخ و وط هل مصقنافلاو یرمسکلناط یبط رداطخو نطیرببعت كاب وطلوق ىلعةفاضالابابوطو | وظو
 هبط عع ةناطا هناطا لاق زد هنسانعم قلق رک ابو شوخی هنسنربهب رمک ك نوزه ةباطألا ردیدارجشر هدننح

 | نعي ی ختا انا لجرلا لاطا لاق زدت راعندكمل ها ریه طن هلبا سما و لس ییلساجت عضوسکر د هنس انعمءاتسا و

 بیط الکی اکناذا لا باطالاقن ردهنسانعمكب وس مالک شک لدو منو شوخو ید اب ندرادرم يسب
 || سوخو اب لیا ماعط مدقاذا فيضال لج را باطا لاقي رد هنسا نعم كم چ ماعط٥ هرک اب وذضلو شوخ هاو
 ندهنسانعب لبا جور لالجو نیییطنینبدلواذا نالفباطا لاشیردهنسانعمقلوا یرلنالغوارت هرک ابو رملدو

 ۱ فسیط لاقت رذهنسایعم مبا تیطو شوخ ییهنسدوب هدننزو لیعفت ( (تدیطتلا) الالح حوزتاذا لج رلا ب اطا لا

 كناط )تب لملا) اميط هدجواذا ءىشلا بيط لاقن رددنسانعم قلوب کا ابو سوخ ییهنسنرب وهباطا عع ابدیطد
 وهلا نونید هم هش لالحو یک هدوربنعو كسم رونلوارطعاو بیت هلک اکر ونیدهیهنسش ویش وخل لیک ا

 نیهشهژبا طو فاول تالا یا بيطلا بلطیلام زود هنسفناو لضفا كل هنسنرهاتلطمو لح ئا بیط

 نالوا قار و فاض تیابب ور وند هبش نالوا حاضو لالح یخدو هلباه (ةبیطلا/ ردیدآ هدلپ رب هدنند رنين
 هدننا.د و ززو رد, سا كنب وص مرمزو ر ددا هبرق یکیا هدنس هک لوارنصم ه یطو هنس انعم بان نوناو! الا مد
 لاق زونلو!قالطا هرسا نانلوا سرس د رس دهعصقنو زس هلبحو ردغ هدش زو هنع (ةبیطلا)ردیدآ هبزقر

 | PE هه جوک | هیس هی هینمن نابیطالا دع ضقنو ردغالبیاهبیط بس

 بابشلاو شل اوا جرفلاورمه هاو ااو لک الا یانانیطالا بهذ لاق هنمو ردترابعندبابشو مش ضعبلادنعو

 (تسم اطالاوژ 9 ۳ او طارمضلایا ناتنخالاقل وردهبند تاوقدا ضن دمج هداروب

 تیاطاو بباطم و شا هکن دیدراضعب ردق وب یدرقمندنظُم) تانسهلکبیاطم رونشیدمهراهنسن نالواراتخموهدننک

 مج ناسهبولوا توکسم یرادرفم می ردعومم» هلیناونع روزا بیا طاو بطرا بیعت نیا ع لک
 یدزفم كياطم لوق اعو روزا بناطاو بطراا بم اطمنمانمعطا نولوش ردشلوا عوعسعهرلب و قرماوا

 لاش رونلوالامعتسا هنتسانعم ءصنسا 1 ةنناطتسالا)ندنیطایدرفم كيباطاو رد هاطمو باطمدوخاب تیطم

 قلحاذا لجر باطتسا لا رونلوا لامعتسا هنسانعم كیا ازت یترالیق قیساقو یکتا اذا لجیرلا فاطتسا
 لصالا یبع:هبیطتسا لاعب ی ابیط هدحواذا شل ب اطتسالاقب ردهتسانعم قلوبیطوسوخ ی هنپنرب و هناعلا

 هلن رنک كن هزه( بنا سیطالا) این ءام ميلاد موقل| تلطتسا لافب رد هنسانعم كتسداوص زاوکشوخو ولتظو
 لانا مرتو ی صاول ابنیه هدححواذا "ی لا تیطا لاقت ردهساسنعم قتل وتتدطو « هرکانو سوخ ییهنسذر

 هبیطو ها طظرادندنسامسا هر وم ا ا هیط یکر رج روشند ههاهدشزوهاغ( باطل ا)ز د شمل ؤ ا

 نوت نالوا یذخأم بولوا تراب وا ترتب سیلصا مان ر ذی رلعسا كەر ونم م هدرلن وب هدننزوهفآ كمة طفو ابن هدلیس

 لاذو یرسکكنيع (تاطنقدع) و هلغلواهننسانعمذاتسلق

 ا اج کون ۱قالطا هیامرخ عونرب (تاطنبا )زدیدآ نلامرخرب هد هنیدم هلینوک كهچ
 ETE (ببطلا )ردیدآ قام زکر هد هزضب هدنت زو باک( اایظلا)رذام رمن یر کچ لی ارا
 لالحیا بیطلام لاقنرونلواقالطا هثتشنالوا ل الخور دیلپ اقم ثبخ زو ند هيەنسن نالوا کوکو ورکا يۆ
 ردیرلعسا یرادنج رادنزرف یکیا كنب را رضح اسو هیلع هللا لص مرک ارم غیب هد تزو مرکمبیطمو تیطو
 رد راشدیمسا ردیس هینکك ناذ نالوا یرلما كن .راترضح مالسنلا هیلعناشیلا ربهیپ لبق تااط (نییظوبا)

 ِِ دیدسن كنا و یعصكاناطو ینوکسكاب و ینف تكنهرمه (هنطدالا)زدهب رقرت م دن ساضق و واخ (ناباط)

 دطبا تندلاقب رونلواریبعت كيسهکء هکرو شد هنتلاحیسم رقهککرا بو دنا بلط هک كرومهآو كنیک شید
 فف هدینزو هلعافم ( هییالطلا )ر وند هدیمرکو مرکو هبهلغوط ها كناظ (توطلا) ام ارضا یازمعلا

 ردكم دیاثیمودهع ءلرابیطم هلیرسکناح ( نیبیطل!فلح) هحزامیآ هبباط لاقیرد هنسا نغم كلبا ارو
 نیعودهع نالوا دقعنم هدنرن برعلئابق صعب نکیا هدنشاب شد یک و مال دیلع اار

 امر فک الوا هدنراتیل وتو طض ارادلادبعون قافتالابقانم حر فو کو دن

 دع! نم هلن رلابا عاشتما رادلادعون هدر کد لبادا ره قلا رل صنم هراقسو ولو تدافزو تباچخ

 |فقابم دم عون رایدلبا نیم ود هع هرزوا كسلیا تنواعمو یرا هن زن یرب هلتبصع نح یافبا مؤقرنه
 1 4 نزدنلها هک لب رل زادفارطوعضو هرجا قانچ كور بودبا رمو مج یییط سانسچا
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 ۱ های كنۇنوتك اط تنطلآ یدنلوارکذ رکردفدا ارمو هدننزوٌب اتم طا9 ردد ا یاسا هتاف هلطو)

 بوروک هنغزاق رای لوق یعزدنزا عندنا توژوا یرلکدتادن ینرهدزب اس ارداح روند هنازداح

 هبادشیلیوط لغو ب تنطلات تتنلا شلاش هدنزو هتنعرولکهبتطو بانا وج ترد راغ ندا زافدلخب

 هرزوا قاوادرفمیکینعنس هلکنتط تفلومردف وطعم هززواقدارمس لوقدنول اواهارودنولاو ثنتلاقدارتس

 | ردموسرد هززوا ی اوا عج باثظاو نیت تنطودرفم هناظرسنکب بانطهدیزهمو هدیدالادم دقمنکلردشانا متر
 نانكوكو هی ب ل رروک شو ا هدعب تیوتیادتهنجواكنشی رک ك اکر وید همت ل وشت طو

 | توی لرد نابنط هن یکیآردزریکس ندیا هطباحاولفرط یک نتروقج ءلزاغویدرت هکر وند هریکشنالوا هوا
 هزمص؛ردیدآ عطومرب ةد كرل انزمشملا تابه تنطو زولوا دتعورهاظ یک عزب«دکد رپوج هف ظر

 | تالواهدندب وز دیک توروس هفرطزه هکروتند هي هش رو هرمط نالوا هدنکوکت جاا لتطو ردندناز اش اتخ
 | هناک ةة شوك ی داو هل رسک همه (تیانطالا) باصعالا یاباتطالانلتصافماهللا اش ل اق زوتلواقالطاةریکس
 | راهش ورع اضوا کردیدآ نوناترب و هتساتنعم هلنمروتید هناناس بازي ترور ناتلوادن

 | یزلقایاكت او جوعااذا عبارلا تایل نم انط لا بنط لاقب ردهنسانعم قلو یترکآ قا رزم هلنبتفف (تتطآ)
 ۱ | لاقیردندب ويعا هدنشرابدنح ردا قلوا نوزوا لا ۲ كلذکر دهنساتغم قلوا ولس قنهلوا نوزوا

 | نوا هرزوازوکذ م فصو هدننزو تهتشا (بنطالآ] ةرمظ لاطاذا اضیا + زا تالا نع انط سرلا نط
 هکودهننانعم قلب بوک هلیرلسا یزّاح هدننزو لیعفت (تتنطلا) ردیننّوم هدننزو هایهشهیابنطرو کم آ ۱ تلکرا

 | بنط لاشرد هنتسانعم تورو ادززفو شو هیانطان هدماذا ابنطن تسلا تتط لاقت د ردقهروقیرداح دارم
 | هدو واط هکر دهتنانعع"تعبطت و ماقااذا ناکلاب تنط لاش رقهنسانعم كلبا تماقاو یوعاذا بکذلا
 | هلن دشلب رنک كن را هبط اذا ءافسلا بتط لاقت زدنرانع ندقمرقحع دوس هلقمعلا بوصآ
 بول روب هرزوا راطق یردیرودوزاغق تدنشاادا مرا تدنطا لاقیردهنسانعم قهربوفزالطو زوت َتَوُسا

 هغ ارا یدازوا نوزوا ی وص تغدرباوربنسلا ین اضعب اهضعب بتا اذا لبالا تینطا لاق ردهتسانعم فمك
 رد هانم كلنا حو هلیمحو هغلابغ نع تغالب ییهنسزو هام دعفاذآ لاتا لاش ردەتسانس لمك

 روشد هتسارا كنوس هلبشاب ب زوماو هتنساتعم اتنکنم رولت هزومآ هدننزو ذعقم (بنطلا) ام  ذوا ناک اخدم

 دتمودنعب یاس فرطیکیا هک روش رونلواقالطا هرکسعمیظعو که دننز دننزوبارحم (بانطلا)هنسانءتقتاع
 رونبد هیوشموقنالوا قصالعو نراقم هبانطبانطی رداج هلیمص كو۶ (بناطلا) یظع یا بانطم شب لاعن هلوا

 [ دنهطل )رد دنناجسا دراج انا كوو هد رخ هلنتخف (تهطل) یی بنطلا هت بنط ی ایت اطمیراشوهلوقت

 بیطلاو] هدننروبان (تیاطظل) دیدشیا یبنهط رعب لاغب رونی هیهودنالوااناوتودیدشوزوا هلب رص ة كنملاو يخف
 لاقبرد هنسانعم ىلا ش وچولو هریک اب هنسنرب هدننزو راست (بایطتلاوآ هلباه (هبیطلاو] هلیرتسکناط
 ذاذلتسا كشت اوح بیطلضا هروکهتناب اتمې تنل ماکو لاذ ابابطتوڭييطو اطواناطبیطب ۶ شا ناط
 هل هحب قل زظنعشوخ و كلهبک ( ك رکو رو ی عطلرکن در هنسن راسو ةیرشاو هیعطا زدنرابعندهتسن یکیدلبا

 | رذلعاق هدانعرمعاریز ىستە اط یا اسفن هب ت طل وفتو یهتنایکلالخلام نوساوا یون رکو نوسلوا
  ییدمتمو تالک اذا ضرالا تباطلاعب زونلوا لامتسا هشام قل واوا راحوولتوا رب بایطتو هنیطو بیطو باطو
 کو شوخ کر دهن اعم بیطباطو هبیطا ها ایردمنسانعم كل کوکو رک ابوشوخ ې هنسنرب رولوا

 هدسدکل او سرافو رد دآ هیرقرت هدنشاضقنرگباطو ردیلباق ثیخردردصل ا,فضو روشد هیهتسن نالوا

 یوطویدنل و (تلق هواو ءا یدنآ یبطییصا ردردصمییعب ردهنسانعبیط هكا زوی رشا( نوطلا) تّیطیا

 كللزوگو تل او رولوا تنم ندنس هک ببطاو ردردآنونو زده دشت كابو حف ك: اطکرواو| عجب ندنظفل هبط
 ناراتکردهتنانم کد زکو هبخوردهنشانعم تاودو تحاروربخو سوخت شق و تو ردهسنانعع تسحخ

 كایوط لا و زدبتسا كنج یبوط هدیدنهتفل لوق لغ ردیعسا 21 رهشرمدتتج یوطوز زد هنسان هم كلەدن کو
 سس ا

 ترسم مس

 هلابوطو ۹

 || شولاق ةغالبناب یتااذا لجرلا بنطا لاقیردیمزال كوب مالک لب وطن نوساوا حدقو مد درو حدمكرک

 | كا ىتمطلا) ضزالا ی تهذاذا لج ر اب لهط لاق زدهتسانعم تحایسو بس فک دنزویهدننزو هحرحد

 تایطو رک ذاکباط* لاق رود هش للواكسوکو هک ابو شوخ تباغبهدنزو ران (بایطلا)ردینآق مرز

 ۱ تم شی es سر سرا ات ی



۹۹۱ 
 سس

 هروک هرن دیا دع را:دیا دع ثنوم یتس هلک يا روند هن هنس هک تروع نالوا لوبلسویربایپ هغوقهدنزو فسا (بطرطاا ۱

 اهاوهب ناک اذا هتہلطو هبلطیه لاب روند هو اخ نالوآ هقوشعمو هپ ول ةهلباههبلطو هل سک اط بلطو ||
 قارا هدننزو هعرخ (هلطلا) هتنلطامیا تكتبلطیطعا لاق اعب رونیدهیش 2 نالوا بول طمهدننزو هحزف (ةبلطل]) ۲

۱ 

 دلطاو هبلط لاق ردهتشانعم كلبایلط هدران وب هدننزولاعتفا هل رسک كن هددشم یاطو كنءرمه (بالطالاو)

 تولطم هکر دعسا ندروب زم یانعم لینوکس تلمالو یرمسک ك اط( ةباطلاو) هلنبتصتخ<بلذمل)قج ةیلطاذا
 بور و ولت هکر هل تیک تادز مه( بالطالا) بلاطب ىح یاد طوبی لطودع ل لو ترویج لو

 هبا سم لوق لع روند هبوص نالوادیعبنداعنع للذکد یعبیابلطم" الکن اتش روند هیاع نم نالوادیعب

 الکلا نعدیعبیا بلطمءام لاقب رونبد هبوص نالوا هلح ينهیکیا دون اب هلح یر دوخ هفاسسلیم یکی اندام
 هلی رنک اط (یلطعا )ردن دن دع قلا بلطم ن "لعردندیماسا بلدطمو نامو وا مول وا نالپماس#تیوآ"

 نالوا ردییب هلغلاف ےتب هدننا یسهدلاو هددندم یهاعولعوابودا تافو هدهزغمساه هک اتقو هکر د جرد زما

 كرماعهدهکم هسکرب لاحهرق یدیاراردیا تاقوارایحا هلتنناشی رپ و تئانرو تشپسترسعردمولعمیاحلدالوا ۱

 تقاطو باتیابرتانع تبارقو مر تبیصع هک هن ؛هدکد لاهدافاورابخا یفلناشیرب لرماع هبلطمنالوایسهخوج

 دییق/فیطرطلاو طعلاو)هلبا هد دم یاب (هینابظ هرطل!)روتید هلسانت تلآ بطرطو هلی رصف لا رونید یطرط «دندرفم
 هشلنو ی دیدنن د كنان , (نیطرطلا) رونیدهناویح راسو هنو اخنالوا !قفراصو نوزوإ سهم هلینیفخنزاب هرز وا جرا

 یّردهدهدکد تا ارهتساولرهی هکر نحیروغ او ادارب|هدنعفوم[رهمتساول ره هلیس هکر دهدیکر دلو هینسهی
 ردعورشم هدناءارنردهدو رردنادیک ات هلبا هبندنو بودبادارمهنسب تعفنعو رخ و لطاب زرید نیبطرطو

 هيف نيم (بسالعلا )روند هیسک ن وزوا نالوا لوطلا حقو مادنا تبرطضرو اگ دپ هدننزو رفعچب (بیعرطلا

 ارهاظهنسانعم مدس هاییزوند هر اوص نایلافقیح الص هلام تسا هلو جورپ بولو ربغتم ۰ تیاغب هلقمروظقوخ هدنرب
 یک یس بعطل نما هبامل اب ردهتسانعم بیطو تذلو قلشوخ دننزو بعص (بعطل )دبی طمیدرفع

 اهتماو لر هبول آ هغل ٥ هرس یی هبکرهدننزو هچ رح د هلبا هیچ هلا هع یازو م نیغ ب۰ مطلا) بیطا اوة نال انم

 EF هدننزو هح رجد هلا هلمهم نيس( ةسعطلا) رو هب ءنهاڏا هر رعط لاقي زد هنسانعم كما

 بشعط) فست یف ادعاذآ لا بسط ل اق, نوسلوا یونعم رکو یروصلرکردهنسانعم لک ولبافتتعتم
 رډیدآ هد رب هدنننابا موزلاتزرا هلا دي نیغو هموجضمياط (باعوط) دید لخررب هدننزور عج هلبا هیچم نیش

 ىيا وپ كتهنسن لوا نعیهذخ اوهدوجو لواحاذا لوألا بالا نمابلطهبلط ایر د هنسانعم مسا هنتي تلملا

 لا رد هنس انعمدعابت نشف اریاوبخریا ا نالفبلطلوفتردهنسانعم كلبا تبغرو لیمو یدتسیا ساق

 مکررولک بلط يج هنسانجم هدنهاوخ یعتسار دلعاق مسا (بلاطلا) دعابتاذاعباراابابلا نمابلط لجا بلط

 جبارخادزو دوکهبكحداش هدننزو برعرولکب لطو هدننزو هکر لکه لطو هدننزو باک ر ولک بالطو هدننزو
 | دشرد و بالطلعاف جم ا هغلاصوهدننزو تتکرولکی رلط یعجج هدننزوروصرد بولط هو. تفسر دج

 هدننزو لعفت (بلطتنا) هدننزوءامرکر رولک ءالط یجب «دننزوربمارولک سیل ط هپ نم تص كل ذکر دنو الطیمج

 دبلاطما) لهم هيلطاذا ايل طق ملط لامب ردکلبا بلط قراح سارا دارم 46 ر دهند اققا كيا هتلهم

 سا هدننزولیعفت (بیبطت)روو لیا بلط یرخ ادعب ترم هلغلوا فلکتب یوهن كیلطت نکل بلط نم

 ابالطوةبلاطم هبلاط لاقت ردهنسانعم كلبا بلطینجالاو قحنالواهدنتعذ كنهسکر هاب مسکن اط (باللطلاو

 راکیلطبوییر و بلاط بلطلا لو د ی ولطم كنهسکر و هبلطامهاطعا اذان الفبلظا لامن ردهنسانعمقلکاور نتحاح

 هد ذو نسحم (یبلطل)بلطل ایا ابا یا هبلطا لاقي رولوا دض هلغلوا هنسانعم كما جاتحورطضم هغلوا

 هدنبزف هنعرولکهبلطوز ولکبالطا یچج :نهلاطیا ءاسن بلطوهل اش روتید هي ینشکنالوا !ناوسن بلاطءصاخ

 كيه(بلطل !)ردیسهب هنکك نشوق لش وطول رسک كناط (هنلطما) ا رفس یا ةبلط تدب لاق روئید هرفس

 عقاو هدقا رعقبرطردندنس هلیق مورخ هکب ظنح ن هل دبع نب تلطمردندیمانماهلبعتف كب هددشم یاطو ی

 یسبلصا مسا مالسلاوةولصلا هبل عر دن اشر ذرب میپ دج مشاه نبل طلا دیعور دیونسنماک آی وق یر اک دید بلظ ژب

 یدلیا لوغقودوع هیدکم كر هیلبا فادراهنیساوذخ |یرماع ل وصول دعب یدلوا نان وب هنفرطهنیدم ن اته تولوا

 باوجود یدعوه بویع دردم هدازردارب لارا عندرماع سابل تن اره ران دیا لاوس ود ۍملااذهامهدلوخد نح

 واطربناو وقر هدنن دترقمآ ریجسهدنب :زوروص(بولط)یهتن اردشلواباترهش يها بل طل ادنعهدسان ةنسراهلکلیا
 هوس سس



۱۹۰ 

a ۱باطل[ ردقو رعم هددادغب هددادغب و هدناربا.ین ون وا ناکوحو یون زار من روس زر دوشم لکن  

 ۱ هلباهددشم یاب (هییطبلا) هز واداذا هتاط لاق رد هتسانعم هلام نعد هروادم هدو هلعافم هلادیدنشن |[
 ۱ وید بط بطه درو ردیف رحم هد هزوطوهنیلاعم «ندرولیکودغدآ یک یچعاق هلکن کوش هجابرقو ههروط

 قضنرملا لعن نسا نب نسنطا نب مه ارا ن لیعقا فب رش دنر وابقابق اطا ط)زد شلو امیجست شان ندننوض

 نعدءاتسقرب هنیرلب دنکلوق خلع بردا ملک لازم یاط فرح فاق هلغلو!کتلب نناسلردسقل هپ جا هللا مرک

 | ا ظابط هد ران ناک لن ناک رد ج زف رد شولو ا لیفلتهلکنآ هلکمد ابطاط هدر لداقاق هلکلریو ن اتفق

 1 دکل نما ورد نوک ماج هنمالخ نوکر ردموص رم هر زوا قلوا قفل كيهارب نالوا یرد ا کلنوقسع لیععسا

 ۱ | فیر تولو تیهشروب زخم الکه لک دابطابط+ :یغلوا كتل هدر كجدافاف :دابقاق قوب هدکد ید فرونکی دعا د

 ۱ | رذپاو یراقلوق لوس نکیانکناهب هکردیعما شوق عونر هلی تل (بلاطع طلا ) نها یدلوا لمل هروب زم
 هلیصف كنارو كنا( اا ردشلوا عقاو هعقورپ هدن آردیدآ عضومرب هدننزو بانکهای *یاح (باعط)
 | قو دح هروب زم ءدام لوق لع روند هنسهخراب ماچ وزیو روشد هتس هزانتاکسردتغا هل: رادعصو هل زاهرسکو

 | نیناعتتهداوهزربددب رعط, امل |ینامو رادقوپهراپ رب ندسابهدنتک رد ر زط هیلاعامالثم ر دضوصخ هنعقوم

AE TE۱ هتسانعم ءان روند خف هلوقم یدنلیسو یتراقو هلاشاخوراخ هدننزو خرز  

 لاقي ندهتسابنعم قلةظرضو اه هلماذا هم راو لامردهننانعه قف ردلوط هدننزو هجر حد (ةب رطل

 | كنانم(بلحطا1) افرا رافاذعاذا لجرلا تب :رشطالاتیقب رد هنش انعع"كتک بوخاق کردنللب و خضقاذا برسط

 | هدنزوپ ونص نمم هکر شیب هکللسب یرااکدید نوصوب هدننزو ج زبز (بلعطعل او) ردنغ) هلی ك مالو هل كمالو
 هالغاتا الا تلعط لات رو هتسانعم قفوط.نوصو یزو كب وص هددنزو هخ حنا تیلعطلا) ر یلواادنپ |

 |بعط یلاقیرز هتساشنعف كليا لتقو اهرحاذا لبالا تلعط لا ندهنمسانعم قورف یو نانهودو قلعظلا

 بل تایل برضا اذا ضورالا:ننرلغط لاق رڌ هنسانعم تامللشب هلا ت ابن ی وب كرو تقاا ان الغ
 لططلا) رونید هیوص نالوا! وج یتوصو و روند هب وص شعتوط نوصوب هلبعتفو یرنسک كم الو یعط كيف
 فن کر نیفذا طو ه دننزو هنر رعط لب هم ین نت )2رعش یا دیلی هتلعام لاب هتشانعمرعش روند هلق

 هيف (برطلا) هليا «ددشمئالو یزەم كارو شل اطهار فا هی رمد داو نکایدنلوارک ۱

 .ندتنخو شبط لوش بّرط ضعبلا دنعو رولوا دض هاخوا هتسانعع هودناو نزح ورد ةن ساتر وزلو عرف
 | زارقومارآ اب ضا یتو,رد هک + هل وش رولو ضراع ندّردکو هودناو مت وا ندحرفو ز ورم لاکهناتینا کو دتزابغ |

 قاوشوترد هنیما عما ټکرخ برطو ردیهو صیضخت هرو ینو جرف کلا سپ ردیازاورب یک شوق بویمهدیا ||
 | نم نزم فا فارس انساب رس لی نا دیرط لاقب رولواردبطم ندزانعموب برطو ردهنسبانعم شهاوخو

 | نوتید هب ینکنالوا برطل ارشک هلیاه ( هیارطلاو) هدننزو بالج ( تبار ط۱) قوشو هكر ئا: تزط هی لاقن و

 |زداهنسانعم كلبا باطر ورسو برط (يارطتسالا) بر طل اردک ی غي بو زظ یا ار ظدو :بارطملخر لاش
 بنیظتسا لاسهت ردهنسانعم كليا لب رکو قوس د لبا تام یهودو برطل!بلطاذا لح را بزطتسا لابقب

 ]اباوطا هی رطا لقب زاد هنس النغم روت زطو قوش هل سکه (بارطالآ ادا اهک رخ لالا
 ۱ ترطتلا) نفت اذا برطلا بّرط لاقب ردهنسانعس نغق كليا مملو رددنسانعم ب بارظا« هدننزو لعق( طال

 | زشوخ نالوا نتو ۵كي یک هلیصتف كز هزه (تارطالا) هبررطا نع هبّرط لاقن رد هناا زط هدشنزو لعفت

 | قضى رطرونیذ هلوت راطهلباه (فیطلاو) هدنانزو دعفع برظلا هاتسانعم نیحا زا ةو اترو د ةر لک خج

 1 | زوندراغصق رطنخاتهرابک ی زظ بزا هکر دوس نع هدناهنآردن ناظم یرلغچ هروکه نايك يزال هنسانعف ۱

 ۱ | ینمراع كملوفسل هنگ تلادع یا قبر طلا نع تب رط لاسردنراتع ن نوک فسفر قرط زط ضهلادنعو

 [ تیا ا)زدیسا یوا ماچ لسا "تاتو ہو هیلع هللا نص مرکار رکا رخن هدننزوو فلک( ی زطاا )رد شاف ||
 | ههتناضقار ۳3 ٩ لننزوب !راع/(تیارا ناراط)ردیدآ یر هدننزو روبط مو او اضقزهدنمربلیصف لوح

 ۱ [دطرطنا )ها دج یاض رد هتنارض لوق لعرذیدآاضقرب هدنتسهگآءارتسرب هدننزو هبنارف (هنیارط)ر ددا هیر قرب

 | :لاتعوذ هنسانعم مرد زکق لصبصنراقآدود نوجا ق قمردزوطی .REE دمنوش رخ

 | قرا قلا تطروب لا ود هنسهعم ی اک هدهب رقاب هدنزافوصو هيتعشب انچا تاضاذا زعلان لالا بطرط |
 ۱ «دنوتفقرطر رطن له الشااذا متلب طو دی دات یوم نا نیک Ek نویقوب سس یا 1

arسوسیس  

 بطرطلاو ۰



 | ضهضلا) عطقمیا بضم ربط لاقب رونی ها شف هجراپهکتهکت هدشنزو مطعم پچ ضم ا) هلوا نخ یکه مردصن
 هعاقم هدنن زو هبلاکم (هیهاضلا) اهعچ اذا رانلابضهلاش ردهنسانعم كمر دکر شنا هدننزو هجرحاد
 هکاماذا هیهاضلاف ر دنوابع ند هلماعم ازسانودهلبا نایب و فشک نی هقونیعكنر رب هکر د هنسانعم

 لناطبطلا هلم هلا ءاطلا لسصف یدنلوارکد هکه تودملبا هزمههکردشغل هدنلخفل بلض هدننزو بیع |

 رایتو جالع هي یناویحسسفنو مسج ءاضتقالا بسح هکرددنسانعم كما كلیکح لرد دشت كتابو الث تاکرح
 مسا هل رسک ك اط هدحابصم یک هیقر و هبعدا هک نوساوا یاحور رکو یناسج ل رکن سپ ردترابع ندکلیا
 سفنلاو مسا جباعا ذا تاثلاو ل والا بابل نمابط لج را بطل اقب ردهنسانعم ثالببط هکر دعوسیح هدزوا لوا
 كيتيعل بطف بطاذ تنکنآ * لئلا قو رديسا يق هذلّوا باب ی دعتم فعاضمارز زد هرزوا سایق لوا پاب
 برضم لبق رایرکرزوک دتبا كسا بطلها نس عی رد یضاح ما یناٹو رد هلال تاک رج كناط هد دنملېکیا
 هدالوا ثرقف ريد ابطبرقو بطبرق هدقدنلوا لاوئسند هنسنر نالوا ل وصلا بی رق راب رعو ردم لفغ لشم

 هنخلارا یز هجا نوجا ترش ابسهدفافز هلیل بو دیا ج وزت نو ضرب هسکر هکر دوب لش اشن زد رایت د هو لعاف نبط |
 باوج و دابطهیاور لع بط برق دق نوتاخ هلک با ل اوئس وید نس ی جب هسخ وب نسبمرکب زونه نوت اخ هدکد کوج

 لا روعشو عیظفل ةبطهداروبیرشختز ندندنل بقالج و من هبات هرقفیدلواراس لدم هد هنسلا ر هدیک یدل |
 ب وبطمزددنساتعم رسو قلوداجو هقفراذآدبطلاق ردهنس انعم تغ المو تلوپس وقف ر بطو ردشلبا ریست
 هلأ نت هتقافا قملوا قال طا بط هرعم هک ږد حر اش رس یا بط هباصالاقنوز دک د روع
 توهشهلبر سک ك اط بطو رد شتلوا یم هلا هزافم ناباسب نالوا هک لهو یاس یدل هک ه تن ندینس
 قذاحو ذاتسا هدنراکو لعا لطم رولوا ت فص هلیحف كناط بطو ردهنب راهم تداعو لاحو نانشو هدازاو |
 یتغألا هکر وتلوا قالطا هود ولناعذاو اردا ل وشو رکن يس اک ی کب بط روند هبیشکنالوارهامو |

 قااجبولوا ققاذح هدنصوصخ بارض هکر وتبذ هروغب ل وشو هلو ا نم اب ءا يملا لع بودی لقن لرد هزوک
 بط لاق هتسانعمقماق بو رولا هابط نوعا كحال با مس نتوص یر زرد تا هبرق رولوا ردصن بطو ةيل وا
 تبشم هلل وسو فطاو هجو نسح یل اضم ب ودنا ق انو قفز هذاروما بطو ةیابطلان اهاطضاذا ةبرقلآز رخ

 نیتسیابووسیتیش تب روما قعد فطاتو ن ومالا تأت ئا × بط بح نم ٭ لمم ا هنبو رد هنسانعم كلا یذب |
 نالوارهامو قذاحو ذاتسا هدنراکو لعاقلطم د دنتزو ریما (بیطلا) ردیا ترشابم هلتلوهسو ی نو قفر هبننک |
 ءایطاو هبطا یج ردننلواقالطا هینکنالواقذاح هدکلبا ضا ما هج اعم كار هدیکه کر د حراش رونی هیسک |
 روتبد هی هعطق یدازوا نوذوا ندرب هدننزو هب اک (ذیابطلا) هلع قذاحرهام یا بیبطو بطوه لاقی ولك,
 هنخهجراب یشبمنو زو! یک ل د لوشو ر دیابطیستج عج روند هیهع طقو هیهقش نو زوا ندب ردو ن داع سو ندب یو

 دیبا مشریوص بونا قز زرد هک انا رکید ندنرزوا بودیا عضو هنقلارا تاز رد یکیا ندنسبخاشا آب رق هکر وتید |

 ن دیاصسو ندب ولو هیدعطق یدازو وز وا ندنزا هدرآنبهدننزوهبینح (تییطلو]هلبرسکناط(تبطنا
 یبوص « دنزو لیعقت (بیبطتلا) هدننزو بنعرولکب نط یعچچ تكنهبط روید هیهحطقو هیدقش نو زوا ندنیدو |
 | نویعا قمنچ یغاب بوصا هج اغار یتمولط دوس رد هنسانع ءقموق هبابط منی ی راز رد كکشموبد نویز
 نانلواریعت كتشو زیربتهنیرانا و هتل آ یراقنلوق نوجا میسوت كن هماجاسو ابیدو ود هنس انعم ما بویقلاچ ۱

 هدننزو همارک (ثیابطلا)اسهج هغس وب همش هيف لخ دااذا جای دلا بط لا ردهتسانعم كلتا لاخداوممضهچیرا

 هتبابط نف هدنزو معتم (ببطنملا) هبابط تلو سکلاب تیطدقلو اط تنک ام لوفترذهننانعم قلقا بیبط ۱
 هب هلک نالوا روشر ود بودنا یس هتابظ نف لیصحتزونه هلغمالوا داتا هدنناذ نعد روند هبسکن الو|یطاختم

 هلیترابغ هدیجهف رعمهف الو بطلا یتاعد ی ذل ببطن او هد هياهنو طلا مع ۶ رظا ختم یاب بط تم وه لاق بروند

 لهاندییطواد ردط اصاودقنق نوچ ید رد هسک رپ (بابطتسالا) رددحهلباروکن م موهم هلغلوا موس رح |
 عی هفصوتسب یا هعچول بطتسد وه لامن نددنس انعم كسا ین رابخا عفان یاود بور دش ر وص ند هبزچت
 قاجاص كباس بآبطو هبا طو یدنلوارکن اضنآهدننزوهبانک(تبابطلا) نادل ملصتاپتا ءاو دلا منم فموتی]
 نکرافآ و صه دننزو هج رح د اهب طې طل )رول اص نو زو انو ز وا یرغوط هقفا هکر وند هنمعل اصو هنس هرظ نانلاص ےک
 | نولوا ردصم هبطبطو روید هپ ی دلغاج نالوا لصاح ند البس طالت ةصاخو روند هب یدلغاج نالواادنی
 ےن تب ۱

 | کروتید هجاغا یصیرب هدنز رط هجک هلخف تناط (هاطبطلا ) تّوضاذا؟یغلاتظطط لاش هنسانعم كلم |
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 ها ئىشلا بّرضن لاسقنرذ هلسانعم قمع اح هدنننزولعفت ( بّرنضتنا) ادرفنم امر پته یا نانعلا برططم
 ۱ ازباب کال ادمن تولا: لاي نوعا تراش ند هسکرورد هننانعمقیسروا هدننزو ةلعافم( ذی ناضلا) جابو

 | برام هضراتدو ار قو ضارقلا نهو هلامق جت اذا هل براض لاقي ر ونلوا لا معتسا هناانعم كلبا ك: نش
 | الو اهمنسامرتسو ریس توا یبلطقزر هبراضموشاو رد هجو نشم قر وص هدنسهداعضرق هکر د هننسانفه
 پیر هداروب برضا این هبلغیاهبرضف هبراض ل اتش زونلوالامعسا هده اد تان , هزاضمو رد دوخ أم ندیزض

 ند هتسانعمقهشروآ هدننزو لعافت [بزاضتلا) ردصوضخ# لوا باب هغل بم هه لاعفا ارز ردن دل وا بابینهلک ||
 ایلیا کرم لاقم د هنسانعمداهو تی بطهدانزو هن قس رتن ا )او راض یا ملا براضد لاقت

 ۱ توب لۆ قە دحو سل او كنلومهدار ول دحل ئا فیس هزضب هر ضل اق ردیرب لاڪ اح روند رغاكولقو

 ںوتہڈ هپ ونک انوا برت هلی لق و هر اتغای دد دنلجالج رونبدهغوم هزار زدندنلبق یر للوق مم جوو دزنا

 | لح ییوص هکر ددا هرد ز بن رق هلح مان قرع تا ذنالوا قار ع جاجتاقینهبب رو یکهعطن ندینیم هتیمسا اه
 1 لا روخ,هینیعم نو نلیسکه یسک ن يعم یک لر کو هضرا راکجاو هبزجوحارخ هبرضو رولو عفدنه هروب نم

 ۱ یورو هکرونلواقالطا هد ةا خواه وضو هب با نم ءوت قلا یهو ب ارضا یهیلع بسا
 ١ تمه عكا کرد رابنعنددوهعم خلع جدد لوا كج هرب و هنسندنفا هسیا شلو ادنهعشم انیوایرکه نوین

 | تابسلا برض لاق ردهنتانخم قلقو وصو قمدوط هغ ووص هلنبتعقف (برضلا)رولکب ئارم یعجج ردشملوا
 ۱ بریضتنا لاق رد هنسانعقلوا ولما وق ضابن كلاب (تارضتسالا) درملا هبرضادا حارا تانلانه ارض

 | للا تهتشا اذا هقانلا تب رضا لاش ردهنسانعم كنسباكکرا ناویح ینبدو ظلعو ضیا اذالتنعا

 ۱ ااضقرب هدلحمان یوحعقاو هاد نفاد هسا چرب هدننزو .هبسارف لمص لداض :[متیارض)" تارضال ۱

 ۱ كلذکق ماج بولقع یولس نیت هکر دحراش زدیدآ منضومرهدهمام هر لمالو كنس (لا براض) ردیسا

 | كلك نر دشلبا افتک او رض ق فلوم زولوا لمعتسنب زانعمققمصبهحعاو قاشق نسهلوقح لابنو هدو كگید
 ۱ © ورک یدک نو هدنن زو غار تعاضلا ر ولوا لیعتسم هدهتنا تم قصبهکس

 1 | کدو لرکر ابو کن او رونید .دنسسف دروقوناشوط هدننزورما (تیفضلا) هل وا رد وق روق:یمدا هلکعییس

 | كناشوط وب هدننزو بارغ (بناغصلا) وولوا هذن زر کرا ل زمی کا روند هسسنادنا زو ملط نداق ی رک

 | .رونلوارمبعت راینعش کو ونیدهرابخهدرخهرژواح ز راش قع هدننزو هرم (دعض)ا) روند هراس دروقو
 : شضرالاقن روند هو اوچ یرابعش هلرصتف لنرغ و مع كريم (دیغضلا)زادشلا افتکا قفل مر دهندفض لبصا

 | وجم رخ نانو رکد د کرۈنيد هب ینکل وشهلئوکس كنیغو یف لداس (بغضلا) سد اغضلاةربتکی اتفضم

 يبرر ىك تونز یاد
 افشا لاقب دنس ا فروق منآبونلسس یکدزوق دوخا ناش وط نولوا ردصم نغضو هنعض ةأرمآۋا م

 | ة1 م لاقت دقت بسانخم كليا عاج واخ رخو بایتلاو بناز لاک ت وصاذا ثلاملا نالا نا غض ل جرا |
 ay : erga رب زنان قدروا“ زب نوک كررت رونو شدیز بیم با

 ۱ EISENSTEIN ةمودان هودانا ونو ئوق رد اب نا نالوازویهم

 ۱ ۳ را E رکهدننزو بوص (بوضل )رو هنسیترغب یه ةروا كنك: هروکی کا
 ِ - لا تاضال قم و دانستم كلبا.لافعاو هتف رد توانا هعدخو كر نشدو نا اذآ ا وض ا وص بۇ

 شلاثثا بالا نمامضراتلاب هئه لاس ردهنسانعم كلبا اریغت هلشن 1 یکن ر كن هتسنرب هدننزو تم : (تنهضلا اودع

 ا ننارپ یار الصا هسکژ درودو مق بولا نیک هفلتخم سانخ ال شابوا روتند هسان الخ ا متمو هرضاذا
 هش لو فعضو فلخا ادا اوپضلحرا تهط لاقت رد هنس انمى لو ازاکد ابر ەسە روغ ەل غوا هماوحو رخ

نان زلو تاک هرزوا شات ناغزفیکهمردنصد نا هدننزو لیفت * (تیمصحا) ناجا
 کرک لوق ىلع كلا 

 علا لو ها وشو هام ةرا لع ها وشاذاابیهضن لا تهض لاتش رددتسانعم كلبا تاک ى رانا ق زە و ما

 ییفتتللرانلایبع ابن رعاذا س وتلا بهض لاقتدهنیسانعم ققوط شبا نوعا قم رغوط ناو رصد ق

 (بمبضلا) هوا شلبارب نشت 15ا لغاتو شنان وجعا لا غوط کون هاب لوش هدو ارج .مابهضل
 | تاكبج که وا نیت خو هلی اشم ترار هکر ونید هناګم مت الوش را ذا کا بولا
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 ضمنا ذا الف بّرض لاقب رد هنس انعم قتوط هراقو هطلخاذا یاب یل ا ب رض لاقپ رد هنس انعم قم ردشراق
 بوناروقجزوکو بب رضلا برشاذا لجراا ب رض لاقب رکن یساک ن دهنسانعم كم دوپم یرلکدیدبب رض والا
 روبص (بورضلاو) هدننزوربما (بی ضلاو براضلا) تراغاذا بيع ترض لا قبو د هنسانع»قمناب یر
 هکر د حراش رد هنسانعم برضلار کی جیروا قوچ هدننزوربنم (برضملاو) هد زو فتک(برضلاو) هدننزو
 یهتنا ردنلیا دعرب ییهعلابم ےساو ههبشم تفص هبا لع اف مسا اریز ردشلب طل ین هدو سس غیص فلوم

 | بو روی قرهروا هنجرف بوردلاقیتغرب وق هب راضو براضو ردلوعفمنیعج هکر د بی رضو بو رنضم لوعقم می
 قراقواراه براو ردکعدبرضتأذ کرد هرزوا تسن کل وا رد ذوخ ام ندروک< نحب رض روند هبهقاتتدیک |
 قشموبو زودو هلوا قلجاغا هکر ونید هناکم نالوا تم طمو تصاب ولقاروتوا یکی هردو رونیدهیسک ن دیا بر |

 ملظم یا براضلیل لقب روید ه هچکو کا رق ك پو رونلو قالطا هی هعطق ظیلغ یدانوا نوزوا نالوا عقاودرب
 ولتعسو هدنزرط نادیمو یولوح نالواهراهردو هلو اروا لب ها ادهیسک ناغاصیندوس هکروتیدهیهقات لوشو |
 فنصو یدنلوارکذ هکر د هنسانعم بو رض مو برا ضهدننزورتما بی رضلا) رولکبراوض یجروشد هپ هضرع |
 هلینسانم كر تکه نسانعم سار رونلوا قالطاهشابو هفنصیا هببرض نموه لاق زد هنسانعم ةنوکو عفو |
 رونیدهنسبهچوا كن راقواز اقورون.دهیسک ن دبا برص یتراقواراخ لوق ىلع هیسک نالوا لک سهرزو !یرلقواراقو |
 رونبد هي یشک وی ۍاراقو رد هنس انعم بیصنوهصحو رونیذ هدوس نلیغاصهرزوایربیرب ند هقات ج اقرب هیاقربو |
 شفلوا لصوو برض ید ن طبر هننطبوک ا وکر دطلغ یر همست نطب هداروب هروک هتنای كاحراشهنشانعشنبطب |
 ةقالع رونید همدا لاکا فول ا مساو نالوانلعب قع وط هکر دلخګهدقلوا نطبهدننزو فقتکه کرد مجرم زولوا |

 هرات وطر رانلواربعت ېدو هپ وغارقو هنسانعن لرون دهراقو رد وصا وب هکلب ردلک ددیعب قالطا هلینېشان هروک ذم |
 رسکتم لوق ىلع هنیزک لراتواروش نالوایم هپک اف هود حب ضو راغاب را جک هدنراماداراپب و شبق هکروشید |
 قجهروا برضمویدنلوارکذ هکر د هنسانعم ب رضلارئکه دننزوربنم (مرضملا) هلاقیرلکوکهدنر هكر وتید هلو |
 اأ برضلا بصن لا قر دنلوا تلا هداتوا برض هک ا وکر وید هرداچ لوینانلوا رعت ناوتاسو هبواو روشی هل[ |
 || هروبنط *نازان یک چاقو كد رونبد هنلآ ق ج هروا یخدوب هد زو بارح (بارضملا) یظعاا طاطا ا |
 | ارض هدب تبرض لاش رد هنسانعم قلوا هزوکی نمروا هدننزو همارک,(هبارضلا) ردندنوب قالطا باشم |
 | ف لجرا برضا لاقی رد هنسانعقلوا مت هلی رنک همه (بارضالا) اهب داجاذا سما ئالام |
 لییسا یرلک دید موعسو عقصلا هلع عقوادا موقلا برضا لاش رذ هنساضدقغابوغارق هرزوا هسکر و مقااذآ |
 كعنپ كعاو ضرالا فشن اذا ءاملا موعسلا برضا لاقیرد هننبانغمقمتروق ینزوب هل بورونع هری وص هلکنسا |
 | برض لاق رد هنسانعم ق مشا هپ یشب دناویح كار اهدننزو باتک (بارمطل ) عن اذان ا رضا لاقررد هتيم انعم |

 ]| دعقم (برضل | دموسرم هدننب و نامزوز هکر دیم لیفن نام د تنو ریز بیر عکناذاابارضیتالال قلا ۱
 برضمو ردزآ اجهدملب ربسک رار ردیرپ لاج هکر وني د هنزغآ كلف هلباه هبرضدو برضعو رقونیدهکیک ی لکلباهاتزو
 | لا لابو ردکعد باق قج هلاچ لابلسعلا رض م الشم رونی د هلحت قج هنلوا برمض هسفندناکم خسا هلبرسکگ زار |
 ]| ندرانوپ رد رغصم هک هلیسعو روتیدهلب راد قمر رد هلباه هک هلعو زار دیا هبیشتاک (یغاج راب رع هلو ءیشا |
 ]|| بسنو یوص هکل ر دیا هدارا شرف طردامور دپ هلن راب رض مو بو ابا هر اعتسا یس فو کد هل یال و اذا تل! هنظن هنیفّرط
 ةلسع برضم هل فرعبام هدر كجد رد بسلا لوهحو لصا نو هیامورف هسک ن الف باک آسدفج هوا تبارقو |
 ۱ لاعتفا ( بارطضالا) هنلوارظن هنلب و ان كحاعص ج رتمهدار وولهنسانعءف ر شالو باالو حوقالو لصاهلق رام د |

 قر هل وا لوبلسو یکاسو جامو لرحناذا ملا برطضا لاب یکی سععلاح نا رد سد هنسانعمقمصلاج دزو |

 ريغ لیوط یاقلطلل برط ضع لچر لاو ةواضرعم لاطاذا لچ لا برطضا,لاقبرذ هنسانعم تلف بوپازوا |
 ]| هرهابرطضا لای دلمعتسم نسا نعم ق لوا سو شمو لتحم تولوا مدعنم ییسهلپ ارو ماظن ءلرمارتو نمسال ادیدش |
 || نوعا یدکه ننکر و تسنکاذا لچ ابر طضا لاتیز دل عتسم هنس انھی اک ك م رود هنف طے ارو لتخااذا |

 مالسسلا هيلع هنا تینا هنمو هلبرضینا لاساذا لجرلا بر طضا لاقب رد هنس انعم تامل مو ترض ةن |
 || زردیاهیاک ن دهلک قالتخا هل لح بارطضا راب رعو خاصو هلت رضرنا لاسقا دندخ نماغاخ برطضا |
 | برطضا لاتب هنسانعم یش رو رولوا نوجماتکراشم بار طضاو مهتلکت فلتخایآ مملح برطضا نولو |

 || نالف ءاج لاقي رر دبا ةياک ن دق اةةنشاب كلاب بولی زوب ندکنج لب نانع بارطضازلب عو اون راض یا موقلا |
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 ی همادیضو اردشلواخاسن ق هطس یمهلک بابل هغلوا بالا بہی هم لصا بول عقاو نوع
 ]| كف م نب جم دا ن نبض دندیمابسا هبضو ردیعما یسهقان كب بیک مان یربنعلا علق نی شاجاو ردیدآ هبرقرب

 ردی|باعینساو هطاحا ییاوهردق هنیمزکروتبدهنامطو هصوب ولت وطرلوش هدننزوب ام .بایضلا دیس هجوع
 باضضرالا طاجا ل اق ردیاسدجنآ یکن اخو یقیقج كن لوق یلعردبا ن وکت هدنتقو حابصدنومزوکی ڑک آ
 | :نمکب هغاب هکر دیش اولح قج وج عون هدننزو هبپپح (ةبیبضلا) ناخدلاکق بقر باک وهوا میشلاک ی دنیا
 | هراوطلوش هدننزو روبص (بوبضلا) رارردیهفجوح هک تساو راروقهباقر بو دیا ببترت بس هلوقم رپ ضب و
 | لنسهمکرونیده ويقل وشو ردنیع کب هدنجسقتآ رونلوا رعت نانآ لبس هاو اردپا لوپن نکرد کیم نکن وند

 | نابنج یرردیدآسرف یکبا هدننزو رت ن( بیبض) ر دیس یسرف لنسک مان ین را هناچ بوضضو هلو اهجنراطیکیلد
 | اینا زوعس هلی نکل زاداض (بضبضلا) ندیدآ هردرب وونصربو ردکی ماع نبیبرضح یرکیدو تن هلظنح نیا
 | الو لباخ یتمدوب هدننزو طبالع (بنضابضلا) روند هیسک زا ردنبزو خاتسکو ؛یرجو شافورونبد هاوبحو
 | همدآ دم ریشو ربل دو دیدشو رونی درو دوب خان کو نابز دیو ساخ لوق عن اوتویوقو روتیدهیسکجاتسکو لوضف
 | کدونیدهزغا و۰ د زو بیبح (بیبضل] دیدشدلجوا شاخ ریصقوا یوقیا بضابض لر اق روند
 پاو هیت لدابض (بض ) رد دآ عضومرپهلنبتعقف (بضم) هدح یا هفسبییضب هبل اب ردیرب ماچ
 | مف وک هدننزو باک (بابضلاهعلق) ردندن انآیماسا هدننزو بحم بضم و هدننزو باک(بایض)و هدننزو باع
 | قالا بابلا ن مایار هرم لان قب دەنا نعم قم روا هلبنوکس کنارو صف كداض (ببمضلا) ردهعلقرت هدنتل اب
 | هنتسانجم قم روا حب كلنا عاقبا هتهنبسن رخآ ی هن نر بری لصا هروکهتنببهدنادرفم كبغار هکیید چرم
 | تلا ید هدننرب یرز دنفتو نا بم هدیروصت قالتخا كنع اونا هلیزاشغا لو ل اخ كنو قرم یانعنردءوبضوم

 | کولو! ع رفتند انعم وبول اب هراس ناعم سپ یک ق مروا هلبس هلو ةماصعو فیسو هبا لا هشز لرد لوا عقاو
 .بیزمنض یمانعم تساق اور دیمزال كل جر برض هتبل لاج باهذ التمرد ظو مو جردنمروپ رمی انعم مد نک تنوره
 | یعسف شوف برنیو یهنازدوپ نالوا راهفنم ید ندساسا كلزکیقایلهیلعضقو زدیموه فتا ضرالاټ سفنلا
 ]| ت هیکربو دونبد براوض هراشوق لوآقزر ین تیهذاذاررطلا تب رض لاقبردهنس انعم مکه غمار هاب
 ۲ || كنج دو خاب تراجت هاتف نار ضو ب رتو كرنا یا هد ىلع بربض لاق ر د هنس انعم یو ط ندنلا ار هیمزرویلامص
 | چلا برض ل اقر هسانعم کمکی آر لع كلبا تع لوق ىلع كلبا رفسور ن بوقچ ندنرابد نوعا تل ار غو
 ]جی دزعدلوا مق پودا تخارف نیدرفینهسکنالفراب رعوبهذوا عرب ابزانواارج رخ اذا ناب رضوان تم
 ۱ قراهروا هنجزفبورادلاتیرق وب توپ وق هفان برضو رولو ا.د دا دضا م دنروص وبر زرد ضضرال هینفنب بت اةدرب
 || تبمضفاهبنذب تلاشاذا ةقانلا تبرم لاقیزدیا هدناکنه بدلوا بلاط هباربض هکردهنسانعم کمک واز وب
 || :دددنسانعد قغافهرخ آیی دنسنربورولو ندنلپبق قالخا| بوت هلغلو !مقاواهب انذاب ةد ەخ س نصعب تنخر ف
 || قخوص برفعو جساذا ءال اف برنض لاعبا رد هتسانعم كمز وب هدونصو هلا ذا عیشلاب ملا بی لامقب
 | قنانواو لّرجاذا ثلا برم لاق رد هنسانعمقمانب وا بون هدو غدلاذا برقعلا ترم لاق رد هتسانعم

 :ضزعا یا هنع بیم لقب رد هنیب نیم ضارعا تامردنوپ زورن د هننفربو لاطاذا پل ! برنج ل اقب ردهنسانعم
 راب رعو دعب ی بت جد | بّرض لافب ردفتسانعم كلبا دیهدو زاهد بیت لاقب زدةنسانعمتلما تزاشاو
 ۱ لک اردن روس پونه ندنفوخ هدر كيد یدلبا فوح دلزار اهظا نر هنیسنرب زاید ضزالا هنق ذی ربط
 هبشولثم تازو یضما دا ناما برض لاعب ردهنسانعم كاك نوا نامزآبرضوندنیم هسة > الم

 | .دونواربعت نتمولچ هکر ونید میسکم للا تفیفخو رود همدآ نالوا ذفانو را ذکر اکو ذرمزشو:تسجو ر دەنساتع
 ۱ ئا كلذ برب نماز هلا رد هنسانعم ول ردو هنوکو بفنصو رد لوصتم ندن انعم تو مضم ابر هلن

 اروند هروم!فیفخو رولوا هنمانعم پورضم برضو ردندنوب یرالوقل والا برضلا لرافتصم هعونو ةف نم |[
 لسسعا|یا بل انلک | لوقت ردرمشبا مانت هدانحم و نورد هلن ولماوق ضایو بلیفخ یا برض ر طف لامب
 قالطا ضوبرع هنژرجب رخآ كعارمضم هک هک روند هنژ چرخ كلی هدنح الطصا و رص لها برضو ضیا
 | اب عو هلو وہ کب یادجنا بیضی وه لقب زد هنسانعم كلبا سکو بلط تعفرویرپقو دحج برضوراردیا
 ابر ضتنا وعنا هانم یا مهناذا لجانب سضو . یلاعت هلوق هنفو را دنا هیاک ندعاعمنم هلبانذا ببرمض
 | بوف هرخآ نقش نهنتفر ابی رضن هبرض لاقت ر دنور یکن جمان رد هنسانعم قمروا قوج هدننزو لیعفت

3 



 یاومو ردن هگهر د هلا ههم قاز هک ندنس هلکز ابضوب لوق یلعرونید هب یشکن دي دیا ماحفاو مادقا بوک |

 هزوناجیرلکدیدرلک ندنارمشح هیدندشت كنانو یف هاداض ( تَضلا)ردشم ابا دارا هدسهدامقهرول زم لک |

 هلناصفر ولک هبضمو هدننزو ناشرولکن ًابضو هلب سکداض رولکب اض و یک فک  رولک بضا یجب روت |

 لوق ىلع هنسانعم نالبس قه هجاب رولوا رد صم : بضو هلبا ھ ردهبض یوم یکه مو خش هاب دیدشتو | |

 قیراوا مدلا لاساذا نالا بابلا نم ابضهخ "بض لاقبردصوصخم هنسقآ ككك و تو لرابلاسندزغآو ك ناق

 هدنسکوک كنهود هکردیعما مرورب هقشب و رولوا ضراع هنکسرید كنمسق هود هکر دیمسا ضرمرب "بو فن |
 ابضرعللا بض لا رولواردض مهد ر انعم و بضو ردیاروهظهدننابط كود هکر دیدآ مرور رکید هنيو ردیا ثخ | ۱
 دنکیما كهم خمر شاب لوق ىلع قُغاص بوباروات بهم هلجوآ بضو رکن یساک بضا نانصاذا غبازلا بابلا نم

 بوتوطن درب نرلکرفا کیا كنه د وخا قمعاص هلیهجو كدروتکب ورافصی رغوطاک ؟یراقمر اس بوی و ۱
 كاا لع ناو ااهلك فکلاباهبلح اذایناتلا بالا نماضهتق ان بض لار دهنسانعم قعاض هلتهحو ق ملا ةو ا |
 | ردهنسانعم كلبا توکس بوبافطو ب تایل فکلایف نيفلخلا عج وهوا ماهالا لع كعباتضا دزف فلا لل ۱

 ضط لاقبرذهنسا ەمىل بور وح هن یدک عوج بول,روآ هرزوا هنسن رو تکساذ!لجزا تضلاش |
 ظ.ع ضو ردیدآ لعرزو زدعقا و هدنند کی فیخ رییس هداه هکر دندآ عاطرب بضوقوتحا اا ؛یتشلاییع | ۱

 دلفمالتع نوشش هکر دیدآ تلعرب 2 دودو ر دتغل هد هل رسک لداضهدنوب رد هنسانعم توادعو نیکو |
 اماصإاذ!ىتاتلابانلا نو وبنوا تانا یک ب وض رولواردضم هدانعموتو ردیانالیسنافندنآ شاد |
 لاق ۶ ردم وسره هدناهتم !س:ییدلوا ذوخ أمندانعد وب قالطابض هراکردهتسانعمقعشبا هرب تضو "تضلا |

 یرلکهدننزو هحرف  ةبضلاو -هلبقف قانو دنس ئاب و لداضو كيه( ةبضملا) ضرالابقصلاذااض» وشلا فض |

 قلوا ین وچ یرلکلررهنژو مارک ( ةناتضلا):بضلا ةرافكی ا ةببض و هبط ءض را لاقب زونید هز نالوا قو چ
 وزه (تابط الا) شمت راصاذا سماخاو بازا بالا نم ةبابض تببضو ضرالا تسضلاقب رد هتسانجم |

 لجرلا تضالاقت رو هنسانخخ ئالا توک ۷. هو تبض خم ضرالا تبضا لاقب رذ هنسانعمهباض هل

 قنرفبنو یوتحااذآ + يشل الع تضالاش مەسلات قا ویللابق نما بولن رواهرزوا نش رتو تیکساذا]
 روهنسادمخ تک هنصاپ و ملکناذا لجز لا بضا لاق زد هنسنانعم كل لکتو حاصاذ| لجراا بضا لاقی رد ناش
 خب ادک ریو روس هود هافخا ادا تلا "تنضا لا ردهنتسانعد كنّرکو اوراغتسااذا موقنا ةببضا لاقي |

 رثکاذآرعشلا ضا لاق رد هتسانعمقلوا قوح ریلبق هدند و ق رفت هقول قا اذ منلا تضال اش روتانا ||
 مزالنهلیپحو كايا نق نافه هکرف اهتابت رنک اذآ ضرال!تبضا لا ندهنسانعهقلوا هبنک قاین درب كلن |
 لاعترد هنسانععشلاسعا كمر ویلاص بوتط كره ین هنسنزرو ا هعالاذا اب الف ضا لا ردهتساتعسقل وا |

 هر و الراب ارتا ناتھ ر اد هتس اند ناز و اونشلو سارق اوات الوفد واطمو هکسما ایفا لیعبنضا
 تیودباعشوص ندنرارب شکیدكحویلطو كنه هنر هظبنا یرشا اذا بولطل | ىلع ضا لاقیودتزابع ندقلوا |

 رد ەننفانعم قل وأ قلنانطو قلصواونهو ڭۆكو هبف ةزرخنم هژادقی نهاد هاقتسلا بضا لاق رد همان قق
 | ردهنناسنعمقموق دز بودی راعضا هدنیلف نویعط الا ی هننش رو بابضاذ رانصاذا موبلا ضاق اق |

 تکساذادسفنقاملع با لاعیردشلبآ زار فلو قه وور دشلک هددنسانعم ملت ار ولو دض هدنزوضو

 موقلا بضا لافیودهنشانعمقل واخ وشاک/لنودباایقو تکرح اشاجب هرن ن لص مر ثعاجبو هوزکربودیلع |
 دص راک« کر ونی هنیداص راک نم نالوا بض شراح ه دزو ثدخم (ببضلا) اعیج نالا ق اوضی اذا] ۱

 نالا رکن نذو دورګا ردانیوا ین رللا هدنرغا تلکبلد ندهرمشط دوخان رکودونصهنسا ولر لک ادا هدقدلوالچهدیا |

 رک دهلنبتعتف ( بضالا )وبا جارخ | ب وطن دنخر وق نامه هدقدراقح هرشط نغر وقت وا قم روا هلکان نخ |
 نماضلا هنر قاءاض هق اتو تضا لج لاق زد ءاضیوم روند هیفود تلکرا شمازغواةتلع ماض نانلو نانلوا]

 اشن لا ىلع نبض لاقي رد هنسانعم كلبا اوت ۱ اوتحا نع وج بولبر و آهرزوا هنسنرب هدنن ژو لیعفت (تیضشنا)]

 ۱ قروهدل وق هبولاق و هنیضلا هبعطا ازا یبصلابنضلاق ردهتسآتعم كردى هیضهفخوحو هبلعی وتحااذا |

 رونه كنامرخ هدننزو هبحخ( ةضلا) ةبضلاهبف لعخاذا بابلا بصل اقبرد هتساتعه كليا منضو دوخناقعاب

 نیلاقو نصب لوشو زر وقعا هنا بونلواتغاد هک وتدهن او راک دوش د هتشه نالو|هدنف وصف بویلواب]

 اببضد هد هه روشوا بیعت یروهدلوقهدیکررونلوا سو لو یونس نوک وند دمو
 [) مست



 غ
 کا

۶۶ 

 هه چ اوبو هیدجمک «دننزوربنح (بوصل )دین كک كریشاپم دعوکر کر دندنوب راک یهنءعوکر ا ق سارا
 | یادخب لوق ییهرونید هنسهموکو هننغین كټ هنستره هلم ءلداص (هیوص)ا) هنسانعم:فرغمرارزانوق م اعط هکر وتید
 | يمض كداص (نبوهصلاو) هلیوکس كناهو ی ةلدانص (ةیهصلا) رونلوا بیعت لارموق رولوا هدنکبر بارش | کی اوا لآ نیمی رقشادوخ ابلرقیرالیق ك شاب و ندب هلنبتهف :بمصلا یدبا كسادرمنسابیسی ریو كهم ا | نا یر ردیعما سرف یکیا هدننزوهب وق هبوص .ماهطلا نموا ملک ی هو هنم ةبوص علف رد چ وضخ هننفرب
 | یکی روید هیمودنایلوا ضا كيورونبد هبیشکن الوا هرزو  موقر فصوهدننزو بهشا (بیهصالا) هبهص هرعشیف || اقبو هيف ةرقشوا ةرج- یهو عباراا بابلا نم ذب وضو ذبهصو ابهص هرعش بهص لاقي ر د هنس انڪم بهص
 | «دنرعشعاش مان همت راو ذ ردیدآ هجنچربةددم ارت نی رحم ورونلوا قالطا هنالسزاو هلوا لارموق لئامهبیزمرقیرابوت
 ۱ خاوسل نویهلاتابنهصال وا هدرو نعمزاف حان نم نهاعد دیس وشادارم 54 یدرونکق زهلوا تا ضا ییجج
 | قلی هرقهنضا كر وندها وتوەراليق لوشو دراب ىا بېصا مون لاقي ىك ب هارونوا قالطا نوک وغوصبصاو

 ۱ نمی باسیلوا ضا كردو هدننزو یبارغ ( یباهصلا)هلواقآ یرافوجو یزمرق یراجوادارمهلوا شعثراق |

۱ 
 یناویدو هل وب ناصقن الصا هکرونیدهشش نالواناوارفورفاو لوشو رونی دمو دلارموق نالوا لئامهب رق ئاب ون
 راوخ هفولع ندنفیدلوایمان هدنا ی دفد هلغمالوایتادراو یس هلوقم هغيظوو تهجندب رممفرط ییعب نالوا
 | شمال آی ناکز زونهو لناوبدالیا یباهصلجز لاق هلو ار دیا شبعتندننخطانجسق نیر ون, دهبیشکنایلوا
 لابی بهص)ج ال تولاکدیدشیا باص تو »لاقي روند هثبشنالو دیدشو تهس یباهصورون,دهنسیروس هود
 | لارموق لابسلا تهص سب زونید هغی هکر دیعجج كن هلبسلابسو ردیعجج كمصاهک هلینووکس كازاهو یعضدلداص
 بص نواوقب هدهنیازلوا بمص یراق ولکدنرهراردبا قالطا هیادعا یرببعتوراب رع ردکع دولت لیزقو
 كرابمورو بو وا هلیس هفناط مور یک یراتوا دع كنس هفت اط برع هدفلسهکردحراشداک الادوسنولومب کل ابسلا
 [هایهصلا) ربا وا قالطا هیادعا اقطع: ك ردیکن کیارونلوا قالطا هانآ لابسلا بهص هلغلوا بلان یوهص
 | كتزاري ضو ضد نابت م ندنزوا ضاییسهرشلوق له هنساخمرهخروتاواقالطا دام دوز ج
 رونلوارک د یدزمس الو فلارذشلوا مسادنآیک عند هرکص هلغلواتفص لصالا ق دهیم تعا یو ھص |[
 تویصل ) ردد حضور هدن رقربیخ ءاهصو ضیبا بنع نم ةروضصعم اوارم ا یا ءابهصو هابهصلاوبرمش لاقي |[
 ]ی قدداوا فصو نوتوفلژاس یدلبالسن نیارعانياوبزکریذ حراشرونید هنیشارازح هدننزو لتیص ||
 | روند هب یثک نزواوّراسیا بهنص موب لاقبدونبد هنوک نالوا راحو یتا كبهیصورابدلیا سفت با دیدش رع ||
 | مرچ دا نلشاظو ون راو و ذو دوز وترد ولت الصوولن شو یون دبابة نیش ,نالواول-الضو ك تناغیو |

 ۱ هلواتایم تولد , رواق سلوا عضو تا كيج هک هوا یربث نو تیاصاهدهرب در كسم“ ترازخ هبا اروا هکر ونید هرب لوشن

 | هدننزوبارغ (بیاهص) هل للا ی وشن ىح س مثلا هبل یمن اک اذا بمص عضوه لاقت ولو هدر رب سل
 | اولا فيفصهدننزو یظعم (بلهضملا) رونا تبسناکآ ییاهص لج هک ندیم ن وغب زب لوق لع عطومز |

 | «دنساسا ودهنسانعم طلت شحوو نونیدهناب ریو باک شعب هرزوا شاطیبم |هدشنوکی که مر دص» هکر د نس انف
 ظوملم قوا هطقسیو شبوشت هلخاسن قنایغط هداروبار ها هلغلوارمسفم هلبا حشا طا مثلا بهضخ |[

 لود قرهلر نوللا بهصا لروغبابلرفرآ هلی رم دک ك نرمه (باهضالا) ندیشحوو :دیعب طاتحم شحوارب ززدلاخ
 | بها بهصا. بهصلا ةلدلواذا لصلا بهصا لاقیودنوجیا تبروریص ىم مه رد ةنسانسنعمقضوط
 | بممالا نيع) ردندنلیق تاوصارررغاجهغع اصنوبق یشی دفلکنوبراب عر درام وجب هلی هی ما لعف هدیسکیا |

 | نصلاخر دز اج هلر رامیفخت كابو هلباه (بایصا او] .هدننزو راز( بایطلا) ندیدآراکیم هدنس ارا نب ربا هرب
 | مهصااخ ننیا هتبایضو مولا بایص نموه لاقت ردهیانعموب یاو با وص که نرد هنسانعمهدب رکو لصاوریمصو
 | مهدیسیا هموقبایصوم لاقب ر ونیدهنالواردقلا یظعو ناشیذودیس هدننببموق هبایصومهرابخو مهلصاو

 | ابص ببصب باص لایردمنسانعم كمر بور ویرفیوط هیهنسنرپ کردن هدناظفل بوص هدننزو بیع (بیصلا)
 | بئاضیا بوبض مس لاقي یدناوارک هد هب واو هک هتن ردهنشانعم بئانض هدننزو رویغ (بویصلا) باصایا
 هلنوکس كن تر هوى رك لدابض (بضلا) دل اداضل الت صف هدننزو بتکر ولك بض عج

 ؟یوقو زوانو زوجم هدننزو نابت (نابّضلا )وند هنس هناووجا لوق لیجردیدآ ر واجر ندنر روناجارد |
 ابو كن ی وان ةروما نالوا ان طخو بفص هدنزو لفض (بابطلا) روئبد هممود كکزا نالوا دیدشو
 سس ( |



 حرجدم (بهلصلا) برون روند ءاهلص هینننومردنوعا قالا نیرونبد هب هود دیدشو یوخیخدوب هلیاهروصقم
 لک بوپازو هنغلب رغوطهنسنرب هدننزورارچشقا ( (بایهلصال) .رون,د هی ی دنلبالابو.نو زوا ید وب هدننزو |[

 نوژوا یترافو یسهقرادننزوباک ون (تانصلا ) اهتهج ىلع تبا اذا ءایشالا تبهبلصا لاق رد:هنسانعم
 هن هد ٩ دلب ول رووا ڼاحا ندمزوا یروف هل لدرخ هکر ردبیعما قاق عونربو رونبد هل اویحو نانا نالوا

 نو زوا یسهقراو ینراف یتدوب هدننزو هپاک (ةپانصلا) رونلوا لکا هلبارابنمرازاتص هدناضمر ندفو رعم وند لدرخ
 نوکشود هنلک !بووس كب یّباف یرلکلید بانص نانلوارک ذ هدننژوزبنم (بنصللا)رونیدهناوبحونانیف|نالا |

 لوق لع یک تیک روید ھن یروط نالوا انس اسر یاب برب وق و یسلب هلباهد بشم یاب ) ییانبصلا) رونیدهیسک نالوا

 كن هسک ان یدنهلانایپش هدننزو بز (بېتص) یشالاوا تیکل | یا یبانص سرف لاقیرونند هنآ نالوالآ
 هدننزو ةيعلب (تصنیصلا) روئید هب هود کرا ,.نامزدو یربا هدننزو باجی هلا هپ چم ی اځ (بانعنهلآ) .ردیدآ ی سف

 رطلا باص لاقب ردهنساتخم تایصتا كلوکود هدننز و بوآ (نوصلا) روید هبهقاننالوا "یوفوبلص یلتنابط

 لامردردصلاب هيم رونید درول نلیکود هات دشوهدولن ولرو ل ا تصنا ادا وص بوضت

 "عو قعد لوقت یک باص ردیلباقاطخ هکر د هنسانعم تالنیزدو قلب رغوطو ا طو ءاعسلا بوص مهاقس
 هنغلب رفوط هرزوا قح هب هنر و ردبت ماکت یرثرادکمدنیک باوصواطخ هل شول ین نعي ننونطو ناخ
 نرلح کیک ر دوخاب نداوهو رج و اهنصقا دا ابوضذیمراوحت یه ب اض لاق ندهنس اعم تودژاو

 EERE رر توصو لع ءاعناذا یثلا باص لامرد هنسانعم كما بوفآ یرغوط ه.یعاشل

 كليا لازنا رومعت باتو هقارا 4 !هوحو ءاملا ياس ءا ا يباص لام رد هنبسانعم هقارا قبا بو کود دل قد ویبطو

 كلکود هکر دف دارمو هد رای (بلایصن الا) رطل اب اهن داج يا نطرالا ءامسلا تباص لاغبدهتنسانعم
 ناب وڌ هلئدش هدولب وارو ذکی د هن انما ځم تم :هدننزوروش : ( هلال ضنا اناءاملا تاصتا لاقت ردهتسانعام ۱

 رم ,LK ار دجفب» :هنسانعم اعلسردو بشار هدننوو نام (تاوضلا) رونید هوشی |

 بورآو هتغلب رغوط یک کره يددمنرب هل رنمک لپ هما ةباصإلل )اظل ا دیضوهو باوصلا باضا لاقى هانا ۱
 هکر دهنسا ع :كمردنا یرغوط هب یخ اشا یی دلیل و رج لو اهدضق ادا هيما ملا باص لقب رد هنسانعم كيشي ۱

 لح را باصا لا ندهنمانعمللم هوش ؛ژوسنا اوص راپ نشا شلاسا ا وصرب موهدعصا + .دضهناص| كلاعب ر ردیلب اقمداعصا,[ ۱ |

 باه دارا قاطمهدح ابصد نکل باوصلاداوإ اذا ل جزا باصا لب دهان مبدا تیاوصو تاو صلات اذا |
 قلوب ورواوا زاحمارهاظ لاو ,ًاطغاف ب اوضلا اصاب موق مو دار! ذیل لجرلا باصا لاق ردرسقم
 ندکمیا الها هما ييهنننزب کرد هنا كل لاصیتساو هدجواذإ (یشلا بفاصا لاقیزببهنلانعم نادجو ۱
 سرق رهدلا باصا لاقب زدهسنس انغم تالبا هدززآ هلو تفازیهنکریو هحانجنا اذ افیاصا لافب ردتاغ |
 رد هنسانعمكلک ب وإ یرغوطهیغاش !ن دلوع ووپ ومکلاو كاتنک وب هدننزو عفت ی بوصتلادیهمش ی ا هلاوتاو |[
 نیکلبا عین بدر درا:تیبصمر ی هیسکرب ر ههن اتو هنزاصا لیمو تایم( صل لع مایا وخلا بوت لقب ۱
 یچدو هدننزو اغ تلل )یک مامزپ هللدشوتد یادی تیلاص ایکس اتهام تیم رد ی نردص ردنرابھ | |

 دیاص هلعع یف لاقي رولو ا بب رقهونج هکرونیف هناشیئوا ناصقنو فعض هدروعشو لقعوردهتسانعم تببصم |[
 یک دب در ډپ هراصع لر حس یب رب ی :رهوج ابن اهرد اصن یس "غچجردبدآ آش یبا عو لوب ر. هباصو ۰ هز 9و فعضیا |

 یک لظنجروید هنزوب زلف لهجا دصانوردلماش هنغاونا نکآدوسباص هروک هنمولیاپ بط تادرفم ردمهو |
 ویل ل )رد هتسانخم تیبشم خدو هل وک كلداصو یتقف لوم (دباوص )زی :ر فشهد هلا ر لکدید کلو د ةغر قو |
 بیام هیاتب ونصو بویص مهس لاعب ردیلب اعم ی له کر دهنس نم ب یینایص هدننزورنما( تیونصل او) او)هدنزو زروص ۱

 هبهلک جوا ینزو لبعف نالواواو ینبعو مچ یمالوءاف هکیدید جفا هکر دحراش و درا مصتف-یردغلام مانوبنکل |
 یبتآر دنوایراجنسازجمج داردەبلاغ تفصینهکبوجام اردن زا هلکبب وصو عوقو لیوطکر درصخعم
 ید بآیصو هیابنضنالوا هی که زد هبنانعف هدب نکو ممصو صلاخ هلا دبد شن كواوو یعضالداص -دباوصل |
 ثاوصتسالاو هباسصٌمسالا ميمو ےہ ال فئ ا ےہ ماصو عیتبابصو موقلا دنا وصقوه لمس را رد هیانعموب

 ایسا لری آریا وتس اوما ا ردهتمأنعم كدروکل وقعو ب اوص ەن ىنر ەز زو ایلنا
 !ردیلباقهه طخ کر دهتس انعم كليا تتبنتهاوصوپد كىل شياب اوم دوا كدلب وس باوصهیسکرهدننزو لیعفت ۱
 بیوصت لناهقف هضنخ ادا هسًأار بوصلامی زذ نسا نعم كلك | یغاشا شاو تص ا هل لاقاذاانالفب بوصلاقن ۱

 ا تست a تا



Af 

 نانا وا ن نزو تراس نیزاوا هم مگا لثقل نیلنع مفاو د و دبا رص ن اناما :

 | ندخیدلوا لات جنر REA یاد اد

 رز کس هر چارا RL اوت j E SK ا ۳۳ ۱

 | بیلص یس هغ ؟اط یراصنو رد دوخ أي ناننسایم مظحلانما لدو جارّخسا دوخاب ندنتسانعم للیادتا :هچاغا ۱

 ۱ a ماراج عون رب صوصخ هلاوسن بیلصتو ابیلص اوذختآ اذا نابهرا بلص لاقیرد هتسانعم كیا ذات |
 ۱ قعروف امرخ هرات : بیلصتو رد يشللوا مسا هدنآ هد هدعل بولوا ردیصم لنصالاقنولوا س ,شوعنم هلبا تیل ن شفا

 | زوار وک دد هبجو هل (عیلصلا ) سيدا بظرلا بلض لاقبزدیمو راد یانعم کند هته سام |
 : روند هضاب شیورچ بلضو رلرید ,هناجنس هدیسراف زونید هنب رلکک هغروکوا نالواهد هقرا هک. ا هکر دخل هدنظمل ] |

 | کر ود هتسهضراع اچ نالوا یننفرتذ نیلاصو وند هنککم فزاد وبر رسک ہال (بلاصلا) هنس اع كدو |
 | لامعتسا مس اتو زم ناضاو هلتفاضاركرد حراش ةدعر ايف لا یقو بلاصاجم ميذخإ لات رونلوا ريت هتسا |

 ۱ فدارم هللا ضفان لوم زد سعه رد یک ب هدیسراف هک .هلبا نالوا ىس ةت رار ەد هراس تاهم اودولوا ۱
 دیش هدیطدا بولوا هجنزآ هغدو. دیدش ترازرحب. هدنلاضص ا نم دلا ربج تیاهنردشاما

 | كیارادرو عم لوکی كمالو یخ دابص (بلصل)یهتیار الزاد ب وبیراضتتم ید دز ه دامو ینوب
 ردهتسانحمقلوا ینادو .دیدشیساج كنوجتو ابولصم هلعج اذا تامل بابلا نمایلص نصا لنص لاقیرددننانعم
 هاوشاذا | طلا بلص لاقب دد هتنینانعم كليا نانزبو باک اور تابتشاوتباد یا هاچ هیلع تبللض لاقي
 ۱ بلص لاق ردهنیسانعم قارحاقفاف هک دو جرعه نا اذاماظعلا بلص لامر د هتان میم رقچ یاب کرککو

 نالوا هدننرغا كنهخوق دارم هکرد هنسانعف كمزود بیلض هب هخوقو هقرحااذا لوال او قاتلا بابل ا نم اب الص ی

 ی :راکک ید دو هدننزو لاعتفا ءا (بالطصالآ | نبیلصامیلع لغجاذ اول دلابلص لاقن رډجاقا یکیا هیبش هبیلص
 | دیدشو كب | هدنزورفا (ببلصلا) اهکدو جرتسا یا ماظعلا بلطصا لاقت رد ةنشانعم قمرفج ا
 رولک یلص ی جدنسانوم بولصترون دهیتنکش او روئید هتفابشیو زج بیل ضو یدناوا نکذ کد دیک وند همش
 نوجرتسب و ماعلا نوعم نیزلایا# .تلصلباعصا هان تکممدقال / تیدخالوالا یعلا نخ هدنزوبیک
 دشبرانوبامه یاک اخ هدنرا فن شل هب :هکم یرلترشح سو هیلع هللا یلص ماعرف نم هب نوم دناباهکدو
 هلکب ]بورقچ ینراغاب هرکصندقدنانیق هلی اوص بودیا عج یرلکک هکر دهفناط لوشدارمراپ لک ب لص بایخصا
 تیر وص باقع مان اط سن هدنیرق یاس تطقو هنسانعم ] زود ,یاعس بیلصو یدیاراردبا ی لغت

 ساب یه تیمور در ی هدنفلح عقاو مس یرهوح رووا قالطاهیکوکت دمو هدنفلخ

 ردیس هبولصمنئیه كاع ترضح چن راعزرونب داخ هدینسراف هکر ونید د هی هند ,یرلکدنا رییعت ام
 ردمضومرپ ردمضومرپ دن زورتیز (بیلضنا) ردیشنا انقوغاد نوکر صوص هبهودو ردیبراپیلجةروک نا حر
 بیلوصلاو) هدننزو رهوحب (با راونصلا),زدیدآ شوقر هدننزو درنص .بلص : ردیسجما كنغاطوت هدرق هیطاکو

 هژوا شارو د قاربط توئلوا سطن هت رزوا هرکصندکدلیک | هال کرونید هلال > ىف لوسش هلبس هدانز ما 2

 aR (بوبلصلا) ردییقل لر عاش ءانلطخ | ندنس هلیبق بلغت هدننزورمآ (تیلصلاوذ) / ۱ رج ۱ مد

 تولصلا) ہد هب  قرپ هدنسساب هدنساضق لصون( ابولصارد ردیدآ لحر هدماش ش قشمد (ابیلصرد) هتسانعمراعرم :

 هلن مسکن هز ۸ [بالصالا) ردیدا وطرب هدنرابذ دن هدننزو ییصتن (بلصت) ردعضؤ در هدنزو روبص

 قیوطكيد هبترهیتردق بودازوا یرقوب یتدرک رپ رکن وجاراردا یفدوسیک, رکن کر رنما نیس و رواپ هان
 هدننزوركس (بلصلا | اهدهج اهدلولردنت ءاعسلا وح اهقنع ت دمو تماقأ ذا هقانلا تبلصا لاقي رد هنسانعم
 | راسو نرغ روشد هپ هنسسن نالوا نوکسک ب ونا هلبا کل یبلصو رونید هتشاظ یکلب (یلصلاو)(تیلصلاوآ
 هکر ونید هیسکلوش هلرمسک ك داص (بافلصلا)رونید هیاعرخ عروق هدننزو ثدح (بلصلا) یکرومدو لغان

 هدننزورفعح هج (بهلصل) ضعبن هنانسا ضعب نسب ناکا ذاب اقام لج رلاقب هلوارزوس هتی زیر قراشید افاد |
 فلا (یبیلصلا) نود هب هود دی دشو یوقوزوبوهنسانههریک تیوب هناح ویو دونید همدا تونوا

 هروصقم 0



 سس می

nهنلتسانعم لغ زوئلوا یاللفا مزن هدننزو مرکح  porrناضلا) ةلدسح قلوا ] 

 1 رهزپپ زا نبا دنع یردارتالوق لغ رذاسغولغوا هل آرب زا نب بطصم یسیزب وک بعدص» منصق کیا هلیس هيف هیت ۱
 کرمان هربشمش تان راتزضح نلبح ن اعم ناھا کرد لح تش هدننزو مع مااا رهشعلوابّیلفن

 ۱ بحال (بعاصلا)ردیزلجسا نوتاس ر وب هقشب هبیعصو دبعصو رد هاجم تلاذکل هس تنبض ورد هراافص

 ی هلداص (ةييعصلا) لوا نبا. هتعار ز نکآ بولوا نی هلخلوا قازولونو القاح هکر وشد رب لوش «دعنزو
 ۱ ندیدآوصوب هدننئازا نی هلن هماع هدننزو باک (باعصلا) ردیداوصارت هدندروب یافت ی هلیلوکبس كنرعو

 تلچوکی شان هدننزو روفصع (تورفصلا) ردنلو هیظعمور هدنآ هک دفو عمموب ربزخل اب "(باعشلاموب

 | هدننزو هجرحد ( ةننتعصآ )رد هنسانعم بورغص هدینزو رفح هلو (لتعجلا) زويد هناويختو ناسا نالوا
 یک شا یصسیوحتاوک کرد هنشانعم للباروادم ىە ا ةبوطرد نیسانروا یر نالوا ةر ٹا

 ك هسک لیخارد هنتسانعم قلوا ضبقنم بولپتر ویو« اپسأرر وفواهطننو ۳ ةدب لا بنص لات رولو |
 زيدا عضومر دهماغه ةد ەماغ لنا هووصممتملا (یتعص) نا ۱دالحرلاتتعض لاش ؛ یکی نبدلوا شف ندلقاس

 هدننزو هبفسم ( فصل ) رونلوا ربیع كرتن کود دنس هطروع هلهک «دننزو بآزخ لا رج نبق (تاغصلآ ۱
 نوزوآ بولواول هدوکییصوولطدتتا هلبنوکس انلفافو قف كذاص بعصا اف هنسانع» قحا کف دامو

 هکروشد هنسد روا كتهقان هقالا بقصو ۳ نضخنالوا ناترو لب وطزونلد4ل هنن راس ناو وتو ناشتا نالوا

 هرداجو 4 هاج تقصو هرم كداصار ولكن ابقصو هل که لداص رولک اقص یجروئاوازعت شوک

 عو هنطسو «رانابباشو هجن هلو و. كز هناخا هک ں وډ کر د لون ش لوق لع رود کرد نانو ا بصاو

 هتسانضم قعروا هلقرمول رولوآردصم تقصو زولک بوقص یعجیب هوا نوزوا ندرلکرذ یاسو تونلوا تصذو

 دعفراذا هر غو انا فص لاقب كنلسک ب یهبسنربو فكم ذب رعطاذالوالا بابلا نما كط لاق

 شل ۰ ت وادار اطلاق لاش رد هتسانشم غوا شوقوهعجآذا ۶ ثلا یرعنضلاقت لد هخسناتشط تانوتکرو

 تنقفض لاق ةنسانعم قلوا نیش رولوا ردتصعو بيارق یا بقص ناکم لاقت رد هنسانعم ٍتنارقو نیل لنتعف

 نعل ان .ٌخ دعنا ذا ناکا نقص لا د رولوآ دّض هلفلوا هنسانعمقلوا دیعب و تب رقاذا عبا ازلا تابلا* !نمافص راد

 كن همه (باقنصالا) ردشاتذقصالماج هک اددعمشدا اره هنه, برق و: هبلب ایا بقصپ قحاراطا ئادا لالا

 تنذاذا تنداذآ مهراد تفصا لاقت رد هنسانعمقلواتس فو هت رقیا هتقبط هتسفبضا لوقت رد هننانفم قاف بیر قورت

 انفاصلا) هةتا هم یانکما او كنماند رل رد تيصلا لفصا هدکد لکه نو بولوا نیم كي هدایصراکشو

 التصو ةبقاصم عهنقانص لاقیردسزال ینانهکر دهنسانعم قلوا هنر وب هبا هکر هب رنک لدا (تاقصلاو)
 ینابقیصوهل اعیروتیدهراطعءدننزو ینالدیض یایقفیصل) یدنلوا یدنلوارک ذکر ذتقنانس ناب تا مهجاواذا

 تعتصو هتسانع»لب د وطروسد هب هست نوژواهدننز وا هدننزوزفعح (بعتصلا) ردذوخ امندنسانعممجیوا رھان زاطع یا

 ةدلبرت ه دنناضق هیلعص هدشنزو رفغح (بلفص) .یبوااقو ید یزا رود هب هن ییادرفوزدندآ لخرر

 هدزکد قآ  قآ هکر دیر سابل چچ هلا هفت ةت :یابو یسک هرم مو فاقو داص هیلعضو ردیدآ

 كداص (تالقصلا) زدعقا او هدنسهقرا ك | یبهطآ هللام ردلعشم یدالب هععن رد هطا وشر هدنساذخح الانا

 رونید ند هغ دآول رکب لارقو زونید هم داول هرهچ ضاب ورود ها اویحو ناسا روخرزو لوک ریل
 روتید هی هود كکرا نالوا لک الا دیدشو دیدش یا تالقص سر لامب زوشد.هشاب ۱ نالوا دیدشو تخنسو |

 هلنار رخ دالن ه دنن هتظنطسق هلا قكل واغلب یرراد ردندآ نصوصح موفرب يخف كداص (ةلاقصلا

 دکلوالوا نشد نادغبویالفالاحکر دلو رکناو هجو ال هعل ارش ند اف ارفجت یگکر دزاروئسنهآ
 ردحورشع ینیدلوانّزعمیانو یایلافثونیبم هرزواقلوا یسغن دف اطراغلبهدایفارفج بتکض عب ور دندنلخاد

 نالوا دیدشو تههو قق هدننزوربما (بیلصل او) هدننزورکس (بلصلاوآ هلبنوکس كمالو نمف كدا (تلصلا)
E)هک, وند هنکک هقراردق هلک دنقوص قر وق ندى رغد ردتغ) هلنتعقفو هل ط2 داص بللتطو ر وشد هب  

 هبلصو رولکبالصاو یک س لفآ رولا اطا ییجنزوتوازبعت هخروکوا
 هبلصمصق لاغب هدننزوهبنع رولک

 ربیعتروب هکر ونید هر نالوا دیدشو ك وق تیاغب یک, شاطیعارطیلصو بلا یا لهاکا!ندل نم ,ظعوهو |
 بلصلا م ركوه لا شب روناوا لابعتسا من زانعم تّوقو بسح بلاصو هدننزو هبنعرولکهباص یعچچ روئوا |
 هنانفس ٭# وشا كل رعاشوردیدآ مضومز هدضرا مان ناعص هد ر 5 لام لمرو ة وویا بلص ها لاو تا یا
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 | ارو دان (برمصل)هزاوش ن هقاهند دزیناکاذا براوشلا بم راج لاق هو اردنا ددر درار حو هدر ربط
 قما نیا نللآ یا برلص) اافس لوتزونبدهدوس شوش | ك هلغروط قوة دمولطر دخل هنبتعقفو هلبتوکسس |

 [| عقل اوهداز وب رب دید زذ غ ام نال غبر اض عب ندغصص یزمرقو یبآیرلکدید نیما دلا مق دارم کو دینار جا غصو
 || عضو همولطنوحا كليا داتا هش وتو داز نفي نوعا د وزتءاضتقالا بح برص ورد شما هئط حراشیزا هسا ] ,

 [| [أ هقطقاذا ىنا بلا تابلا نهابرص ۶ غلا بیرص (لاقیهبنسانعم كمك ولوا ردضم برصو زونیدهدوسنانلوا
 [| رد هنسانهم لمشک 1 ةلفعر3وط قوحب هدمولظ یدوسو تسکاذا لجرلا برنصلاسقندهنسانع«تلبا تشكو |] .

 موبطسو لوبلا نقحاذا لجرلا برص لاقب ردهتسانعم كلبا لوب سبحو برملا لعاذا لجزا برص لاقي |] `
 [| باعا كود حزاش نمسیل یبصلا نطز دما نا نالف برص لاقي رد هتسانع»كمردتبا تدخ سج نوعا كمر وع | .

  1قنطباضعب هلا هنن باق تزیمر دخ خواب دو:قوح نوجا كمروع#بونلنّوف یوصخم فیخترکر دن دنت دام || ٠

 یل وا بز مص ینا لر ترمصو یهتناراردبا ص بقودقغب  ODTزا هتّیراصاذآ ضرالا تب رض لاش رک

 [| ر هبط كداض (ترمصل | روش دهه اريقج ةجرادقمر ندبارعا یافعضهب مسک لداص (برضلا) ةبرض | .
 [| بول هزاامون هزکصن دك دك بوب رو دوخاب بولت هلناتف ( ةب رمصلا )رونید هدوس ىشكا هکر دیعجج كنظمل, | :
 دال هی یو هیچ یاخ هک هيترا بشعلا نمریتیام هد هیس ضعب روند هتاسبن نالوباغو وشن ندیکی |
 ضو رک ذ اک ضزالا تب زم لاقیو هل هدحوم یابو میجردقلو اربجتبام نالوا میهضردطلغ هلخلوا عقاو ||
 || لک توروصیک تقماقرکش هلغلوا هنن نیریشو لر هیشهرمگپهدنخما بولوازدق یشابیدکهکردهنشن عوز |]
 | ی زواولتنل نالو ةدنجفا بولو اق هکر زدیا نایب هلبغمص كجاغا هنوکرب ینوب ردن د نات ولج هيداببارعازاردیا |]
 ریاتسانعم قلوا قیمیاظوزو د یکی س هتختهرهمهنسفر هدننزو باششعا با بیمصالا )رار دنا لک او بوروص |

 رجهنساتم لا لک اف نانلوازکد هدننزو لیعفت (بل یصتلا ] :نسالما اذااباپ ضا یشلا ارضا لاغب |

 رول تک دوس هدنآ هکر وشد هباقیم هلوقم عولطلوش هدنن زورم (برصلا) ندهنس انجكمصادوسینک و
 ندنويقدوخا مقا لوش لاو یدیا ندنعاضو!تیلهاج یکهنکز ونلوا قالطا هم هفننزویرکس/ (نتیصلا |
 هنسهقثاظناوسن قاهدقدلوالالهویدیاراردبا بیبستوداژآبودیا قش ین غلوق«دقدروغوط نظب نوا هکر دنرابع |
 كناویحلواردشلبا زکد ی د فلت لوق یکیاربءدنس دامرص فلومیدیارار دبا لکا یعسق لانیز نامه بولو ا مارح |
 كنرمه (بارمصالا) ردشعلوا قالطا: رم ندنغیدلاق تولوا عع چدن هع هلغلو رتصحم هان نابهیدوس |
 کوت هنیکآلوفتنزو تاک (تاوسصلا) هاطعا اداالاممیلا لحبرلا تیرصالاسقب .ردهنتنانعمتامربوهلبرتسک" |
 ئثلا بزم لافي رد هند انعمكکرپ نف (برضلا) هنلوا عززهرکضن دقذلر ناف بولجربدنیکآهدنمهومزوک |

 قوا تر نشم كبو عتطلا فیفخ هدننزوو هجرح د هلا هجم یا (ذبخّصلا) ععجا اذا عبارلا بابلا نهابرمص |
 فخ ئا هبخ رتص لاقي یل ارعبعت هفلشو ناوقلب هیسک نالوا هدب سم لوار دیلباقمنیکعوراقوهک ند هلتنانعم |

 هلفی رق هدیکرتژرید یخ هیطس هکر وند هنيا رط ناک هلیدیدشن ناب و یعص تناطو كنم( ةبطصالا) قزنو |
 قو دنفلاراوبق وین ضعب رونب دهن نانلواریعت یکسودس هلی رسک یم ( ةبطصلا) رونلواریعتوبطسوا |
 نوک لوکس لابعو خف كدا (بعصلا)ردفو رفع هلا هبط فم هل بق كریم زووا هدر یک هناخ |
 تىغ یا تعصرعا لانقیرد هشم ت فص وب و ردیلباقهناتشآو یالوقدکهننمابعم مس وند هش نیتچو |
 ایا بعض شرفو لجر لافتردیلباقع مارو لول ذرونلواقالطاهناویحوناسنا سفنلا یاو شکم س بغصو |
 اصلا ماکت نیو ردیف ءامتلا دامن رذنعتدب رعیارماو ودیعما لجررپ بغضو زونلوا قالطا هنالسراو |

 تاعتضتمالا) رد هنتشانعمزز اوشدو جوک ند وب هدننزو روفصع (بوبعصلا | رذیدآ عتضومز هدنم وردنا
 هنشنانعم لمسجوکب ول وب جوکی ی هنسنرر وانعصراصاذارمالا بعصتسالاقب رد هنسانعم قوا راوشد بونلچ وک
 راوش دو جوك تسرب هل لداص (هب وعصلا) ابغصهدجو اذان بعصعنا لاقي لولوا.یدعتسو مزال :ةلغلوا
 هلب رنک نة زمه (ةباعصالا) ابعضژاطاذا نیفابا بابلانم ب وع مالا حض لاش رد هتسانعم قوا

 رد هنساتعغ قلول لکشخ نیهنسنرو ابعصراصاذایمالا بعضا لاقیرد هننسانعم قوا راوشدو ج وكه نسنزب |

 بعصا لاقب زذ هننمانغعقلق شکرتس هلکلثا لامها بویلشوب یراوطربوابعص هدچواذا *وشلا بعضا لاقت
  1ردفتسأنط قاقراوشوو میوکییهنسارب هذثنز و لیعفت (بیعصتتا) ابعضراصیا بعصا هبکربلف هکر اذا لما
  ۱هع عم هبفصات لا راد هنسانعم بیغصت هدننزو لعفت (نعصَلا) انعص هلفچیاذا ایغضن هبعص لاق
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 ییفلداص (ةباععلا) یک قرموط روند هش نالوا ددشوظبلغو هک هدران وب هدنیزو طبالع (بضاصلاو) ۱

 ةباحك هم لاقي رد هنسانعم قلوا مذمهو راببودیا تقلا نسح هلا هکر هلم دام( او او) یرسکو
 ةهباحصومغلایغب اصو رسکلاب باکو داضلا مطب نابحصو بیحاصاو باعا مهوهرشاعاذ عبارا بال نابت 1
 خارفاوخرف ردیع ج كبح باص | هروکه ننابهدراصب ردشم با زاجلا طارفاهنمهداروب غل وم غلام یعصو یس کاب | :

 كبح اصن هی رتسک اداص باع ویکناش و باش ردیعج كىحاص نابع و رديعجج كباعص ا بیج اضاو یک« :

 ردشملو | ل اعتسا هتسانعم تاحاردر ردص ءلصالا قهلب مسکو یقه لاداص هب هناعص ویک اخو عیاج ردیعجج

 ردم وسرم ودردق و ید وا اعف يج كلعاف یربغ ند یرغ ندنولو ردیعج ل.حاص هاف تا دابص هراحک هدهباهبو

 ینتسلوا بحاصمو مدمههنسیدنکتنهسکرب ر (باتعتسالا) یتا یک ر و کز ر دمج كحاب
 اکبودبانررقو مدمه هنینیدنکی ی هنسنربدوخ ابن هسکرو وصل .a ,وصل |یلاهامدیا رصتسا لاس ردهنشانعم كما أ

 داقنموعبطمولبلذ نکی بصعتمو شکر سدننزو نس دص ا)و مزال یا هب دعت سنا لاقب رد هنس انعم کالی تمز ام
 فقوتهدرب رالصا بو دیک هنل وب یرغوطهکروشد هورهرو كلاس لوشو رک. ذ دیساکروناوا قالطا هاویحوناننانالوا

 وهلاقنرونبد هي یک نالوامدآ یکی دکب ولو ناغو وشنولغواو روند هوص شنوطنوتصوب یزویو هل مارآو ||
 ردّاجهد ليقف ناهدانعموبرونیدهیسک ندیا کی کنون لبس د؟یدنک امن ادو هل زاصف بغل ناکا ناکآذا نجم

 یردصمیانعم هدنرب رهردلعاف مساندب اخص | یس هلک ص هو شاو هبسغ ت ریا بج هموب صم لج ر لاقب

 | اقا لو و لیقو یون اجماج هدنرزوا هکر وتندهمولطو هنوکلوشورون.د هزونحهدننزوم رک سولا ر لوا كيب ۱

 ناری ص مهو مدمه(بح اصل ا) ردشملق بجناضاکک لغو اانابوب دیک بک بوک تی قلا :

 | بح اص مو بج*لجر لاسقب رونید هناویحو ناسنا نالوا دانم نکیا بصعتو شکر سو رونید هبینکدالوا |[
 ردهنسانعمكمززبا تسبرد كحوبذم هلن وکسلااحم ف كر اص (بعکلا) هبوعص دعب دافنلا لیلذلایا ||

 قلق بح اص ةر هنو یمسکربهلیرمسک. تنهزمه (نیاحضالا) هنطساذا ثلانلا بارلا نمابعص ح وبذل اتص لاق
 هظدح اداان الف تا لات ردهنسانعملبا ا اتحاص هل هتلعحخ یا ؛یشلا هتک لوفتردهنسانعم :

 )0 فمش وزان و هغښغیا هی الا رولوا نوح تلس یس کر تاھا نو

 م هدضنزو لاعتفار(تاعطصالا] نحاصاذراصاژا لح را تا لاق رولوا نوا ثروربض یس هزه ||
 | لا ردنوحما تکر راشم هکر د هنسانعم قلوا ميللمهو را هلیرب یر و هظفح یاهبعطصا لاقب رد هنسانعن كلتا ||
 هاسقردعس نب دن دیماسا هل نوک ناو هلداض (بعص وو وک
 هلیعض 2. داص (نیصصوتب) زدن دنلاجر هلة لوا عصا ثعشاندارعش ر در هتشم ما یدک اف رەد
 ردیسا لحررب هدننزو نامت (نابحص ص) دعم ندنسهلسف بلک یرکیدوندنس هلیبق هلهابیرب رد نطب یکی
 بحکاسرف لا رونلوا مبعد لیح هکروتیدهرفشانالوا لئام :كيهبیزهرفهکر دیفدا مو هدننزور صا |( 3
 مدمهوراب (بحاصلا) ینخقسبیا ًانمیععت "وه لوقتردهنسانعمیتسا قعات وا هد :زو عفت( وتلا) عصا قا |
 ردبدآوصر«دندروب ی نفاق ق ھن كامو ید( رقع عا )ر ديما كل ربندناسن سرفم .اننورحوردهنینانعم ||

 یاخولداص (بعصلا) داقنمیا بنا هان باعص*وه لوقترد هنس انعمد قو عیطمدن زوبآ جم بال ۱
 ادیدشتاصاذاعا ارا یاسبلانمابنحملج را حلاق ردهنساسنعم كمل اداب رف بورقیخ كيهليخف كن هیچم

 | هدننزو نار (نابعضلاو) هدننزو روص( بوح هلاو) هدنن زو فتک بل اوز ( هدننزو دا ادش (باص] ۱

 رده یتوم لر و لرم لداصرولکن انهم یعچ كنظفل نابخګو رون د هبه کن دیا داب رفو هی اور قبح ك 2

 هراکسلوش هدننزوهرع (عصلا) هدننزو رویص ردںوخصو هدننزو هلتعر د هو رد هراتشو هدنزو هحرق

 "قفطصم یا نيع لاقب رونلوا ربع ناغلغاحهلوارونلسس لغاح لغاخ نکرفج بوبانیق ن دربك ونید أ
 یدمكيه ۍذاوهج اوما طالت ار دنعتوص هل یا یاب عطص و فتکک ی نالا ءاملاقیو ناشی دن ۰

 هکر دیسا نونو ع ولر هخصو ردهنسانعم شورخو حومرونید هی ەغلا طل ديد تت كابو یرنسک ك نەمە لاذ 1

 أ قعشرفبح هدننزو لعافت (بخاصتا] راردما لامعتسا هدنراصوصخ توادعو تب تاجترتن بای زاو ناراکنوسفا |[
 وراصتیا اوخاصت لاش ندیمزال یانعسیکرذهتسانم قیسرواو اوماصذ یا اوبخاضت لاس ردهتسانعم

 با طصا تعمس لوعتردنوابع ندنرللبا یدلغح هالا عاونا نوتوا ندرلراشوقهدننزو لاعتفا (باعطصالا 1

 ۱ اس اه نانو وان رکا ردك لودر و تکاب اتصالا وامام ال وج
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 ناب ر رولکنابلصو هدننزو بار غرولک با وص یجیزونلو ارس هکر س هکر وتید :
 | ةیّوصلا ) هباوط كإذا ةسأز ب أصا لاق ناو هبنلتناتعم كل هکرنس شاب هلي رسک ك هزت (نأصالا) هيتذو |إ
 ei « ۰ ۰ ۰ : ۰. ۰ + نوت 3 ۰ ت ۰ ۰۰+ : 1

 دن دلیعبات تأاوص:نیذین ردندیماسا «دننزو بارغ ( باوص )ول دوق لالغ هنا: هکر وتیت هرابنا هدننزو هعرج |
 | لّوالابنابلا نمابض هوو ءا ا بص لاق رد هنسانعملکو دی هنس ب وبص هلی دید شت تاتو يخف لدا (ببصا )|.

 سدندینابان یزالو نادلّوا باب ییمیدعتخ هکر بج حراش بلضفهبص لاق نو لوا مزال هنسانعم کلکو دو قازا اذا |

 هنسهطروعتب و هر هدننزو هبارغ

۱ 

 أ

 | بصنکل رددنننسانعم کود یس ہل جبن شو یفسو بکسو كفسو بص اکر دشلبا ناب عز وہ هدنبنفتبغارو |
 بو نها یکی جا ندرب زود ل ر کو تلکیوداهبیغاشا ندب رقوب ییهنسف یاش رکو ونص رک دعا ندنسهلچ
 وچو ردعا اذا.یداولاق لجرلا بص لاق رونلوا لابعتساهنس انعم کما نکو: یزرخوط هبیغناشا ندرب هبکبتا

 هدننزو لاعفنا (بابضنالا) قحاذا لوهخلا ءاتب ىلغ ءیشلا يص لاق رونلوا لامعتشا :ةنسانعم كليا لعحصمو

 كیصتو تطصاو بطن اف هبص لاعب ردهتسانعمكاکود هدننزو لعفت (تصتلاو)  هدننزو لاعتقا ٠ (تابطضصالاو)
 مسن وسلوا ماعطارونید هبهتسن نلیکو دزمساهبلصلاو)هدننزوهبق (هبصلا) نوسلوآ هتبفن ك رکو ع واطعتلزک
 هل اروشدهنسن یسلویس هر فسدوخاب زوقماجط هنرزوا هکر ید هب ءرفسدصو دنسانعمبوبضم ن وسل واهن

 | رونو! قالطا هننوروس ناویح ی هلو قمن ویقو هو دو تآو هلنتانعم قاب وصم یک ییستورنالکو تعض ضد و |
 ,نادناسن او روتلوا قالطا هک لبنالوا ضفاننیزوبندنسچ هود ةبض ادو خا ر دق هار قزفندسآر توال وق لع

 | هتسهیقب هنسن یسهلوقم دوسو وص نالت قا هداناو ضوخ و نونلوا قالطا هلام حر دقمیو رونلواقالطاهدهبتعاج زب
 لاپ ونلواربعت كیکو در هکر وید هنس هیقب كنسلوقم ذوسو وصنالق هدباق یحدوب هلیم ك داص( ةبابصلا) ن وید
 | تییاصتلومت رد هنساتعم كما هب ناالقهدباق هدننزو لغاقت (بساصتلا) هيعیاذباصوتضص ءانالاق بام
 | .دونید هام ینا یرغولمهغ شا ندوب هكا كلوب دو ان له هلنیفخق (بنصآ)!هتابص تب یا اما
 | ىج یکن وب راز یی دق اوض روترد رب هبکنآت شناو ووت هخلزهطوهدوق نیا بوقآیبرغوطمهییغاشا ندو
 | شنا هلیرپسک كن همه ((باصالا) ضرالا نمردحا ام وهو يص ق یم لاقب « دننز و بابحارولک بابها
 |[ بیّصلا) بیصلاق اوذخا اذا موقلبصا لافیرد هنسانعمكيآ یکیدنقآ یرعولم هب یغاشا ندرب هبکتآو

 | هکروندهتوطرنانلوا بیعت وغاقو ر دف ورغم ت ابن یرلکد تا زینت وبا هلفی رج هک دیعمارفصعهدتزو تی | .
 | قزعرونلوا قالطا هز ناق تد هدوکو یکم دنونلوا قالطاهاقبیبصونافاهدهامرتاضوصضخ هدنرانوکش یق
 | كنغاربپ مصوصو رد روهشم یکم انس ردلمیستابتقوزعم هکر دعما انسو ردیدآم عرب ریش هفدسو هتسانعب

 | كتاب قب نعب مدنعو راردیا باضتخ ا هددلکنآن اوست هکردهنسن ر دبش هم سوو ردیسیدنفص هکروتید دن وص ||
 | هنسانیم بوبصم ءامروتیدهیوص شلکودو رد نیمه وب یر مرق غ وکر و زد هب وی رم رق فور هم هکر وت د هسی دن ||
 | بییصوهف رطبیاقینللا تیلصب هنرمم لاقب نوتید هننالبو نسوا كلخو ر وئاواقالطا هلاللعاودیجو ضلاغو |
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 نوب قوش تفر لوق یلغ كل وزرآو قوش هلیقفداداص ب امال رد هدنزو زیب هدنوبلوق لع ردیدآعضوجز |
 هکر منش انعم كلبا تیحو قشع هلل تزارجو شزوم و تقر یعیاوه تقر دوخا كلتا وزرآ هلی هجو ترارحو تقز |[
 | ةة ووا هتف روا قوشلاوهو غب زا بابلا نم هب ادص لج راب بلا تنیض لام زدنرابعندقلواهتفیشو شاع ناجو لد زا |[
 | بینص) هلاه زد هنصت و هر وتبد هی ینکنالوا لد هتقشآ ق شاع هلیدیدشت كابو یتفدلداص (بصلا) یوھلا ||

 | هحنماو ضراز نیعی وچ رص وصح هنشهایق بالکوتهدننژو پایخ با دیدشت (بابص)رذبذآ نمرفرهدننزو ریز
 | لج زا بص دم لاعو هق رقاذا یفلا صبح لاقي رو ساحب كلبا هدنکارهدشزو هراز (تبصبصلا) ندا ||

 | ديكر هدننزو لات (بصیضتلا) هقحماذآ هبط فص لاق دون اعم كلا لطم و وحوالاموااشتخقرفادا ||
 | .تاطصنق هّبصبط لاقي رد هن ابعم قکوا لمضمووحواوقرفناذا موقلا بضبتعن لاغب ندهنسانعم قوا |

 | هات وضخزو هک آ :تدذاذا لبللتصتصت ل اسار د هس اک ف لبا نار ذکی یعاسزنک | كتدخخکو قاف قحن یا
 | لقت ەنسانعم قلقالبتساو تار اک !لصنم نسب قلوب ت دش ین البس او مادقاو تر هرزوآ هسک کمد
 دنا فا رطا مص بلص لاق رد هنس امم قل قا دتشع ترا خو هفالخ و هنآ رج انیلع دتشا یا نالق الع یصنصم

 نلبكود ند ەنسن ر لوق ىلع هندی كنهنش و رود هشت نالوا دیدشو ظیلغ هدنزو تاطبط (باصتها
 نچ لاقپ هیلوا قو اتیرو روتفالصا هدنتسو یعس هکروشید مود نالوا مادفمو دوۍ و قور وتد هییدنکود |
 هدشنزو بغیغ(بضبصلا) .رونید هود نا وص نوک ندز ود هلی زکات نمو ضان یا باضتض ا

۱ 

  ۱والصباصب  .



 (تیاهشالا) هبهش عم ابیهشت دربلاوا را e هېهش لاسقب لاربیغتینول هلقروا قوغوص دوخاب یسایب هنستی
 بهشالاق ردنوحا ت رور هره هکرد هنسانعم كلبا روهظ لودر ق ندنبلصكت آر غآ لر مک نهزمه
 ردةنسانعم قلوا شّوشمو هدب روشوٌیشراق * دامرب هدننزو هجرحد هلهج ( ةع شل )شا هل دلواذالسعلا

 قل وا لخادتمو طاتحو زرابج ضوصخرپیدوب هدننزو ج رح دت بسا ) طالتخایا ةبجعش رمالابلاقب
 لا هلمهس یار( هب رهشلا )صعب ف هضعب لدخداذا مال بعمل اقب هلوا ر اوش د ییظننو لخ هکر دانعم
 دضوح كجوکی رلک درب وی هد كنجافاامرخور وخد هب یراق هجوق نالوا درو اشو هنسم کی «دننزو هبظَصم
 صلاخ هدنسبقیش دادغب هاتف نانبش (نابریهش) رونید هب ینکه درونطاسو ری هدننزو برقع (برهشلا) زونبد
 قمرافا لاسفصو جاص هلیخف كم (بینلاو) هدننززو بيغ (ببشل ۱) ردیدآ هيرقر هدنسبحاوت هتبصقا
 ببشلا كفل قم هرعش ضبااذا ایشمو ابش شب هسأر باشو لج زا باش لاق رددیاک ندقماجوق هکر دهنیائغم
 هد هنس ضعب ردصوضخ فطعركر دندنلبق ههخوو دی ییععا یت رابع هضاب و رع ڈلا دنلوق هاو زعشلا |

 هجو ببنمو بیش هووکه ناب هدراصب كفل وم هیقلوا تافتنااک | هلغلوا موسرم هدنتاونع هضاب واهلبادیدرت فرح
 ردهنسانعمقسراف لافصو جاص شهك دتا ی نعصاو هنسانعه ق مراغآ لاقصو جابص رد ردصم هدزواروکد ع

 هضب یا بیل هباشدق سر او عاشلا لاقاکر دترابع ندقیراو هنس تركو تح قلراتخاو تالرپببشسو |
 باش ردیلطملوعفغ شفخالادنغو دنر ةه یظفلایش هدننهم رک لا ایشسآر ال عتشاو_وشاو: باشلا |

 جاص هدضنزو جا (ببشالا) یهتن هیاهرولک ید هببش یردصم یکب بشمو ببشو رد هدنکبسابشسآز
 اما لاقیالف رد مالو ا دراو ءابپثب هدنن قمی ردقوب یت زو ءالعف ندتفصو رونید هب ینک شم اغا یلایقتضو |
 ندفاف ز «هلبل یمیدلوا هتخود كنسورع هک یابیشلا ليلو یتا ایل انکا با ءاطعشهدنننوس هکر ید حراش ءا ||

 روتلوا قالطا هد هنس هکر خآ كيآره ءابشلا ةلبلو یهناوا دازآ دنس «دام بوش هژغلوا لضالایواو ردنرابع
 | هنلظ رون هکر ولوا ذوخأم ندب وش دوب هززوا ءالسجف ین نکل رادشلبا ترث هرزوا قالطایوب فلوغ هچرک |
 یدورو بېش اندر وزب تاک رد خراشو رولوا یبم هطالتخا تهجر یکی طالتخا د نار مش كاش رهشادو خاب |

 رنظیشمهکایا تلالد هبویعو ناو ادک ږولوا عوصم ندب ار با هپ شم تفصهعسر واز ردهرزو سایق فالخ

 .دونلواقالطاهنوکل وب و قوغوص ببش او یهشرایدید بش هدنتفص هلالی دع ندنابیق بوبعقیبش نک
 ابییشت هسأریو هسأر نزا بش لاقیرد هنسانعمقمراغا لاقصو جاض هددنزو لیعفن (تسشَنلا) رکن یش

 كنپش (ببشلا) دیشنعع هسأرو هسآر باشالاقبردهنسانغم بیپشق هلی رسک ك همه (هباشالا) هضم ||
 لاق ردراهج ندنظفل ببشا هدننزو بت, (بیشلاو) هلي ك هددشم یایو ىم كنبش (بیشلاو) هلیوتتک ||
 رونلواقالطا هنوکق وعوص ولنلوب هلن وکس بن ابو یف ك نبش (ناتلا) ببشو ببشو ببشموقو ببشالجت |

 مغو در هبف یا ناش ببشا موب لا قی رد نم هغی دلوا ضایب نیمز یوزر بوغ اب یس هلوقمرافو وغازقاتداع یک بشا |[
 توناک دارم رولوا هدنآ.یت دشلرا تشکر دیعسا كزآ کیا لب رسک کچن المو هژیرنسکو یف ك نبش نابشو دامو |[
 هلببق یکی ا نابشو رد شلو | قاللطا هلکمرکهنلکشرابتخاو رب نیم یور ندمشورگ هدزابآل وا ردناننوناکو وا |
 ردندنناجرتز لبق یکی دج ماماودجشمماکر دحراشرد لهذ ن نانرش یرکی دو هبله نب ناییش یسیرتردیدآ ||
 شلرواهدنچوا كنیچماق هلب رسک ك نبش (بیشلا )ردن داع باپشلانهللادبعر دندیماساهدننزودادش بایشل |[

 .ددهاکحندوص نالوارهاظ ندنغا دودنکیجیاوص هود بتشو ردیدآ ك خاطر, ببشو روند هبمصت شملکوبو |
 ||( هیشاردپدآ هپرفرب هدنب رقربص*رهاقهدنزو نیس (نییبش ردیدآ كغ اطرب هدنرامدنمادنا هلی رسک نبش میش |[

 ۱ هل اکرحیج ردنمل وا ملس هندالوا a باب حاتفم کار ریه ل اوش یا نامعنیدبشب بردن امسا هدننزو هرعت

 یردخ اة پشوباو زد هلاوح هرزوا هورم هکر ديما كغاطرب هدهمترکم کم هبیشو ردب وستم هغي وش تب تاج
 هدن_ وسک«دنتهالو نيحنرد نقل بل طلا دبع نالوا مالسل او ةولصلا ةيلعىنلا دج دج اة بشكر د حراشزدندباعصا ||

 بیاشلا یارب دلو بقلم هارب دهل دیش هلتفاضاهنظفل دج هلغلوا یحاصهدیچ قالخاوبولوادیسیوماجاج ||
 تیاوروقلتهفن رش ثیداحارازب ندناح# | كنامکر د فاوبردندنبندح بیاشلانرکب وباردنداسعما هدننزونراش
 یک کرک هلکمک قوح كب ندتب یشاب ندوص هلیعحف كز ءرمهو لډاض(بآصلا) لهما داملا لص ذزردشلطا

 هک بس شابو التماویوراذا عیار بابلا نم اص بارشا نمبلص لاقب رد هسانعمقلوط یکم ولط بونا
 بول رونید هبسک نجا قوج كبو وص هدننزوربنم باصلا .هیاوصرنک ذا سار بلصلاش زد هننانعم

 ۳۳ هوم وتو سوپر هی
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 نالواهدروب زم نول هک هنن رونید هن شید نالوا لجربقنکنر ابو زطنالوام ف ةرظخال یا ءایهش هتتس لاقت ۱

 هقآ زدلباک یخ زدشلوا بلاغ هدنسهچراپ شنل هلعش ی رلکدتبا یر كن هک ال نوختا عنم هدنرلکدتبا ۱

 ) تلخ ین هچک ف افز بوز هرزواسورع نیامده للاسف لع تبلغ اذا مالنا ةف رغم هایش یاب و ةفاظالاب
 یاراهدلیذ بش مدام وب یر هوح ردة رح لی تاب هنا زق هبل دا هل ازا ییراکب نک او هشزدنا هل زایپراکب تولوا
 | هاذ هنفیدنلواقالطا هیدموق رمةهلبلهلتنسانعال زا هلکغ دهی یراق شمرانا یحیاصءابیشلصالا کر دشلیا
 ]| .كبضورع یسهفطن كحاوز دکل وا هک بوک دشل وا بهاذ هنخیدلواءابوش قعد واو نلصا فل مو ردشلتوا
 | |تشەمکل لوا هک اب وک هلفلوا موسرم هلنس» "دام بنشهدنشاساو ردیتجهتتسانقل وا طاتحوبث اش هنس هعاطت

 ۱ هسو ارع نکن ردینشهنس هظح )امیل وا ءاینشلاخ | نسو رعب یراغآی لاحاصنٍدنت دش زد خد واهبهاد

 | هتس ههکرخآ داره دروم یتیدلوا یا ءابیش هکرد مچ مو ند راک ادیتیدلواهصک ف طلا ندههکل وا

 ییهتناردتزاکب تشزخنآكسوار ع هکردلتح قفلوا ق ةالطا هدهرویزم هليل قرفلوا نیت رج ز اح هلغماوا قالطا

 طلتح توشالب هرهنسن یس هل وقم ب نو روئند دف ونک کل من كنەشاغتش هاقف ك نبش - تئارشلا

 قتمارقاحاج هدننزوهع رج (هیهشل وللضتعقف (بسهشلا)شاندالاوزاذقالایاهنعبث اوشلالازا لاقت ن وغیدزوا

 | هعدصت ضابب وهو عنا او سماخا بابل نمابهشو بهش بهشو بهش لاقبو یکی تول كن آربق روند هغلقآن الوا
 | بوش هذحابصم نکل رونلوا بیعت لخرقو رقاک |هدیکرت یکرون:نول رذةلقآ ن دیا للختهایسهنغلارآ عیداوس

 ۱ هک روش د هثبش نالوا هدروبز منول (بهاشللو) هدننزورچا (بهشالآ)ردموسمهرزوا قلوا مسا هبهشو ردصم

 رلزبدیساط :رقیهشاهنلوایداوس عه دکه آنان وابعد مقدوسو ر اریدبهشا هنا رب قنالواطنعدا اوسزاربهنضاب

 رینج بو دبایعصو قند هربنعو راربد همرح هدسراف روید قرزاهنآرق يروم دو ردن رلکدد كنخ هرفن هدیسراو

 هيض هظح الع قلوا ضاب نیمز ئور بوغان ولطو راقاتداع رونلواقالطا ةن وک وغوص بهشاو رار د بهشا
 | مع دونلوا قالطا هښیا نالوا راوشدو ج وک تیاغبو روئلوا قالطا هنالسرا تهشاو دراب یا بهشا موب لاب
 فصو هدنوب نکل رونلوا قالطاهربنع نالوا قتمزون ىع نالوا لام هضاب نولو ردیجما لجررو ها میشنهبوشا

 ولترنضوولتب وطر نغلارآ هکروئلوا قالطا هیهنس قاروق یکیالوشهلیس هی هاب هشالاودشخ وا رکد یفیدلوا
 هدنآ هکر ونلواقالطا هیهنس قا روقو قلتیق ل وشو ردینومكهشا هدننزوعارج (ءایهشلا) هلوا شریک هنسرپ

 راک دنا ضا یئننم نیمزیورابوبلو| قاضن رونلوا قالطا ید ءاض لوا رثاندنابیو رطح

۱ 

 ۱ هحالساناترسیسهلجخو بولوا ناولرفو یطع هدنناذ هکروند ةتیالآ انک تع لوش ءاهشورونید ایه :وبقیشید

 ءانهشوحالسلاهرثکه طعیا ءابهشت تک لا هلی بخت قلو نان یر اسو تالآ این وهاس لوا قرقتسم

 یا هکر ونلواقالطاهدوس لوش هدنن زو باعس (باهشلا) ردیدآ كنغارسقردن /راج نب شنق یم اہک( ىلج لاتق
 أ اباهشلا) ءاههانلیذلا نبللا یا باه شوان امش نناقس لوقت ردهتسانعم باهش هلبمط نيشن (هباهشلا) واو لث

 هزاجمآنوجا رانخا قازا نیطابش کرد حزاش رود هنت فاش شب انالو!ناشخروعطاس هدنبزو باک

 ۱ انکار فان ئر کش ینآ ءهلعش هدخاضنو رووما باهشو هیال | بقا با هشهیبناق یلاعت انا زردنا
 ۱ هل کو ی یک نا وشو بت باکرولکب هشیج روناوا قالب طا هینکیضاعو تسحو

 | ددقلوا قآقّتسارق امان هکرد هنسانعقلوا بهشا هدننزورارجا (بابهشالا)هدتزو بلک رولکبهشاو
 ۱ کردیم كاهش بشکه لنج (سهش) ۱) بهش! ناکا ذاا بابه شا سر فلا ا شھشالاغب یدنلوارک دکھ خ

 ۱ es ناپ هعش دارردز eg اا ید

 Ee ر gg و ار ےٹر هیبش ا ر ا

 ۱ ویو وتا جهش ) نیک نرو هزوناج نانواریعتیرکهدننزو زول

 | تدزحاذا زا ست هش لا زد ةنماتعم PE ندتقلجآ ینرایشاومو او ها نالوا

 | دوش نر چف مایا دن هنسلاهتفرچلاغب رد هنشانعم لاصیتسا دی رتهدازوبامیف بذ ا دشل مهلاوخا
 | خد تو لا (ببهشألا) ةننروک یکن یمه کرو توصاتزاق نارزوآ هکراونلوا قالطا دغاط

۱ 

 ييهتسارپ 1



 فست 6 سن

 ر
۷۰ 

 هيجءیاخ بسا مدف یا بحش لجر لا یک ها ایس رح لح اوس ارتا رونیدهب یشکش ارت انولیقثونادانو طنیلغ |
 یفاصوهجناو را دانو رادبآ یکو جنا راشید هلی كونو كنبش تا ردوبنالوا مصاو ردننمنعم الش لبا

 ةیکلنکبنک را نیدد وخ اب نوید عفت ار هاب هنراتیف لوق ی یعروشد هنغلراومهو فیطلو

 ید برغاکهنردشم الواهدوسرفزونه هکرولوا ندنسلوا جک كنبحاص رونب ر وکی ک یزرغ | هکر ونی
 بنشوراشنلاک اهارتبرغ اک باینالاة دحو ااف ضیطقنوا هبوذعو د ربو ةقرو ءامیا بنش هرعت قلاب ر ردهیانعموب

 بینا و. هشتم ا لا _بنش هرفنف اکاذا عبارلا بابل نم ابنش لجرا بنش لاقي رول وا ردصم «دانعموپ
 هدنیزو ءازچ ءانشلا روند هب ئشکن الوا هرزوا موسرمفصو ی زالو هدننزو رجا بنشالاو هدننزوربمآ

 EF کحالصا هکر ونبدرانیرلکدید هیسیلماء انشوردب راثنومردشاور هب وسسماما ویو هل دنا هعمیتوت ءامشلاو

 رولوار د صم كانک هلنبتقف بنشو رولوا شغل وا ع ادیان ریشبآ نیکنرنامه هرڪا یرنشق هک اب وکب ویلا
 بناشلاو_هدننزو :دننزو فلک باشلا دریا رو زلا ب باللا نمابتشانموب بنش لاقب هنتسانعم قمل وا نب رساوه

 زام اا زوده لاخ لاتا منم سیم وپ دنن هعرح ةبنشلا روندهاوهیرسو ةن وک نیس

 ردبنشم یورپ زر انغام هبااساوفا نوتا هزّرفانالوا نرشو فیطل و طل و بیط ه دننزو

 ندو زدنلطا تاج اب اورند هاطران جاج ر دی دا قورعم ث حب هدنزو هب و رع هب ونش یکب رشح

 ندو هیوبنشن مهار ن مساقلا ن لو هبیوبنشندمش رفعجو باو یتاهفصالا هب وبنش نفس وبن نیسخ
 رد هلیعم كنشو هکه ب وبنش ن نجر اادنع وباوردبحاص ك اک مان نعبرالاكلت هکه یوبنغ نرتصنن هللادىع

 كسکو ولفرطیکیا كندنرغب هد ةقزاو رونید هنسهبن قاح كغاطهدننزو روبنز هلبا هم یاخ .نوَعَسلآ ردراثدخم

 یخادلوالصتم هنربیرب وب لک هخ روکوا لک ندشناج کیا كنةقراور ونلوا بیعت یشابزوما کدو هترازب

 هدرانوب هلی مسک نیش باخعسلاو هلباه, هیوعسلا رونلوا رببعتهرهم هکر وند هکک یرفوب نالوا هدعضوم

 بلص هدننزو رفع هلا هک *یاز ا روتیدهیسک نوزوا اهن ورم ۰ بسا رونيدەنسەبتكغ اط

 هدننزو برش هلا ه2 یاط تطظنشلا رددآ عضوعر هدننزو روتصع بورش روتد هّتنش نالوا دد

 هندآ ولب وب نوزوآ یلهشقای توخ یا دناو دیش هيف نبش بظشو ردیدآ عضومرپ هد هی ردتخل هدننزو ذفتقو

 هلا هلم#-*نیع عاش  واوص دنا هکرونبدهروقچ ئراکدشبار تراب نالوا هدنراقو رود ابو هدب ضعلوروئد

 باتش لادم نف باغنشلا روند هپ یشکن وزوا هلرنسکت نبش. تاعنشلا : ردیمسا لجرر هدننزو مع
 بوغنشلاو هدنزوذغنق بعنشلا رونیدهنلادحاغانالوا هنوکل واو هنانرواو هسیانوزواهجناوردنیفدارمو هدننزو

 هکآنالوا هدر بوغنشو ,رونند هناوبح یولاب نوزوا | ها بغنش ضعبلادنعو ردهنسانعم ب تاغنش هدننزو روتز

 رذیساسوق عوفر «دننزو راطنق هلیرسکك نبش باقنشلاو هدتنزو زن هلفأاو بهتشلا روسد هرطنوژوآ ۱

 هدتزوباک باشلا ردهنسانعم قمردشراقتوناق هرخآ ۶ش س هنست رب هانوکس كل واوو یقه كنیش فوغلا

 ردردصماب هیعس رونلوا قالطا هبابروح بوش و هطلخاذآ ابایشو اب اش توشد ۶ء ےشلا باش لاعب رذهتسانعف توش ۱

 هکر ونبذ هتسهملط ة ر چ بوشو تل الو قرمال یا ور اوهیبوشهلاس# لثلاهنمو نوعی دلو اطلتحم هنسنزتاسو ځو

 لسع رونلوا قالطا هلابو یکد وسووصرونید هّثبشنلب ریدشراق بولاق هرجا هنستربورونلوا رعت قم و |
 لسعل ایا بو لا بوشلاهاقس لات ردینس هنسهظح العقلوا ج ورم هلع دوخ اب ق ځلو اجزم هي هر شا هنسانعم ۱

 مفاداذاهتع باش لاقب ردهنسانعم قمواصبو دنا عقدملبا رسب هجون دیدنک هسکر دوخا ی هنس اب بوشو نیلا |

 یشلا ب اتشا ل اتبرد هنسانعم قش راق بول ناقهدننزو لاعقنا بایشنالاو هدننزولاعتفا تآبنشالا e + دنع عضو
 هروراق دنا ب ودبا میسن ندربصح هکرونید هنفالغ هشش هلبعتف واور یم یم بواشلا ملتخائاباشتاو |

 ل رک ولوو یقه كیمرولک بواشمییجیر شما وا قالطا یبمدنغودلوا كبشم ربا عنو یاوق-قدیدولبو | ۱

۱ 

 اب وتت هنع توش لاق رد هنسانعم قمواص هللا ریست هجو ییهسکرات ی هنسدرب سدو هدننزو لنعفت بیو ۱

 ناحر :نابش ردندآكغاطوب هدندالب دحص ل وقلبع هد هم کمکم هو هیات :هراش جاب فهنعمضنو عفاداذا ۱

 بلق های واو رذدیعلا یواو یو نالعیف ردناب ویش یلصاهروکهتنایكحر اش ر ذی هلیبقرب ندبه دننزو 1

 یرکم اضورع ردندنررع نایلطصم ۾ نتنزو ءارچ ءابشلا زدنا فذح ىب رافض هرکصندقدنلوا |

 و هب لام ردتراع ندتناح نعصتم طلو سج هکر ادهنس انە ەم دخ و رک دیو هوت ل ةبوشلا

۱ 

 تصویر تم

 ]شب تن نوا رد هراس بهم او اوا یک یو ورنا فص هی ین ینیدنلوا هلازا | 1



1 

۳ 

| 

nA | ةراشاذا ةبغاش لاقت ردن رابع ندک ی ازوشو رش لاصدا هننربیرب : 5 ەنسانغم هزاشم تمشدبا رش هدب هدننزو 
 1 نوازی دف سر در ندنسلاهاهرصت ىغشلا + هبخشل لی نكللادرع زدندیماسا ملناضف د (هغش)

 ۱ یاو توروآ ندنخوبقامر خوندن هکر دف رطرب هدنزرطیغآ قلا هدننزونامع ناکا ند ةنسانعخ ضوعو |[

 ۱ ایفا ال رسک تص ریو تم ردقج هلوا "یءنلا صفخ ن هوافت تنش( ی
 | رععج ی هلا ههه هلبهم داض(بصعشلا) .لدرات دا ید یحواردو وسلم هعض وه مانبیعش هکردیغشلا رغظلانبا

 ۱ 7:7 ست شان یساعرونید هیسک سلوا دیدقبولزوق یدوخو ندکلرتب بس هدایز هدننزو

 ۳ هدننزو هح رح د هیون (تتعتسلا) یسعاذا ثلا تصعش لاق رد هنسانعم قل وا هرزوآروک م فص و هدننزو

 ةجوقلواردهسانغمقلر روق هرزوا شا یرغوط نفر طیراقلوقهدعب توفحیرغ وظادتیا یزازونوكخوق

 | نهج ني ةو قف ك نبش (بسل) ردلعاف ساو لوعفم ماند ةبتعش هک مسکو یضف كنون راریدنرقلا بنعشم
 ۱ | لاقیووهنسانعم رشلا + كلتا ادب هتفوّرش هد سان زدن هبناتغل لوق ىلع ردتغل هلنیتخفو هلنوکس

 | ندیدآ مضومرب بغشو لع مشی عنا ثلاسلا بابل نم ابتشو ابغش هیلعو هجو ممتشو مهبنش
 |/بخشلاو) هدننزو فتک (بغسل) رد ةتسانعم تا ادیو كبر هنت هنت ارش یخدوب هدنن د لو لیفت بیغشلا

 كنيغو ند ون (تيفاتلاو) هدنبزو "تفصهرمسک كنبش (تفتلاو] هدننزو دا دش (باغشلاو) ه دنیزو رمنغ

 تنی 7۳3 روند هراک هنتف نه دوم ندبا داسفو رش كي رو هتف ظامنا انا 4 ھف كم (بخاشموذو) هلبرسک لب کتا

 اغا (تتخاسلا) لاماذآ تلاعلا بالا اقش قب طلا نعش ْلاَشردهنسانعم قعاصندلو هدننزون

 ۱ زدیماداوصریتعن لهنر هدننس , ماشهرارصم هوك كنيغو یت كتشس(ش) زدفرصنمرغ وو ردیسا

 نبش (قیرتشلا رذب وتم هو غلا ی نبع ن اب رکز ندب دوش رردنا تماقآ نیشن مثح « دنفارظا لآ

 7و سس رو هتغارا لمصح : عج مر مس نیس

| Ê رج هجیرحد تبا وذهاب E SS 

 لاق زدهنسانعم قغوط هل دشو فتغورخآ لجر هلجر لاقتعاب هعرصاذا هب رش هر زرغش لات زد هنسانعمیمعب

 گرفت هداوصوههمزان لوشو روند هب هنس یعصو جت وک هلتبسن یانتاذک [ ییرغشل یزغشلا) ب فعلا دخ !اذاهب غش

e دلا ادا مرا تب رعت لاقت رد هنسانعم كما قشالوط لب هدنن زو حزحدن بغل لوا قشالوط وب 

 لر بونغشوهاوا زانو مو هاتورکرونیدهنخوبچو هنخ اش جافا لوش هدننزو روفضع (بونغشلا) ا وبهف ۱
 | رعاش رب بنعش ناز دندباسا هبتنزو ھت (ننتعش) زد 2 ءانغفإ إب ونغش ه دننزو ذقنف (بنفشلار دیتا

 ۱ | یدنلوارک ذ. i ie EY انک ت وزوایت* تو 2 ۵

 ۱ كح 12 دغالتحو غوت وردی نالواکدنرز رب برص هردو ریو خال RZ REY هرب
 ا | هبنعرولک هبقش و دلی تنش رولکب وق وعشو وغشو دزو بالکر ولک ب افش یی ج رونی دیاهوبراشوق هدنعارولوا

 | عونر لبر ىنکك نبش لوقیعهلتتعف (بغسلا) ردنااوبایم هل وقناغطو شوقهرق هدر رب هل وا یزنکا بک
 ۱ تبان هدنلاج ناتنتب زغ رویم ره کری مزاش زنش ید رفع رولواهیش ةنرغیاغاردس یر زدندآر خش

 | هدننزو رهوح (بقوتنا | لب رشك نبش زردیا قالطا بقش یسلاهانم مد روکه دنا رغا درد ضمت هدنم رولوا

 | هود هلسذ هب (نابقوشلا )زود هنغنرط بکر مو رطاقو تآ ناولاو شنککوزون د هبثکو لب وب نوزوا
 ةرقرو ردیدآ شوقر هاف (نامسلا) رولز رانظتنااک اهکردخاغآ یکیاتالواهدنسهنکاو ةدنکواكنب ریس
 | هدنزو رفعح هلا هم یاح( نععش) ردعضوعر هدننرف Py E دنبزو تایحا (بامشالا ردپمسا

 ۱ | یسرابنوظوایر ز لوس ول )هکر وند هحول وش هدننزولحرفس (یطیعشل 0 رایدآ عضومرتةدنرقماش قشمد

 ندنرآهلک بطح ق هک وه وا مظع كلذکی ز روتول رهوتولوا. دولوا] زوتیون ترد لوق لع او ات و یرایک

 او هنشانعم شستشو اطع روند هب کرو هل كش (عنکشلا) رولکبطاقش و طح اقش بج رد هنو

 هرس كنم مه (باکشا) لر ) رازرتوکبوبق هجا كنا یرلتوا ینرلک دارولتودراباشع زردا فلوقررب هثرافرط
 ۱ | سلدنا هدتزو ریطصا ترشا) رد همش رها ی راک تم رونو و زدند باکشا نت ذجخ | ردنداعسا

 دنور محا ىا (بلا) ردم ەد تتتشب رغ سل هلرسک ك نبش (یلش) زدیدآ دلبر هدن قرش



 ۱۷۳ ا
e 

 هنلوب وصنالوا هدلاسموقو رونیدهنجوا كنلادجاغاو "دفئاطیا هنمّهبعشهذه لام ؛رولواهچ هقشب ندیآ<روتیدأ
 روده ودحو دقرآ الويب نالوا هدر هردو هلوار دا لوزن دکسکوت هکرونید هنسددنقآ وص كوكل وشو روند

 رولکباعشو ه,دننزو درصرولکبعش ییجر هلن یا اول اراشوق هدن "هکر ونسد هعالتحوهغف رابلوش نالواهدراغاطو

 هل مارب دص هعشوردشلب | هثطختیئآ حراش هلغلوا موسره هدنناونع طلا هيلا یو هد همن ضعبهدننزو بارق

 هب همش نالوا یج یدنکۍ مشلا صفح نة واعمردن دیماسا هبعشو ردپدآ عضومر هدنبرقعضوم مان لیلب برق

 بوعشلا هلم رعت ف ېک هتن ردفرصنمر تر دیعما كز هبنمو تومو ردیعسا هل قر هدننزو لوسر (بوعش)ردنوسنم
 فرح ردندنلیف سابعلاو ترانا هلغلوا تفص هنسانعم قّرقم ی ربآ لصالا ن ردینسا ك: هینمو تیوچ خو

 ردیدآ عضومر هدنع بوعشو بول او بوعش هتضعیا هتطشنو: تا هتیعش لاقب ردلکد ن وخد لفی رعت |

 برعردهدننب ناضبمرلرابجربکر دی كا فو رعمر وردیعسا عضومرب هدماشوزدندا هژتبقرب هدننزو نان امشپ شا
 رلیدلنا ریس هنا ناتعش هل رال وا قّرفَسو یعشنم نوا يوو بی دوس دوخاب نوحما یبلطوص هدرول نف

 قّرفناذا موفلا بغل لاش ردهنسانعم قلوا ° ہک ار هدننزو لعفت (صشنلا) رولک ن اعشو تانابعش یجب

 شت لان ردەنس انە« مو قرفیاسعشاذ راصاذا نالف پعشت ل اه رد هنسانعم قوا يحاصر اکو لپو

 تعشت لام یک كم داک ساکھ نسکشرد هنس انعم قاواریذحالص هنسن نالوا عدصنم ایدسافو دعانتاداهنچ |

 كلواو قرفناذا مولا يعشن لاقیرد هنسانعم قلوا هدنکارپ یدوبهدننزو لاعفنا (باعتنالآ) ملصنايا یا ۱
 دسافو دعاباذا هن هنعیمٍشنا لا ردهنسانعم قعشلفاراو تاماذآهسفن تع شن او لح زا بع شنا لاق ردهسانمح

 كەر (پاعشال نا ىا ثلا بعشنا لاقیردهنسانعم قلوا معلم بولوا ردح الص هنسن شلوا عدصنناب ۲

 قرافاذاهنهبمشالاقب ردهنسانع«قلریآهلبایدباقارفوتاماذا لج را بعشا لاقت ر ندهسانعمكلو اهلي

 ارعشت هنع نعش لافبرد هنسأنعم تسانعم كلی ا تقراقم هل ه دیاتقرف یدو هدننزو : لیعفت ( دا عجرالاقارف

 روند هب وغر وپه دننزو ربنه(بعشملا) هنسان عد قل ؛ رط رونبدهلوپ هدئنزو بهذم (بعشذ یشل) سرا قرافادا ۱

 هعاش لاقب رد هنسانعم نمشلقارا هدننزو هبراقم (هبعاشلا) ردقج هلوایسوغر وب يبداک دارم هک هنسانعم بعثم |

 اا وعشلا] ردیدآ هيرقربهدنع هاتف كنبش يب وعشلا) تاماذآ ه ضن تبعاش لا ردهنسانعم كلواو هدعاب یا

 هرالا دل اقرا وعش کانلعحو# *وشاارزراردبا حر تەر زوا ا چ ی کو در اوف اطر کد حرار و دهس وعش ۱ هرەقتاط لوا هیلبا لیضفتو | لیضفتو ححرتور زوا برع یم عد هلواردبارافتحا یب عرما دکر د هسک ل وش هلی نیش ۱

 هضاطلوا اته ور دنن وا مدور زو لوپ رع عل غلوا یر دام ندلت اتو دارم ندومش هدنک رکے ظن ۱
 هدنسهع رک هیالارونلاو تامل | لعحو# هک هتنردلکد مزلتسسیب ین" دقنیرر کد "دقت نکلرونلوا قالطاهس وعش ۱

 هن دعت هلغلوا مدقم ندی رعیراتتلخ كمجو رد برعلاا دعام.دارم ندمگو ر دشعل و وا عدقت هرزوا رون تبع 1

 نومرطا نیپهدننزو لفف (بعش)ردیداوصر « دندر ° دندر و هل » تالک ي رکی: وای رک نبش (نابعش) رولواهنکن یخدوب 1

 زون . وب یکیاردیعسآ نا هنر هلبفط ك نبش ن اتع شل ارد بدآ هر ةر هدنبباضق هماع ليف لنیش نیبعشلا ت اذ ادیدآهردر |

 فورعمرهدننزو بغا بعش )دنیا رکت ینو فلو مور د نمل وا هیت ران ایش هلة لو | یرانکر ك سکو بهدنلکش ۲ |

 موقرمهکردوب یر ندنناتسا د #بعش | نهعمطا ل اقبو بعتتف بعشا نکال ۴ لغ ا هنمور ییا كند بکر اکمط |
 هداعلا لعن ن وکړ یدیا ردیا هبعالمو هفطالمهایسودنک اد رهشلافطا هلغلوا ح | مو فیرظنزاوم هنعمط |

 هدهزاخنالف هد هلحم نالف ناوجامفد یرلنآ هژیرللبا الیئسا كن هنسو دنکل افطا هعفدوت نکلبوشارغوا هل افطا | ۱

 ندنشاب هلی رقتو و هتفرف یلافطا وید یزو از نکساب)ممنتبوراو ردناو ارف تابومشمو تالوک ام ردراو نوکود ||
 ید دات ةن هدکد لبادورو و هناخ ندب ,راهقرا هلغلوا دلو ضراعنا رخو ەش هد هنسپډنکه رکصندک د لباعفد | |

 ندنآرشخ (ناصش لارغ) ردیدآ هردرب هدننزو هنیهج (ذیعْشلا) ردیدا هبرق رب هد هباع بعشاو ردشلوا لافطا ۱
 كحراش رابدلبا جوز نر همر که اسوم تر ضح هکر دیسا نابنیذ رم رب هدننزو رببز (بیعش] ر ددا كچ ور

 ردعضومرب بیعشو ردینبم هنفیدلوا بعشلا لرابم ق الطا ییعشیدبااتعنب ن نوغضی نوربیعما هرزوایآس |

 یسبعی لّوالا دبعو تیعش لضفلایان دعاصوبیعشن ميهاربا ن د ن رفعحو عش ن دج انب دمو |
 عضومر هدننزو یرا هلی كنبش (یعش ) ردعضومرب هد زو لر عس( عش ردرا؛دحشنویییعشلا بیعشیآ ۱

 لطابلا نيبو هني قرافلا هقیرظیا قلا بعشم هنمویدنلواررکذ هکر وند هل ون هل ف كيم (بعشلا) ندید ردیدآ |
 ردبوسنم :ردنطب ۲ سا ساعت رد یعشلا هه ماماندبعبات - هک لرححف كنبش ( ی ۱

 5 ازم وا VTA ۱ enor ۰ بس جم و و حر



 جی

WE e EEE ۳ عج  - تم e abt. HARIRI mrn 

 | ةت 2یت نرننااچف ظخدقتناک اذا ةنطشم ضا لانش هلوا شمت ورا یدازوانوزواهجرآ
 | تونل هدن دنکت یرانتلوح نالات لبس ود نکال دتر رو ناک (باطشلا) روئید هنل لوح نالان شتم شلوا شتنول 3

 انار6 (ناتامشلا) ردیدآ قلاترخر صوضح هنثعاج تکل و هدنزو بار (باطش] ردنلآقخ هنلوا سن ۱
 بوژابف یی رفضو ترض ندنفیدلواولواط هلبس هدایز هکروتد هژآلوشا بوطشلا) دید هدر هد دماع ء هدننزو |

 ردهنسانعد ها هدنزو لاقنا( تاطڭئالا) ان ةلفکو اتم زا لفکلاو نالانوطشمنت هر لاق وات اإ ۱
 نوزوآ هرکصن دیک قوا وا بشم هک وتند اون اخ"لوش (بطاوَسلا) لاساذا هو ءانلا تطشنا افت
 ز هلوا زردناتخاحرب هرکضن دکد لبد هلن وا ردندنراتعتض برغ ناو ازهار لوا اید یکم همصت توتوا |[
Êهعجحاذا ثلاثا تالا نماشا «یشلا نعش لاقارد دنسانعم تادژذکرب هلن وكس تنیعو یقهكنبش (بعشلاا 

 | تۆكس هدارو«بودنا عرضت یفیدلوا ندذادضا ةدراضب فلومذق رذاذ همش لاترد هتسانغمیعغاطو
 | زلوا لیاقت اق تن "دنطا هدنرانف هدیروصو هلغلواتهاذ هنعددلوا غل كوفر یو ره دیردنا هدحاصموردنشلنا

 ]کل هبتونسانو الص یا مش اف یک ابا دا یرافرطقالتحو قصر دهن حالضا هنتر بمشو ۱
 ازات قلب اند ر ئز و قطعاطو ةغدتقاذاةعشل ات رد هسانعمقم هرات اوهدسفایاهعشلاعت ندهتسانعم

 هنر یرب لنب راک اتو ةن انعم لی وشد هعاطو " اروتند هب 4 دیطعهلسق بعشو قرفتاذا>عفلاتعش لاقت ۱

 زود منك شاب کز دینجج تلف لب او ppp ناال تاق لصوم روند ہک یکی دشا یوشوا |
 | دخاوردب نوا ناتار که نحو تفف کرد لوا هرانکب ین هل هلتفاوا لصتم هنر یر ۱

 | تتت هز زوا ناعتناتفلخ ننآنزعو دوخت ندا قالطاهق هی هرنکت اج قالوا تغنت نژتلص ۲

 .اهیشترو رم تعش روئاوا قالطابعش نالوا ماج یرانآ ردت راغ ناد هلبنق تزدان شارو زدشازاذشنا ردنا أ
 | ندنآ هکرونید نق ةالوا نهادن دنآو رد یوت یس لاکر ولوا یو آد كنت ةلجج بعش س أ ۱

 | هناك رد نطب هدعل زولوا مسعتخ هلق تاقتنا هدنآردقح هلواردضرکرد دمو او باسنا مرک

 1 قلوا مشع یفدواشسب رها هقبظ لاو مج سد داف هد زدن هدعب زولوآ منم هراعباستا اس اطم

 أ .دیعب یا یعش لب لاق زدهتساننعم دغ و قازاوزةتسانعدغت قلقاربعشو یهتارابدلباهدانز ةر زوال

 ا رانا وغلا شتا لاقب ةن اعم قلوانابعو رهاظرولوارادضم تخشو ندیدآ نط و دنس هلق نادبهو
 قەشكرۆ FEY REET لاس زد هننسانعم قمر وه بور ان دت قوت ی اغاهوذو

 ۱ | هبلاالوسر تعش لاقت رد هنسا عم كنردنوکی یا !هربرب و هلغشادا الف غش لاتترد ةساتعم تلنالوغشم

 | شزفلا مال رد "لاقت راک هتتشانعف قموقیلآ ندنهج ییدلبآهجوتو دصق كۆد !طبط یتا مکو ەلسزا یا

 | ندتازا ییدنکه نرو ةكرضاذاةبعش لاق ردةنسانعم كلتا لیوحتو قرصة راو هدصقدمج نع ه هقک ادا

 [تععلا) منه ق رافو مهبلاعزتاذا مهیلابعش لاقت ردةنساتعم كلام اتلاو وززآ هلارخ !هقرف بوداتقراغم

 ۱ | لوق یلعروشد هنلوب وص نالوا هدضرانظل و مت رطیا لا نر لاق رونی دفن وب غاط هلن رسک ك نبش

 اخ وخاد عون صوضخح هز هودوردفح هلوایس ازا كغ اط ییا کر روسد ونید هرب قخاالواهدنعلارآ خاطیکیآ

 تحت (تعشلا) زويد ه هود شاصانانغ#یرلکدیدبعش نانلوارکد (بوعشلا) ردینآ عضو تعشو ردا

 ج تا کرونلوا رابجتو لبر غف یمن هتپخاص هکرد هساشعم قلواولنادش لارا كوا کیا هدتنزو
 | ناکدا مبا را تانلا نم ابعش منغلاو لج را بعش لا و رده قلواولنادْو ةواشکیتلارآلرزوتی ون
 ۱ ردح ندهبعش هلشزو درنص (بعشلا اروئلوا قالطاهزومآ نکا (ناتعاسلا) !دیعب ةبن قوا هییکتم نیبام
 ۱ هلت كن هدکو کا سرملابعشو رکذ بش اکرولوا عج ندنلففل هبعش :تللذکه انتی اصا رود نا
 بی یزلشان اروکو یوسزدنزانغندشاضعا نالواعفترع لوف یلعروئلوا قالطاهنفارطاویاو

 | لتفلا بلع بحو منرالااهنعشنیبةآرلا نم لج رادعقاذا ثیدللآ قو ردع نالتس هژوکی رت رغ کوک |
 هز وزه لح ردنراقادود کیا لنخرف هلبراقابایکیا دوخاب زدیراقآباو Ag داره ناب زابعس هدازوت

 تی هفحراغط قج ه و قزا «دشزورما لا زدشعاو ۱ هیاک ند هننفشح سعت 7 ها سولج

 نیشنم یا هنزول نیاید ندنزون یکنادوخاب شملکید ندننشیم ةعطق یا لوقیلع كنم اما ناددش وتوا

 لا هدننزو بکر ولک ب عش یعجیرود هبه رق شع یو کما تیشو رون دالا شاکی د لبه و قمالبق | ا

 .هدنثاطودکو برد هنسنر و روت دەنغلارا كاد: لاتج ىيا هد اغاو ون هنیام هلو وب یا هدننزو هغر |

 هک روند 2



 ۱ زا بال نما وشو اش بسشو جز بوش لاغ رد نیا ن لوا بسا هننزودوجق یون شلاو) هدننزو اق

 ۱ چیک ی راقوبق كنحاغآ ندفعلوق يتوج کروند هاب لوش هدنیزو زما (بیسشلا ) اساش راصاذاساطاو |
 | هل اشیمودک بوربزمآنتورواب کروند هی هقا لوشو هلواشلاق هدرمسفا هدیه كنکد یروق وق هما ۱

 ۱ ا روند هیدقان نلیکج :یٍدوسبودبا رورم یا ی دب ندنعضو هلت اشو هلوآرولوا لالهیمورواپ هدماکنهینیدلوا |

 ۱ ee (یوینل )ون هلن الی كنکد یروق بویر ندقلتللوق نوج یخدوبهرسک نبش (بسشلا)
 ۱ بکوک هل هج نش (شوشلا) لوا زاعاص دعب نم یسیدنکو بولوا لاله یدلو ہرا نندق ر دەقانلوش
 ۱ ااا هدارونكلوم یدنلوارکد ید هدنس "دام بش ودام لخروشد د هلهک و روندهنربع هدنبزو

 ۱ | ,ردهنسانعتاقو طو دش لینوکس لداصو یک كا (تصشآ) رد نيم هفالتخا نالو | ندنتمحب سهیل

 أ !ردهنبانعم تدجو طو ت "دشیچدوبهدننزو همیحم (هبیصسلا) ردهتسانعم ببصنو ظحو رولک باصش|یفچ-

 ۱ |( بصسلا]رونید هب یشکراپدل اببرضو ردهنسانعمببیصذو ظچهدننزو بیرغ (ببص فلا )ر ونید هنس دكندبوقو |

 ۱ ابصش الا بصش لاق ندهنس انعمطخامردکیچ وت بویلشخ هلباوضیم | یناویح شلو اعد هدننزو بص ۱
 | ین روقوامنطساداهاشلا بصث لاقي رد هنس ایس قوب بوز بوزو ی یردواهطمساذا لوالاپابلانم

 | هدننزو قنع ,gE ردرانح هکر دیفدا نو هدنیزو باصق (باصلا)ردزاج هددلنرتخقفهدن و رد هتسانعم

 دانساوورونید هک رد وتبشم ولتجزهدننزو صاغ (بصا تلال روپ هنسدوکنویق شلیوض بوی زا یھی
 قو جوک یسوصخ میم رر جت (بوصتلا) یاغیابصاش شیع لات رد هرزو تیس ذوخا یزاحب

 بوبع وطنکآ بوشآقوح ج روغن هه انواصابش راصاذالوالا بابل نم ابوصش شعلا بصش لاق رد هن اعم
 | هجو رسک ك نەر (قیاصشالا) ع واما رض رنک ادا لحل الع ةقابلا تبصش لاقب ر دهنسانعم یم اق ریسق
 هر دکتر ق كکراهدننزو نابشیس (نابصبثلا) هد ایشیا هتسع هلا بصش |لاقب رد هنسانعمتالادیدشو كىتىش اعم

 هکر د حیاش دیس نا طیشو زدیدآ بیر ندنسهٌثاط نجنایصبشو رونید هننبا هم هچ 5 لوق لع ولید ۱

 دلکدعوعسیدرفم هروکه نان كحر اروند هنیراج اغا كني رعبهود هدنزو بنا (ب اصشلا) رديمسا ميجر ۲۱

 0 تازاطو ضف كنبش(بطشلا) روند هناوبحو ناسنا نالوا دیدشو یوق هدننز و رفعج (بلصذلالا]

 امرخلشي هزانو قلا ن نیسحلیوطیا بطش مال يا رونید هیسک د نلبالابنالوا فیطلیادناو بوخ ییکرتو أ

 هذرطر و هعطقاذا لوإلإ با بلا نم بطش ءوشلا بطش لاقب هنسانعم كممکر ولو ا ردصم ٍتطشو روند هنلاد |[
 | هنع بطش لاش ردهنسانعم كلا فار او لود لو دج ند هنسنروا :لاما ذا ببطش لا ردهتسانعج كما ليم پولیکآ ۱

 امننلا] ردیدآ خاطر هد شزو و دعب اذ|لح رایج لابب رد هنسانعمقلوادیعب و هنع لدعاذا ||
 | هلق ےطشورد هل. ربتعاهفعسویو لی راتعادی رج یسک بطش ناوارکذ رونید هنلادامرخ لشیو هزانهدنیزوهرمت ۱

 نیت انوندک زانو هزاتنالوا تماق نوزومو دنلب یکی هس ورس لاب هل رمسک ك نبش ةبطشلا) رونلوقالبطآ ۲

 |یکش لکود ندبلاف هکرونید ها رسقولوط هننا لوشو اب وطلا ةضغلا دما یا هبطش هی راج لاقي روند هيه وب |[

 .كملقولغ از هبط شور دراج هد هلیعف كنش هدنوبهلوا یک لابکهلیوش هوا نوکز ود یمادناویتاو نوغیو یریره ||
 فرغرولک ب طشو رولک توطش یعج ردقجبمأوا یرهوجوییوصکرونید هي هقب رطنوزوانوزوانالواهدنزوب ||
 | معرچ(تطشبل )روید ةرمعطق نلیسک هنفلبوزوا ندنکروا هود هبطشو هدننزو تبتکرولک بطشو هدتنزو ||
 :هدنتیص كلف ضعب روند هر هع رط نوزوا نو زو ا نالوا هدنزوپ وا وو همه (تبطشلاوا هدو ||

 هکر ولوار مش ر رطنوزوا نوزوا خد هدنززوب يلق ولرهوجوولغازو رار دارا هقن رطنوزوا نوزوا یکوز هدنرازوب و
 هدنحرش حصا باتک ی ح رونی هر دف رطو هراهز نالوا هلهحو یکیاوب هبطش ردتخب هلو یرهوجو ناوص |
 كف اضح هلغلوا نیبم هلبسهرابعهدنرف ءافصو هلام ناب رج *دش نم هنتمق ملی قا ارطو طوطخ فیسلا بش |

 وتو هدتنزو یظعم (بطسلا) رولوا شلوا یب وض یرلک دنا ربت رهوج نوژوا نوزو!هد بت رسم
 بطش هفیا بوطشمو بطشم فیس لاهرونید دف ول رهوج نالوا ایس هش رط نوزوآ نوزوا هدنسهقرا

 :هندبقان ناو مو یروقیس هدوکورونید هیهحرا شل" هنغلنزوا ندنکر وا هود هدننزو هبح اتیطشاا

 فتح شلوا عت ۶ ندلئابقو فارطا هد زو ا اطشلا)ردندا و صرب هدلبچ دلبج مانجا A روډ

 ۳: هة طاش رد هنسانعم دیادش تن ا درعا رهاظروئید هزدقرف| ا

 E هدننزو طعم م( ةطشملا) ردیدآ خاطر هدننزو ریما (بیطش) ردنداروا عوخرم |
 یس ا حبوم



 لاقیردهنسانس كلی! تیاربس هرج آی ٹر هنسنرهدننزوا عفت (رتشنلا )ناو ارعت قا ا هد ېکررولب رکهانآ
 كمحا بوکح هتننیذنک نی وص دوخاب یا ول .هنس يس هلوقم ضراو ببوو یرشاذا تولا یف عیصل | ترش

 قواو وق هلبس هدابز یکن ردوخابیس اوب كشر (بارشنسا۱) هفشناذا قرعلا بوما برش لابش رد هنشانعم

 قبلا .هلیف نرو كي (هبرمشلا) "دا ىا هنول برشنا لاقي رولوا ش مچا ماقلب ینردک انوکر دهنسانعم |
 تاب هیزنآ دند كاوا ودنا بذح وضو یروم هکرونلوا قالطا هر مدام یعاربط لوش هلعص كبار

 اعقب دلوآ برش ترش لح انداحرونلوا,قالطاهناوباو هتطواطنبشنهشو هکّسوک کوب ةبرمشمو هیلوا
 كىچ هچیاوض هدننزوهنلتکم (هب رشم ا )هنس انعم هجر شمر وتی د هرب ق ج هزا و ضن اوبح و قب هلآ وض ندرهنو رد نبه

 کد دب هنسانعم قاز وماج نا نوما بییطت ین همت هب رفا ديدي هدننزو لیعفت (بنرشلا) روتند هاق |

 تا رشالا) ةدییج تناک اذا تلاذو نیطلاپاهنیطاذااہ تش ی رملابترمشلاق زدت ةرابعندکلیا ط اصەكماوض
 بورادلاق ةنشاب وص کن د هنسانعم قاب بوقلاقیرقوب لوق نل ققلب بودازوانوس هسهنسنرهدننزورارعثقا
 رادیسا ندنآ هدننزو ماتت (ةسارشل )و عفتراوارظنيل هقنع .دناذا هبلا پارپشا لاقي رد تمض تان هسک نجا
 قلزاخ لوش هدننزو هی رخ هیدن دشا كنابو ملذتخف (هیرمتلا) :رونیداهتتلاح قفل بودا دوان نوش هن هنتسرب

 ید هێز هدنزوولا دعامات ندهبزخو هرس وتشاو هیلو اهنسنراد هراس النصا هدن :آیکووئیدهراز گرم قلواو

 ةب شلع نالف لازاخ لامن زد هنسانعم ال تمو سو زو هو لو منوط هبّرشو ردبذآ عضومو دررمسو ردلکد عوعسص

 قلا ترش اف دفن شم نم هموم هبتضف ( برش داو ماجن لغو هد او قبرا لع ىا هد او
 بفعتضاذالعنراا قریش لافن-ندهنسانفم قلوا نوب رو فبعض ینو د كن هکر و شطعاداعبارلا بابلا نمایش

 sa هودكندسکرب و هللا تشطفاذا:لسرا ترش لامن زدهنسأتعم "قلواسوصیسهود لزهنکر و هربعب

 ردیذآ ج ضو مر هل رسک ادب | تبرش) رولواند دارنا هلهش وب هلبا تب وز اذا لح ر ا ترش لاش زد هنسانعمقعاق

 زداداهدلبز هد تنر نی اوض هلی هکم ءالثنزو برع( رش زدخضوفو هدشن رق و همرکم هکم هلک كننش (برش]

 هدتساصف هدلب > هدلب مان شک, هدنب رفد نفر هتف لار یعضكنبش (نلبروش)ردیس :ERS ه لس ا دو

 هد هرم دننزور وهج بوته نزوذفن ن وشو هدنزور زا رش دن زو تفتك( رش) ردهب ر قر
 بر وشا)اوذ هلوا روکو بص شانراص هننرب ئر هکر ونی هنبن لوس هدننزو ذفنق بب شو ردیلادآ عضوم زز
 هنآ ع رکو یوصو زود هندآ نوزوا هدننزورنهج هلسیح (بخج رشلا) ردیف رعاتشزپ لبس هش رفصم

 .هلیشءویمو رولواهبیش هناجناب یس هویمو قاب زدجاغا عونرب هلیمطو تفك وجو ف كنبش/نابج سشلا) دون |
 ردندیماسسا بس بحرشوروئید هتسک ولت و نوزوا هدنندو نفعج هما هلم یا ( بح رشا رونلوا تعادديرد

 نيع (بعرشنا) ۳۳ نافل وطنم زو شد هنب رلکک هغروکو هضروکوا هدشنزو زوفصع هلن دیجی (بوش ست
 . بولتدهنخلن زوا ی هنیسنر هدنزو هخرحد (هبع ر (ةبع رتشلا) نود همدآ نوزوا هدشزو رفعحملبا هم

 3 عوترب ندهناعدور هلتیسنقات (ئعرشلا) الوط هعطقاذا مدالا فر تاتو تام

 ردیدشت باكر ادعا اقا یا ةدبع ندننعباتو .ءاانو روشد همدآولپ ول نوزواولعشقا و توسخ یادناوناا

 ترا دجج»یاز(بژال ردعضومی ها (دیبعرشلا) ردیدآهونردوختابنرهدنزوروبنز (بوعرشلال|
 دوونیدهناویحو ناسنانالوا وا قرآ هجا یروق | یلدبو نشخ یا بزاشناکم لاشروندهششنالوا نشو تشردو

 هذ انزوا دوعق (بوزنشلاو) هلن بوکس كناذو یخ كنپش (برشل | رولک بزاوشو هدننزوعکر رولک ب رش یعجب
 ` KER 5 در اب و شواب رش یرشو لحرلاوا ناکا ب زش لامل ود هنسانعم :عم قلوا زاس

 ولک توزنش یعجت لوا شماملوا حالصا زونه هکروتبد ةغوبج لوش هدننزو ی رخ[ بینمشلا) ایزاش

 ناو تویو قیراو رد هنسانعم بیرش هدننزوهر بلا هژوا قبتع هنو دیدج هکر وشد هباب شاتللوق ۱

 یی (تزوشلا) هنصرف یادت رش ی طم لاق رد هنس انهم تصزفهدشنزوهعرج (ةيرشلا) لود هکر مش

Raiاش ر قق شهلا ب رش لاقت رد هنسانعم قم ردنلقرآ ینا هدننزو لیغفت  

 نوبزاتشنمره لاق هنمو رد هنسانعم یل وار ظتنمهنب راذصح را )راد هه > هدننزو لعافت (بزاتنلا) هرم یا هر ذاذا

 یدوجو تولوا قزآ هجا سبن هلب مسکن (بساشل 1) هرظش هنم طح هنم دحاو لک یاالقم ءام الخ
 تزاش ر ارىلعو هنتسانعم لورهن؛روسد هشلوا نویزوقراند ۰ TANE هزاویحو ناتفانالوا شبا

 Ber هلص كل اس رولک سش یجب ر دلکد مولعم نادنحقرف كنو هلال وا لّوق نکلر دتع) دن 4

 ی حس

 هدننزو



 مالکلا ترش لاش ر دلمجتسههتسانهف كما فو هيلع تذک ادا هب برش لاه مس لات رونلوا لانعتسا هنسانعم كل
 هبصنو هصح نالوادناع ن ندوصو رونلوا قالطا ا رسکتنش(برمشلا) هنقاذالّوالابابلا نمایش

 برشاذه لا یک داوصو یاب وصرونیدهعضوم كحهدنادو دو هبوصو هنم حیا ءالانم برش لاش رونبد ۱

 قالطا هیوصو یدنلوارکذ که ردزدص مهدننزو دعقم ( برسشل )رود هتفو ذی هتوصو زادوا: موقلا

 رولک هب رشا یینچماروئبد هیهنسن نالوا لاص هکملحاو بولواندنناش كملچا اهدشنزو بابک یار رونلوا

 لوقلع هنسانعم بارشرونبد هپ هتسن كعلا هدرلنوب هدننزو وّوبص( بورش لاو هدننزورسا (ییارشلا)ا |
 بح بولوا باروش هچرادقمرب 4 یک ی راوص ییوقو یی وصهمها روند هنوصنالوا بذعلا نوادرات

 هکروتلزا قالطا هر ینلدنیغرف ن دیا تلط كکراو روند هنالوا هن كارد بو ارونازا شونهرورنضلا 1

 لوق لع زونید هسک ن کجوص ندیبوقهج هلی لیا ةسکر رب نوجا قمراوص ناوبح تاشو و ونلو ارت تانسوک
 :رونید هیسک ندیا برش هنښن هجربارب هليا هسکرب و رونید هب یشکن لب راوص هجرباو هلبتاويج كټ هسکرب قاویخب
 قمراوصو ابا مشااناهتیرشا لوقت رد هنسانعم كم روما هلی رنک ك رمه (بارتشالا  هنسانعم یار شمه
 یس هو د كرهسکرب و شطعادا لح زارا لاعب ردهتسانعم! قمهصوصو هافسادا هن بسا لاس ردهنسانعم

 هنس انعم قم هصوص یس هاو د كل هتنکربو : هللا تو راذا لج لا ب رشا لا رد هتسانعم قاق هوت ||

 كنهسکر و هبا تنشطعاذا لج لا برشا لاق رولوا مولعم ناعمالا یدل ید دلوا داضت هبش نکارولوا ضلوا
 دوخان ی باب وب هب ونو برمشت نا هلال ناحاذا لج لا برشا لاقب رد هنسانعم قاچ بولکی قو كج هجا وض كنب زاءوذ |

 ەگىدنادإتمامۈب وه عشا اذا نوللا برشا لاقن سدلمجتس ذنسانعم كلبا ع ابشا بو روا یکی رکی کنرارخآ هکر
 هتهعا "۲ تۆلب زو قبو قشم ننالف.هننو رد كنالف هل بس ب هی لوه ارد نالفبح نالف بیرشارام وع

 ارتقا ندنالب هدنقج تن لکی ارش او لجلا بخ یا للا مولق قاوبمشاو یاعت هلوقهنمو هنسانعمیدلوا ج زىغو

 لعفا ملام "لیعثیع دا یا برشا ملا یتتن نما نولوش و هيلع بذ اذاهببرشا لاقب نوا لامعتسا هنسانعم كليا

 لکل لعجاذا هبا برشالاق یکی زوک | ٹ فج رونلوا لاجتسا :هتسانعمقعشوقناویحرب رخآ هناویحرب بارش او
 اهقانعایف لاب نا لقچذا لباسا نشا لاق ودهنسانجمكمروک تنا هنن درک لر اوط دوخ اب كنهسکربو وانی زف لپ
 نالوا عل ومو صیرح كب هیارش هدنزو تیکس (بی شل 7 هقح اس اذا نیوفللطا الف درسا لاقیوب
 دیر اشل اا روند هبیرکب نالوا نوکشود هکمخارج رج هد نوساوا ةسرولوا بار د هوك نیو فیت

 هنحاما امرخ شش نیکو هدشیزو هرک ۶ (هررشل نشت ا) زدلوا نکا ښهدنر اک قهرراكيونيدەتعابخو موق لوش ۱

 لاقب ردشُملوا بارشآهنس هزشن هک اب وکرونیدهفلب رمز نالوا هدیناسنا *هرهج «دننزو هعرج(تب ینشلا )روید |
 'قج هناف روت شهریار هرم رادعوعسم هد هلخف نشر دندآ عضومب هب شو هرجتیا هبیشههجوق

 رونی دهنالوا برم اشک دننزو نره هلیصنش (هب شل ا) ) ووند هیوصح وآربهفرغ هک تن یبکهوسحزدی نادنقم

 برش ةزاکی ا هب رشوذل هت لاق ردهننس انعدنرمش تزکه اخف (هبیتشلا ) رد هیانعم لب ادن زون اک ( بار ہشلا
 یجاغا یوص هکر وند هضوح كجوکن البروج ندقارط دوخا نانلوارفح هنس هزوخ كنجاغا امرخ هبرشو ||

 ندرپناب ندلودج هرلنانسب و غابو هرالرتو زردیا ید هنبد راج اغاًراس هدر هاب زولوا ردف كج دیا باریبت
 رانا اب که هلبعتف لو اوو یمحفاکر ونلوارب متروک: درد ضخ زردیندتافسرونیدکد کت ج هریویلاصوص |[
 هپ مشوذ موبلاتب ردهنسانعمترارح ت a as شطع قازرسوص ه رشورا ر دبا جد هرا هتکو خرط |

 قصالم هموقلح هکر ونلوا قالطا هراریط نالوا هدزاغوت براوشو ردیعج كي اش (بزاوشل ) را دنذشیا

 كلاجر براشوردقج هلوا یر هکرونیدهب رار وص نالوا «رگازاغوبورواوا لصتم«رکجقآ ی راجو اربولوا
 لوق لیعزوتید هرالق نابازوای :رعوط هبهکح ندنف رط یکبا كن هل ها رللبق ناف اصیرغوطمرغآ ندنخاذودتبنوآ

 هروک هنربسفت كفلوم هلبسو رونید تور هدیسراف روتاوارببعت قم ةدیکرتروئاوا قاللطا برایش هنعومجت كن هلبس
 هدهّراس تاهماو زدنرابع ندرللبق نوزوا یرغوطهغان هکر ونبذ هیراجوا كب هروک هتنایب یرشخحز ردنا

 نیفرطهدنتفل بالکی وربدیجس لعاب ینیدلواهدنتیه دنا برش ند: آهک ا [ وکریرمسفمیأ ارللبقناقراصهرغا |

 لوا قلاب لوا هکابوکرونوا قالطا هنتلاحق قلنوزو فعضنالوا هدندوجو كناویج یراشورولوا هی ربتعا ۱

 ی هلبس هیت (ناب راشلا) فعضو روخیا براش درع ین لاشن ردنا بذچو برش یتوقو یتاف كناويج
 یکتسوک كنيق قراردیا ندشمرکر ندیوسکر ونلوا قالطاهننرانو ر نوزواولف طی نو دنا تسش



< 
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 ار ا ینزبص زار وز هربا تلآ ی س هلوفملبوابج هدننزو برض (بعْشلا)رفسوا اتالات
 هلینوکس كن هج ىاخو یمضو غف ك نبش (سعمآآ) ةا اهرشقاذاثلافلا بابلا مات ضرالا نعش لاق
 رولوازدص »و هنیمانعممدنونیدهناق هتف كننش نشو روئد هدوس ناقح بولوس یک ل نند همت نکرولبغابض

 لوالاو ثلاثلا بالا نف ابضش نيللا قش لاقل رد هنسا تعم قغاص هلبهجو ضش ینآ یرک رک یدوس ند ەم |
 | ناقح نددع نکرولیغاص هدیزو باک( بانهشلا) و دیذآر اصحاب هدنع هلنتعف ( عسل ب رس هنلحاذا

 رولکب اهن یمجج روند هدوسنبا بورقشف ندرب یٹان ندنتژکن کرولیغاص هدننزو هب (هبتل)رونیدهدونس
 ی هتشرردق هب هز هکندباق هکر ونیدهد وس نانازواتونوس یک لتندهم نکرولیغاص دن لوق لیع هدننزو تاک ۱

 بهم لاقت هنسانعم قاعاص هلهجو هه نانلوارکد ندهم دوس هدننزو لاعفنا (تاتضعشالا) رولوادتم

 بنوصصتسالاز رسنا ي یاامد امد هقرع سینا لاش رد هتساضعع قىغا تو رةش ناف + بولجآر طو یا نللا

 انشا [ةنونکشل او) (بوعشلا ) رونلوارببعتید رشف هکر وند هزاوآنالوا!دس نکرولیغاص دوس هدشزو بولسا
 ندضراتاشح هدننزو نفنق (تدنهشا) رولک بیخانش یم هتسانعم لیلا سر روتبد هنشا هتشاب ب عاط هی ز همك

 روشد هب هنسن دیدشو طظیلغ هدننزو طبالع (تیزانعشآ او) هدننز و رفعح لب هجم از ( ب ته [) دیدآ ك جوارب

 ی رلکدبذوما ین الب راقح نداب ردردیدآ قجتوب ریهبش یا بن کس كتشاو یضفكمالوءانو كيم (تیلعشلا

 هدنززوا دکرولواهاکو زردبا داخلا ندراقحنوب و ندقیلهکردش ز عون رب ندننایلح ناوسن لوق لعردقج هلوا
 هدننس قاع لها 4 خراش ردلکد هرژواهبیعءان ردهنقارع هلک ون و راردناقالطا هبلتحفم هدهرارف نانلو ۱

 كضوحنرم یم هروب زم هلکهکرید جزم هلمرازوععب هلمرح جوژت ةبلطلذام هبله نولوقبزد هلوادنشموب
 یدحاو ناوند حراش هلغلوا عقاو هدنتیب * ابلنهشمر دلا كي رظعلردو کاب فما ږدخجوضابپ *وشا |

 بذثلا) یهتناروند هفکش ول ل یربکدیدوخن|ی الی رد هطنتغا ردن ولقم هکب لشخعو اشم سلخهشم هروکه نار

 | لوقیلع یکی سیدنا دوب هجصآرونید هراقادب ی ر لکدسکب ویا دوب هلک ب اتان ندح غار كن هم لا ذو كبش
 روندهناساواو زونید هنس ر قلنوانالقهدامرحو یک هانسروند هندنن وص تذشو روشدهنغوش كحاغا

 نوطوا هکر ونید هند هراب اغا یروف.قرفتعو ةدکارو نوسلواهسزولوا هر ره یک تببلاثاثاو تببلا عاتم

 لا یذش لا فن زوهسانعم قلعوص نیغوبق كجا هدننزو ترس (ینشلا تنشلا)رولکباذشا يجبر زدنا هتسارکو

 قلا رشا بنش يلان رد هنشانعم قمادو ینرللا دات كحاغاو هرمشقاذا یتاثلاو لّوالابابلانمأ اذش |

 یوبنکبوقج هنادیم جانا: :ملکلیا لازا بوبادوب یتراخاشایگان كحاخا نعت ودب ىج "ناصغالانم هبلعام

 ءرشلا بذ شلاق زدةنس انعم عەكو ةن" بذا هنعتذش لاق ر ردةنسانعمكلبا عقد یەنسىنر و ر و یدر وتسوک :

 هربشقادااسمذشت ءاملا بذش لاعب ردهنسانعءقع وص نغوبق كجا غا یتسدوبهدننزو لیعفت (تیذشتنلا) هعطقاذا

 ۱ زددنسانعم كلبا حالصاوعطق نترللاد نالوا از كحاغاو هدرطاذا هت ذش لاش ردهنسانعم كلبا دیعبتو درظو

 ۱ | قرەلوا مسو زدضم وان واو ولید تیذهتهلسلات لع که تنر زد تش هنل وا لع راغ یراقدا واهبا قواو
 ag og شلاق ر د ةتسانهم كلبا كولد كولن وزنا نادت یر لام هسذشن و لو وونلوا لامعتسا لامعتسا 1

 م (تادنشلا) ب دشا زولینکی راقادب كجاغاورولبص نيک( هلکنا هک ونبد هب هرهدو هغاروا هدننزو ربنم (یذشلا)

 بکوک بدو روند هاو هعدآ همدا نالوا فیطاو بوح یادناو تفلخ تولوا ۵ نو ژوا هرژوا لادتعا هدننزو ۱

 دیتک یفتمورودندننطو+ (تذاشلا) قطا نسخ لب وطیا بذوشو بذشم لجر لاق ردهیانعم لواهدننزو
 نالوا ملطفنم ندنجفا هلو انتو دو دیموت هو دیعوت ندنع التفو رتخدعب نم هکر وتیدهبنک اهشتو كن کلابلوشو روند ۰

 ندربجنولنانلوا قالطا وذا (تذوشلاوذ] :هخالف نم سو ًاعورش/یا بذاشوهلاقن ندشعل وا هبشن هخاش |
 قو و رعلا بذش اوقرفتاذا موقلا ب زشت ایلقی ردهنسنانعم قمل وا هدنكارب هدننزو لعفت .بنشنلا ندبقل كنز |
 | قورعلابنش لحر لحر لا زوتیدهتنکنالوا هراکشآ هراکشا و ضاط یکی وللا انا یر زظ هدو دنن ژو فک :

 | هدنزوراکذت (تارشتناو) هدننزو دعقم ا تراش او) هلبنوکس كنازو نالث ثاکرحكنبش (ترشلا) اهرهاظیا
 ,كنش لود لع هعرحا اذا ارا باا ر ابرو اب شمو ثيل ازش املا برش لاقب ردهتسانعم كمآ

 قالطا هموق نالواتیراش هلی كنبش ترشو روشد هکمضصا زدرامسا لب زمکو هلو ردزدصم برش هلق

 PET OWE ۵ :یکبحاضو بخضرولوا مجیدوخا یکلحرو 2 کر ږولواعچ سا یعی رونلوا
 ارتقا زما عودهدنفیخ ةتسکرت هل سانموبو هثشانعم تادروصا رولوا یادعثم هلیفرح هاب برشو یکدهاشو دوهش
 we ججج حج



 بس سس اس سس سس سس

 ETE ده دنسه دامسد هکد ننرونلوادارم یردصمیانعف کر تلتکم هل, هیت قلب ۱

 دنا وغو زام زدنا ە ماكنه كچ را وب كرەيلكعا تولواریب وشا ندننامز مکلتکی و تم كعك ی عد بدنا 1

 زولوا ید هیاکطا قی رط ىلع هدنروض یراقدلوا نّنمو زونلق هدنل ره منا هلیلاخدا ن :ونتنکرولواهاکو دلی |
 نوزفاو هدا زینعنو رو نسح كن هنسنر هدننز و لیعفت ؟ "بیبشتلا) یکی زابعلاقو لیقنع مالسلا هيلع یسلا ئه 1 ۰

 هدتسهديصقعلطم هرعاشهکر دشملوا لاهجتسا هنس انعم ءاسنلاب ببسن هدنایعی دبح الطصا هلتسانموپرددنسانعم لب |

 فصوو حدم ی وبح هزوکه نورو ېڅ یارعشو نس هبوبمادتب زدن رابع ندکلبا لغت هلیس هقوشعم وب
 یتسهدیصقهلب رک د كنس هوب هک ا وک هلکلیا دان ییارحامو لاوحاو داوم ضعب نالوا راکرد هدنرل هنایمو ودنا

 لویتم لویتممویلا یلقفداعستناب # هدنلوایم هدرب نمت نی رش تعن كن راترضح یعک الردبا !نیسحو نموت

 بئاشلاز ام ضرغو لرغلااپیف لاق یا ءاسنلا بش یتا اذا هنالش هتدیصق رعاشلابش لاق یکی راتب
 ا تاوشیا ب یئاشةوسن لاش روندهننناوخ > هزانو میکردیعج كتاب اشک راست بنا باوش هلی ك نش

 كلا مات بو ریدشرپ !هلاک ییهنسنرب هدننزو هبکک (هشنشلاآ یدنلوارکدذ دش ادق ا هروک هتنای

 نابشلا) هتسانعم لعرونددتو روئید هبرعع هر ر مع هدننزو تو ا همادا ا لاعب ردهتسانعم |[

 راطعل ادم نیما دیعهدنزوناک (نابش ]زدبقلرسج نیر فعج هکر دموسرمهدنس دا دام نیش هدننزو نام |[

 هدننزو هباصس (هباشو )هدننزو بیبح .تبشو هدننزو دادش .باشو هدئنزو هبح (ةش)اردنبقل تند مان

 مان ارس رد نطب زب ندنتعاج مهفونب هبیشو ردرلن دح فورعمراّوس ندباشورتعلا ن ةبابشو ردندیماسا ا
 رد, ناسا تعاچ ر هب دیدشت كناب و یخ ك نبش (ةب وش ردتعاجرت (هیاشنا) یدنارایدلوا لزانهش اطدوخاب هلحم د

 ن علو ردشایاتباواز یا عماج ندنرارمضح یر رف ردیوسنم هندج هک هک ی وشلا“ هب ونش نرم ندمج

 ییعیرد دفوردییحاضص تباو رگ ذیسا ی کا هنوز( (بیبش) ر دندنین دبسحم یپبشلادیعس و

 لاقن رد هلساسنعم قلوا كاله هتف (بتخشناو) هدنتزو دومقهلجج ٠ بولا ردقوب ىرغ ندنآ هسا وب |

 روند هر هصخو هودناو نزح حسو .كلهاذا عب راو لوالاباسلانماب اس دو ار ویس نو لحرلا حب و

 یعلاو (بخالار رولا ضراع ندهد دش تالاح یسهلوقم لانقو ضرم دنا کر نیت و جت ۱

 11 <هزرهولزوس ق قوحور دیدآ هزدزب هدلحم مانهمرع بح اشو ردهتسانعم كلاه نوا كاله هدننززو فک

 ضف كنبش باشلا ,ز زوئید هب هغرفناغزعاح كي و راثکمءآ : نهیابحاشوه لار وننذ هب یشکراتفک هوانو ا

 یجب روند هثنرب.ن دنرلکرد هناخو هیخو زذ ةنسا غم هضفو AS همغو: :تحاح هلتوکس ڭىچ و ا

 بّوشلاس نوجا قعقروق یهود بوز وق یراشاط لقح هدرخ هنجگا هکرونید هعولط یروق لوشو رد بوم
Êنود هب هب رق لوشو هنساضعم لیوطنولنذ هب هنسن نوزوا بو ردیمسا كني ردن هلبقرب بشور از الرا  

 ایه لاقت هتسانعم كليا كالهرولوا زذ بضم یو ز هديا یس هغوقوص نسبغاشا بو دا عطق ف ندنفصن ||"

 قلف لوخشم هلبا هناینررو هنر یا هبجش لا قرد هنسانغج كلتا دناسنغو نورو هکلهااذا لّوالا بابا نم |[
 كدوروا هلبا قوا یزاکشو هب ذجاذا هبعش لا رددنینانع كنکج ییدتسنربو غش یا دبش لاقب رددنیسانعم |

 اهن اوق صعب ناباق ےمسب هافراذا یبظلا ب نیش لاصس رد هنشانغم كليا لاعع هتک ج الداپ یلصا ضم یف

 ىشنەسطناچۈ ىس دضوفاکآ نا وخ کروتاق# در دنت ناتاوارپغتىايەس ةلنينمط (يعشلا) حربننا عطتنیف

 ۱ ماجنو رب وشهماچ هدنیزو باک باشا! :رونلوا قالطا هی هتس رافدنلاوق خد اا .هدرلر قشر اتص ا

 باولا هن رزواوراردباتصذ هرب پوناج هنیرب , یربیاشخا باقر هکر ذهنسن یرلکدش ءاربعت ضعَق كن روان
 !ضفقو هکبش یم ارج كتهتسنرب «دننزو لعافت (بج استند هنسآتمم باجش م:دنزولبنم بست: ایی ا
 ضع! قهصعب لخیدو طلا ادا ین بجا لاق رد هناء لوا لخادتمو طاتحم بوشقوص هرکه 1

 هدنور دیر وند نوناخ لوشهدنزو روبص( بوشل ار دنوخ أم ندنوب نم و نام نانلوارکذ هکر رد حراش
 لاقن یکه بلف هقالعو قشع نالوا هنفرط هسکر هلوا قلعتعو هو دوشم یب هلففوا یهودناو هشیدنارب
 TS قعلوصخ هدنبزو لعفت هفت (یضتلا) هب قلعتماهملق مه تاذیعا بوس آف

 هتسخ هلباه دیوصلاو هدننزودوعقفلا همهم یاح بو ) زدناطق نب درع نا هدننزو یصنم (خشضلا
 ا یلوارغتم نور كنر ین ند هضراع یس هلوقم دیعب رفسدوخان قلجنادوخا ندقلقرآ هلکیکچ

 .رتغلاذا :شمالاو لوالاو e هب وشو ومت لوبا ی مات کشو هنو نس

 ص سن

 س
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 1 هرم اباتت هکر بد ناشروئیدكبح هن رادمو هقینرطا تزهزباس موج ەك تن رون ذهن وا دعو ەمى رط كشنوکو 1

 تیوب قش هب هغ رط نانلا ص یک ت هدنب رب هلج اغا بوقآندصوب نالوا هززوا جاغا هکر دوش رم هدنس هدامرفغ
 | بوب وشو یهتنارونلوا قالطا ید هبهیسعُم طوطخ نانو اربع ع اعشلا طبخ هلتهجوب سل زونلوا قالطا عملا

 ۱ بشد نرد رر دصم هدننزو هبیبح ( هش او) هدننزو باعم (بایشل ۱) یک بیلاسارولک باش عج كن |
 | نولوا مجندنسهلک باشبایشو بتف :راصاذ ین باب نم ییشواب اش مال اشسا لوک ۱
 یکلهزاتوهل وا كثبشره باشو هلدیدشت كابو ی كنشرولک یتدناشیعجج كباشو هنشانهمتناناوج راجت
 .ندیقل ابطل انب ةفیلخ ندظ افح باشو هلو قیاراهنلا تاش تتنح لوقترونلوا قالتطا هنم اکنه

 بیو داق یرق و نرالا کیا ت آرولواردصم باشورونیدهخورتوط ق ج هردشنوطشت ۲هدنزو باک (بابشلا)
 | بوبشلاو) هلیخف كنبش (ببشآ ۱)ردشلنارارکم قوب تفلۇمردنزابغ ند ةبطاشن ثاکر نوک اش واخان
 || کنهننشرتو هدیه ذرا ذا لوالاو ینال بابلا نما ویشو ابییشوانابش نم هرفلا شل افت ردهتسانم ننابش هدننزودوعق |

 ] ا تمنح یقادازیا رل!نولرعشلاو رامنطا تبشلاقب رونلوا لامعتسا هنساعمقمرزآ یتفاظاوقنورو نسخ
 | «دینییکیا یدلیاراهظایبک کرک نلاجونورفا یتفاطلو نسح كاةیوحم لوا فلزو باقتیعیاهل اجارهطاو ۱

 | وتلا ]ردشلوا نلقتعونابامتلامکلا قمل ارن لاج زور یسهفش ک اهآدضاب ف شکم ابا رتلطلواءابس
 أ | بونشوهاغ رو هو تفاطلوقلوزو نسح همت و روت ده شو و ید زد شتوطشنآ [هدزورونص
 ]| هک لواروشو اضقرب ینیدصب كنم رللا ىدا كنیراقابا نسب هلواروشتواصقرللا یرلقاباهکر وندها ل وشو نح یا
 1 | نسموولش ای لوق خونی هبیکوهنوبقعنکو + هرغص خنک هیدبهالعبرزوجت ناک اذا بوبشنشرف لاق ردئدنساحم
 | لاقیردهنسانعم قمر ذشوطش هدننزو دوعق (بویشلاو) هلیدیدشن كلا , ۇ ف كىش( لس رود ةنبرلتتوا
 | لات دولوا مزال هنبئانعم قمتوط بوناب یدک وین او اهدقوا اذا لوألا بابلا نه ابوبشو اتشزالآ ۰ بش

 | نقده تاتش رون ذهب وشم هشت | شمل ولع بوشتوطو تدقنااذا لولا لغ تدشو مولع|ءاتننیعرانلاتش
 ا زااذاابش ی شلا بش لاقب زد هنس انعم قلوادنلب تولتسکی هنسنرافلطم تشو 2 ھن و اش لاقالو اب وتیسمرالافب

 1 ۱ ضعي راد حراشردیدآ فز ردم یاودرب بشور ولي زود جاز ندنآهک ر دشاطغ و ترب يع دیتا خاز ترا بشو
 ۱ عیجاریزردع المان یریسقت هلح از راج یش ن كفلوم ةكیدلاقردا تخ ةلغلوا موس سه هدنناژیع ءا از هدست

 | زاردیا روهط ندندعدرب 3F بشو ردموقرم هرز وا قلوا یربع كشوفانصالاربثکو ندنداعم جاز هدنادرقم

 لوداشنورازوطوراښازرانآهکردندهعب زا نداعمنانل وال ناک ىر وص ونلواریعت باش هل رضءدک زد بشو|
 | هیثمرا ندب رقهحاز هدل اغفانکالواو رولوا یثک اهدبز ز جازامازولوا شک رادقمرو هّیشحار لّواو رد ابا

 یب كالوا لّوادنمو دوجوماما رونلوا دع یمق ید نوا و ردنا روهظ ند هراس دالب و نڪو ناتسعنروکو

 | 5دوص زار ولوا دمت تو دیارطاست هدنعدالب زاربد یناماکآ ردلکد یراص نکل لئاع هترتصوفافشو ضیا
 | | ید ءاود كفل ومرونلوا لامعتسا هدناواددمیعسق ون زولوادحا را ةیرکوراسکتالا مینو شمول یعنعرو

 ۱ | قان نسحو يالا نیدجاو لالب«ن ل اله ندع ندندح ردیدآ عض وعز هة شو زدقح هلواو
 لا هل نش لاق هنشانعم قملوارمست و هثیهت هتسنرب رولوا رغم فلت تشوردرانوسلم هیاروانویشلارذ
 | عتروخیزاذا لوهحا لیعایشلا بش لاش ردهتسأنعم نلرلتعفر هلا لضفو هدانز ةو بو حنایآلوهجلا لع

 | دوتید شالوا نس لوق لنص رونند هب کو هنوبق کو هرغص مکه ابر تنک ك يع ی ا (بغل]
 هداف اظ هل سد كنشا (هیابشونم) هناش یا ةبش هما لاس روند هن زوعو هرق هزانو خخک هدننز هدننزو هبخ ( هشل (هشلا

 كمردشن دالواناوخنو تکی یحی قلواناوخج توش یدلو كن هسکو هلزرسکت همه (باشالا) ردتعاجر
 ءا طه بشا لام زونلوا لاتعتسا منسناسنعم هثیهتو رستو ردقتو هدلو تشاذا لج لا بشا لاقتردهنساتعم
 دارد هر زوا ییدلوا فن ن د هناستاهثعا اتتضبا لولا لع قالملا نم هل بش لاتا ختا یا لوپهعلا
 یعیردهرزوا لوهه هع بطني ب هکر دقلواهد هلی هرابع دیزوعفر یا تشاو ت ااو ھو هطفس

 یناوتع اف هدنلوقان بف مضلاب شكت فلو وم ىح ردلمهتسه هوهتساعم یک وب تعفر بونلهدانزهنسنرب باشا
 یا 5۱ شرفلاتبشا لوقت ردهنسانعم نعم كمزوتکه طاشنو هولح تودات وا نئآ ب ابشاو رفتن زقه هزوکذ م 2 هطقس

 تشلاوا لبس ھت لنعافحسا (بشلا ۲ نشااذآ زوقلان باشا لاشن زد هنسا نعم قلوت قش اتر عضو هتجه
 لوهح ام (بش شا روتند ارا هلسهنش لعاف سا تشدو رّوشد ةرغض شلاوب نشات هلیس هب لوعقم مسا |
 چ ,سحومیم ي ۴

 م

 هلیس هني
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 هد هيس هلک هی وس هداروا حو رولو | شلوا یمکح بکر منادنوصهلب هر وک ذمظ افلا نک ی زا هلک هبولاخو هب وطفنو

 كنس هلکهب وبیسهدنباب تاک مه هجا هیلعیماج یتحردموسرم هنوکوب ید هدهیوحن بیک ك لذكر دشلبا ليش
 حافتلاذفحار یاكنلوم هداروبسپ ردشلبا حب رصت نغیدلوا یمکحبکرف ندنظقلهبو نالواندتاوصا ها ببس

 هدنخرشقانکی حد هج زا هیلع ینازاتفتور درا ار سفت هنوکو ب بد مالعا صعب هقشب ندا مردم یر سفت هلا |

 تادرفم هکیدلاق ر دشا تنو دزدهنسانعم حافتلا ةحارردکر ندنس هلکه و هلا ببسردیسراف ظ فل هر وېبس

 || هحاریخد هب وب وروند هياملا ببس ردففخم ندنرا هلک هپ و بس یس هلک هي وبس هکر دحو رشم همر وډ هدهیسزاف
 زونه هيلا یوءیروب زم بقلرولوا كعدلوققاما هی وبس هلغلو ا بک م ندهصیصخ ءاههلبا یو نالوا تساهم |

 هیارغیلا بسن نوف هیالاةفحت فاژمویدیاراشخوا بووس هلکنآردشلیا بیقلتیسدلاو نکیاهراوخ رش لفط |
 دل ابخفوواو نوکسو ءاهمنضورد هلیتف لو اوو كناههب وهار هکر د شم دهدنس هدام هی وهار ن قحا هدنسهلاسر من |

 یک هیورح و هبورعو هبویپسردنغل هجو یکیاوبهدراسا نالوا موتخ هليظفل هیواقلطمور دلیلقوب نکرولوا ظوفلم |
 ب وبس هر وکه ی ینانو رولوا شلوا قاحا هنضفل س بولوا توصهیو هروکه کو بسب رذراج بار عاو ءان هدنویو |
 هرزوا رسک ی ت رخاوا كتاب کر هلوقموبذاص کا وردغئاس ید هجو یکیا لصاخ ارولو فتو بکن مند یسراف |
 هک هلبس هلکی س هب وبس هدندنعراضعب هکر د حراش رای دلا برعم یک یرخآ كنس هلک ك ېلعب یراضءبو رایدلق بم |
 یج اص هنیطا ۀعارزوتا هلغلوا ېکرم ندتسن ءاهلیایوب هکر دکي ح ندنس هلکه بوب رونید هددعزوتا «دیسراف

 تادرفم لوقوب ںیہ رار دیا ہاکن هلیفقو كناهو یتف کاب و ی دمو ےن كلاب نیث دحورد هیاک ب دنر کہ کو لوا كقد |
 شلریویلاص هنابب شوب یاب ( ةناسلا اردیبقل یسوم ندجند هب رصعءاهقف هیوببسو یهتناردعفاوخ هیهیسراف |

 هنسالوم یسالو هکرونبد هلوق لوشو رروب بو نک هدرپ یکیدتسیا هنشاب یدنک هک هنسانعم هل باد روتیدهواوط |
 حراشرواوا هیلقندوخاب هلی ابتعا دبقر تین أتءتهروکهکی هلو هدازآهرزوا قوا عطقنمیکی نججاابلکبویلوا نا
 عطتنمیکب سن ج الو لسو هیلع هل یلص مرک | لوسر ترضح ردشناوا دراویعرش یی هدنفح كنو کرد

 لامهاو بییست هدکد شنب هنیدلو كنیدلو کۍ دیا رونلوا قالطا هي هود لوش هدنیلهاجهماسو ردشاق دن نایقوا |
 هاستلاح یه وقمر هک یدل رونلوا یا بطا هبمقانلوش كلذکی دا زر نارام ننلامجتساو بیک ییا
 بور وغوط دلونوا ینعب نطب نوا هکر دهقان لوش لوق ىلع یدیا رل یا لامتسا درب بول ویلا ضف ناتبښپ |
 ,لوش هبئاس یار یلعو یدیا راردیادازآ ن دلبمګو بوکر بوزپ ویلاض هنشاب یدنک ی ا هنلوا یشید یو
 ندهنراحماب ندهرطاحر یتسودنک ی سهباد دوخاب بولک ملاسو عاص هننطو ندرفس قارار هبنکرب ذکر دهپاد

 هضروبقر ندنر)هُغروبق كنسهقرآ هکردهقان لوشضعبلادنعو یدنارولب رب ویلاضا رکشت هسلوا بس هلهالخ

 كوو بونباک !هسکرو بویلوا ع ونم ندقالتوار و ندوصرالصا هلی رب وبلاص بو دیا جارج! كیکرا دق ادو خاب |
 كج هن هلکلنا تراغوبهنیمادعا یترندبارعا هکریدحراش یدیامارح لامعتسا یئآ هدنرادنع یدارر اپا ل یم |
 هدکړ لبا مول وید نسروینیب یمهمارح هلبس هویش ناعتسا برعرب یدیشغ هبهناسرپ راپ ان ندنغیدملاق ی یاد
 (ب یسلاو) هدننزو باس (بایسآ ) ردشلوا لم برض روب زم مالک د عب نم هلکعد هل لالجال نم مارا بکر
 شب ردق ههلوادیسرءهلاک كنامرخردهتسانعم هرتسب لوق لعب هدننزونامر (تایسل او) هدنززو تاک"

 یقالطارم هرکه نن بطر هدعب سیب هدب مب هدعبلالخ هدقدلواقروق یک هدعب زاریدماطهنکچ ادتیارذراو

 هلبقف كنبس (نابس)ردیمسا نوناخر ندهیعبان هبایسو هنسانعمرجن رونید هیهداب هدننزوهراعس (هبایسل ۱/ونلوا
 ورم ا نی ګو هل دبع ن ورع ءال وبا ندنن دردی رد هلی قز هکر دیعما ٹوغلا نارد امسال لیلق یزشکو
 (ناباسل اید ردیمسا كخاطرهدنسارو یرقلایداو هلبقف كنبس ناببس» ردندهلبقلوا ینابیسلادیوسنبوباو
 هدننزو مع (بپسلا) ردیدآ هردر هدننزو لیسم هلبعقف كيم [(بپسلا)ردعض ومر هدنینیک اطنا هلبابلخ
 ماما ندنیعبات هدننزو ثدح (ببسلا) ردندباحصا هکرد مصاعنا هدننزو هیاک ( هبایسر ردن دارعش کرد سلع نیا
 كندعس ءاهقف نالوا هدهندمهیلا ییومدیعس ردلوقنم هد هلیخف لزابردیعما یرردب كن رایرضح دیعسلیلج
 زیجلا نیشلا لصف يابت هلا هچرردنلیا مجج قدابعو دهزو ثیدحو هقفردندنیعنانراکر دیر

 لاقب روند هروب یلقناغاص ناغابندرب هلتعرمس یکروناشوب ندمولط هلو کس ك نهرو طك نبش (بو یشن
 لرطانو روند هش ندا روهطهلت دش ەعەدورونىدەەنىسدولت :دشوولت دح افلطمو هعفدیا طلا ني توي راء ت

 رود هتترارج ن دش كشن وکو رونلوارببجت تملطرک ن ونید هر نالوارهاظادتراندنلاجونسح اروظنمهش رظن |

۱ 
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 یدنلوارک- ذی هدننءداف تدسرک» هتارونید هی هود كکر انالوانیتسو یلصو نان انط هدننز«لحدرج (بآدنسلا]

 هالتنزو هنس هلا ل مهغیاط (ةبطنسلا )ردشهاوآ رک.ذ هد لح یکیا نیم هرابهذم نیید رد هدنازو هیلصا كون

 لوط یا ةبطنس هلاقبرذیفضو یناسیفاتماق هکر وند هنتلاح قایزوا نالوا برطضخو یکلس زمسقشقاپ
 هروناجنالواریبعت كتلکهدننزو هذفنق(یعنسلاروئی دهنیگچ یب رومد هل رسک نس (باطتسلا) برطضب
 اروند هزکجنا هدنرادقم كمجرم ناقراص بوموت یرغوط هخه دنس هتروا کغادود تسواویکسرعنیاروتید
 دیعب رفس هلینوکس كتابو یعط كنبس (عاسلاو) هلیعص كنس( ذب وتلا ردیعما لجررب هد زورفعج بهنس
 لضراربدوخنب خاطر دوخ در درب هدشزو نافوط (نابوسآ دیعبلارفسلایا ةًابسلاو ةبوسلا هل تدب لاق ردهنسانعم
 اشو زون د هنآ ولنا ديمو رک ب و زوانو یک الف هنس انعمنابایو تشد روند مو هدننزو به (بهسلا)ردیمسا
 زدیعنا ر قازوج فور عفر و هذخااذاتلاثلا بابلا نمابهس ئىشلا بهنلاقبهنسابننعم ذخاقلارولوا ردصم
 کرسک ناهبهسسو روید هنآ رک وب وزواب یخدوب ردراج هد هلی رسک كناهو هلیقف ك ناهو یم كيم (ب مسل
 جزا رتکم یا بهسمو بهسم لجر لاق ردندباهسارلتوبو رونبد هسک نازواو راکم ولزوس ق وج هلبعقفو
 نکل دلک د دراو هلب رتسک ك ناه ر دند ږداون کرد هل عف كناهلغاف ساند :وب هروکه شناس كن هراس لوتصا کید

 اومه هکر وند هرب لوش هلیعمكنبس (بهد !)ردشلوا دراو هدیسبکیآارهاظ ردشلغا تین ید قشیکیا فوم
 ك هدیکهدرانآهکر ونید هنس اونو فارطا كز هوا ةالفلا بوهس ضعبلا دنعو رولک وهس ج هلوا لېسو
 مالکلازاک( اذا لجزلا بهسا لاش رد هنسا نعم كلیوسقوج ەل رسک ك ن هریه (باهشالا] هيلوا قي رطو كل
 ییهصب رح سفن هلبا ظحیافینساو بلق ءانختسا ند هنسنرالسصا باهسا ضعبلادنغو بمنسو بپسموهف
 یتخعبطو هرشادانالفتمسا لامن زد هنسا نغم كما طارفا هدعبطوصرح هدنسهحر دلعالبا كلاسماو ذخا

 || ین هلوقم ضرمو فوخاب قشع لوق لقغ قل وا دوب هلت ققوص نالن با مساو یش نع: هسقن یهشنال
 قوا ذیل غدل نم هلقع بهذاذا ل وعلا لع لح زا بسا لاقب ردهنسانعمقلوا ربغتم نوا شان ندهضراع

 دوخاب قلوت راک زور هلغملجآ كيلد هدنا لوق للعكعشرباهلاسموق بوزاق یب وقو ضرموا عرفوا تج نم هنول
 خراوالمّزا یلعاومع6* ارب اورفحاذا موقلا بهسا لاسشندهنسانعقلوا باخ هلغمال وب وص توزاق قوق |[
 اهولهها یا بادلا اوبمسا لاقت رد هنسانعم كمرویلاص بیسم هنشاب یدنکیراوطواربخاوبصیاف او رفحوا |[ .

 لاق ردهنسانعم كمو وکرب و قوحو اهنغراذااهدلو ملا ةاشلا بیس! لاق رد اخلم كمایتسانا یزوقو

 ةديفت یایهسیرب لاقبروتیدهب ىب وقنالو ان ردكي ید هدننزو ه هر فیس ا) ءاطهلا نمک أ اذالعیزلا بها

 هلسغلو !قوحیغاربطدوخاب بولوا هدنبرد تیاغب یی وصکرونید هب ی وق لوش هدننزو همرکم (ةب ملا )وغلا
 هدشنزو لاعتفا (باهتسالا):ءاملا لء زدقتال يح امتدهس كتيلغاذا ةيهمسم رب لاقب هیقلو؛رادتقا هنجارخاوض
 قذیدآ ارضصرب هدنن زوینرکس (یپسلا) ءاطعلا نم رنک اذا لج لا بهتسا لاقب رد هنسانعم كمر و هیطعقوج ۱

 هدننزو باک [باهس) ردیدآرارضرمفوزعمر و ردیدآ یی وقرب صوص هنسهلبقدعسون هدننزو ءارهع (مابهسل
 هلتترو تبغ (ببسا )دو دسک مان بان هلمعنیسیریغندنون و ردرو مشمرعاش بانهسندشار زدندامسا

 دوخ اب هدق دروتوا هز غصیکو هژاطع یاسانلا ی لعهبیسضاف لاغی ردعسا هکرد هنسانعم ششخم واطع یر و
 دن رازقغزب وق كمف تآ بسوراربد یس دید ره رونو ار بعتر دنوکهکر ونید هغد رص كاج هیلیا عف د هدقدناج هرانک
 زرد هنسانعم كم روب كاج یک ناوربآو یرجاذااببسببسب ءاملا باس لاق هنسانعمققآرولواردصمببسو روشد |

 اعسضعیشماذ| باسنا لاقب ردهنسانعع ببسیخدوبدننزو لاعفنا (بایسنالا) اع رسم یشما ذا لجرلا باس لاقت
 رذترابعندلاوما ناّمج بونا وب ندنتل آرب کر وشیدهزهنیفذ هلبعط كنبس (بویسل] رار دیا لامعتسا ہدنہش م هبح یزنکآ
 ضوامانمضا(ببسلاتاذ) یهتنا ردیدرفه بس ردشملواقالطا نوع دلو هبهل فیطع هکربدح .راشیک زاکر

 ندیدآ قمییارهدننهکلو مزراوخوروتیدهنلوب وصلب رسک كنبس (ببس|)ردیدآ مس او ءاضفرب نخی هبحررندناحر ۱

 نت حابصرداجسم لب مما رهن لوا ردراوهدلببهرزوا قمرا یهچواردیذآ قمرارربهدننیاهن تارفرهنوهدنارتهرضبو
 یملعم كن هفيلخ هللارمال نتقمو هللا دبع نب هل! هبه نالوا یملعمكت هفیلخ هلن ردنتمو یرقلادج انب یبشونوراه
 ردشلبا در فا ومملرا در دیر دب لدجا ی دوم تا هقیلخ هل ارال نتفمراصعبر دن دارو یبسلا باه ولا د عند جل نالوا
 یزارشلا نا عنو رغ نالوا اماما هکر دذوخ امن ذنوب ییسهلکهیوسس هنسانعمح افتز ونڈ هبامل ا هدیسران ببسو

Jةیورع هب وس هلکایا ناب هرژوا یلوا ارخا هلک ن دناوصا یظفل هن و هدنان اه فلو مر دک د افتاذصار ردیقل  
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 !ههلسلا) روند هت !نوزوا یرلککو ولع رکول هثح یرباو ردیدآ بلک بهلسو رولک هبهالس یعجج روند هبوشک ۱
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 كهم جوارب بو ردشانبهنید تامل هکرونید هنس هرابجاغا لوش لوق ىلع روند هننالوا نو زوا ك ندنرات 7
 هنعوچ ب وطرد قر هلوا شفاواعضو هنیزارپ ولر كنب رلتنآ ېچ هدتنزو هرشهیّولو ژردبا لاخدا هنىکێڵو

 روند هش نوزوا هدننزوفتک(ب لسل ار ر دراو هحاسم هدنمالک ك فوم ردلخ اد ید یرومد نابص هکر ونید

 ردلوعفم نعم لحف روید هب هنسن نانلوا باس هلنیتعتف (بلسلا )روند هناویحو ناسناایکبسو كباجو مب زمسو
 البتفلتفنم : ثیدح ا هنمو حراشلالاق رولکبالسا ی ج یک تاوداو با اونا نانلآ بول وص ندنسهقرا كس درب

 بلسو ر دیدآتابنرو رواوا نوزوا تیاغب هکردیعسار جم عونرب بلسو بادو حالسو بابت نم یا (هیلسهلف
 كاشمأق هبصقلا لسو رونلوا قالطا هنمدنکشاو هنسهحاب و هنسب رد نلیزوب كناویحنانلواحمذ .ده+ نا
 ندنآ هکروتسد هنغوقل رهشرب صوص# هنع و رونیدهفیلنالوا لصاح ندنجاغالقم بلسو ردن رابع ندنفوبق
 ردهنس انعم كیک ب السرولواردصپلسو ردن دنوب نیب السلا قوس نالوا هدر ونمذنیدمرونلواذاضتا ناغرواو بیا
 هقن رط نالوا لولم هلیمط كنەرمه (بولسالا)رک ن یساکب السلا سیلاذا عبارلا بابلا نمابلسلجر لا بلس لاقب

 روط عی هنا بک میکح بولسا رولواربیتروطو زر طو نف هک وسلوا یونع رکو و نوساوایبح ءارکرونید
 نونففیا لولا نم بیلاسا ف نالفذخا ابو هتقب رطیا هب ولسا كاس لاقب 2 و باوخ هرززواتیللاح
 فنا خوعشرد هیاک ندنوختو رک هکر ونید هنتلاح قلوا یرقوب نورب و روند هنندرکت نالسرا بولما نم
 ردهنسانعم كليا تعرس كم دکتر ودنزو لا سفن(بالتی وار ت افتلاو لیمهفرط کیاهنسانعم
 عرسااذآ لج را بلستا ل هلواهدن دحراسح بواب وصندنسل رد یا ندنتعرسو دد لح لاک هک لش

 E یسابلام هلش ز ارت بوتط ساب هلتسح كما با تاقو یوز نوناخ هدننزو لع تلقا ا دجرسلاق

POEهد رج رونیدهتنلاح قانو قب وص هدننزو هعرج( ةنل دلا امجوز ىلع تدحااذاآ اانا  

 هدننزو مظعم (بلسم) ردراو یخانوقب وصل زوکه كن هب وبحم لوا نعیاهتدرح یا اتلس نتییچ اام لوقت
 یجردقج هلوا یسابل ام هکر وشدهنسابله اس هدنزو باک (بالسلا] ردیدآ عض وعرب را رق هدیز یهشهدنک

 ردیدا 1 هل كدوشلکی ورع هلبس هی لعاف مسا (بلتسلا) یکب تکدولکب لس

 مو یرجوظمد زو لعشر لا هل م یاح ( سل )رو دهرومغقوج هدننزو لمم شم هلی هز مه ( بشلل
 نیبمحهاویا !یلسح قد د رطلاش وندها رهاشنوزوا ندیکبولیکح یرغوطیکمیتتسم "طحو روند هیدنسن

 !دتمانت ناکاذا قیر طلا بسا لا ردهنسانعمقلوا هرزواروکن مفصول و هد ۳ (بایتسالا) دم
 نیشوب لوق یی عیکیرآ اجتلرت هدرابدوب رویدهسک نا دانو طظبلغو لیقت هدننزو رفعج ها همج*یاخ بسلا

 نوزوا هکر دصوصخهلاجرلوق ىلع هنسانعملی وط روند هبهنسننوزوا هدننزو رفعج(بچالا) رد هلی هيچم

 | رونبد هنر وع هچمجو ور ااف اچ تقال ووا ی رل رونىدنا نالوا هنوک لو ید اوته اه
 هیچم نیغ (بایغلسالا )زونلواربیعت رکشیب هکروتیذ هنوناخهمدقمو هش رج هلی رسک رلنبس (باهلسلا نی اهلسلا)

 رود هرادناخو یه نالوا نیمو رک ه دننزو هتنح (تستسلا) رود هناولنادیمو درک ندرکسقوح هدنزو

 بغخلسالاقتردەنسانعم كنتوا اوا نکیت نکیتهحمدقا ندزمرارقزونهیرلب وتكنسب روا سوقهدننزورا رعنقا ءلبا
 كاذبانشعلاقم روتبد هت دمو ندنامز هلبنوکس كنو ونو یتفكنبس (تینسلا) دوسينالبقەشي ر هل وشاذا و ادا
 نالوا دلبتهح قلوابضعلاو لاعفنالا عب رسو ترشم تو ادتکب ونک ت دمرهلکن آن عبهبقحوا رهد یا دبیئس

 روند هب هدودڅ ر غ تدم ندب امز سد وەلات *هدایز ( ا ردزاح هدهلب یسکت بس هدانعموب روتید هفلب وخدب

 ردٌاجهد هل یسک كنتس روتید هغلب وخ دنالوا هه قلنخراط ك اچ هلس وک ونو یف كنبس(تابنشلا
 جدول هدننزو ءارعص (ءابتسلا) ردهتسانعمدعقمو تسا هلفقو رونی هیسکه رض ارشکو رش عبطلاب هلبار سکو

 لاعفنالا عا رسو نیغ راط عبطلاب هدننزو تورمج (توبنسلاو)هدننزو بونج (بونسل ")دین ابدی
 بآ دکی الب وتو دعا رس بضغاارینکی عب بضغتمیا توینسو ب ونس لجر ل اقب روند هپ یشکب رشم بتو

 "مک یابانسقاوسقو لا یکلاتقو هنتف رونیدهددشش هدننزویاعس (بانسلا) ردیدآ عضومروروشدهبسک

 ةبنسلآ رونید هناوبحو ناسا نالواوب وسو نوزوا ین راویسهرا هلباه( هباتسلاول هدننزو باک (بانسلا) دب گردش

 قك تنسلا هرشیاهتبنس هبلا قلا لاق رونلوا رعت قلاضقرشهکر د هنس اط م تّرنش هدنتزو هب سم

 قلطل ؛یسلایا بتتس لجر لب روند هبسک برشدبو یوخ د هدنزو دن (بتتس  هنسانههمکحت ییع



Af 

 دیمسا یسرف خد كز هسک مان هو اهم ن بیش ب کسو هلنیتتف یدبا رد یس د بکس اکا ویدنا لیکسیراقلیغاقوب
 افشا هد هلنتعتقو هنسانعع صاصرزر وند هنوشروق لوق ىلع هنبانعم صاف و وند هرقاب بکسو

 باکستالا) بصااادا اب وسوه کف نکس ءالاتتکس لاشردهنسانعم كنکودوص هداننزو دوعق (بوكسلا)

 هدننزو روص :(بوکسلاو)مبک اسلا) "تصناادا انالا یکیننا لاق ردهتسانعم كلکودوصیدوب هدئنزو لاعفنا

 هدي ترو لعاف هکروند هپ وص یبسلیکودو ن کود هدشزو بولنسا (بوکسالاو)) هدننزو لقیص (بکسلاو)
 تکیسو بوکسو بک او رک داکبکساملاقبدولوا لود شک ود هکر دهنسانعملوعفممسا دوخ اب ردرّوصتم
 وند شوی رنمرومغب یاد نلیکو دام هدننزو بولسا پوکماو بوکسموا بکسنمیا بوکساو
 هکتعش نالوا دن بونازوایرغ وط هرب و هنسانضمنیفزونید هب ج رومد لوق لع هنساننعم :رکشفکی کی اکسا
 ی زار خونرب هلنبتعتف ( بکس ])رونید دنیرلحاغاامرخ نالواهرزوا طسم فص فص ولبلاج کاور وشد
 قاابیکروتید هنیصک زحو هیقتلوش هدننز و هرغ(ذیکسلا) هنسانعم نامعتلاقیاقش رود هنکعچ كلکو ردیسا

 ریس هم س نکآرید هقنسساک | سرف لها کرد حراش هلوا شملکید یلکت هزوک ندزب ی د یک یا
 هاك رواد هیر دهقفوب یرلکد ار وضو شا ناقجتر اه دلو هبکسو رونبد هر لواهو هب هدفك ر دس” رعع

 هتربه رول واربع قاکوق هکر وند هي دنسف یک لیکن الوا لصاحهدشابهلن اعق(تبکسل]) ردیادوهظ یی راصدنزوب

 هبکسالا] روند هب ی وبا هکر دیفذازرمو هدننزو فاکسا (باکسالا)ردندیاحصا ثرالبانهیکسو زربد ید

 هاتر هکر ونبدا هفشرغآلوش هل مسکنورمه (هیاکسالا)رونید هكا تکا كنوبق هکر ديف دارمو هدننزو هفکسا
 كمولط هکر ون ذهتس هراب هت لوش هدنز رط لوب مس هسرا: رخ رایت وخ ق وق هنسن یس هلوقم غاب

 ژدهنسانعم هیاکسا هلیض کكنمه (هبوکسالا)رلرب رکید بوب رض هاشیاق ندنرزوا هدعب بورک هنکیلدو هنفترب

 دوخأب مدد ىج هرزوارمسکهک هدننزوو ماطق (باکس)ر دندآیسرف کلام ی عدجا هدننزو باکس (تاکس)

 یحدو منتسوو ناک ( باکس)ردیعسایغارمصق ك ناطق ن ندعسز ن5ددسع دوخاب لنهسکرب ندنس هلق بالکوش

 تولاجو قلا بوبا ندهسکرب ییهنسنرب هلنیتختف (بنلسلاو) هلن کش یلمالو ضخ كن ياپ فاو ددا خف ر ذرب
 نددسکربلس آرت اض دان تافلوم هسلتخ ااذا لّوالابابلانم ابلسوابلس هنس لاقیردهنسانعم قاماق ||

 ادعا كتا رو قلا بوباق یهنسئرب ندنلا ردعوضوم هنسانعم قلا بوک نمنمتردابا رجتو زهق

 هلیا بلس هلیش رطرود حد یسالتسخاو سفت ها سالتخا هجرکو یکی لآ بوب وص یتسابل كنلوتقمو بولغم
 ولد ردهنسانعم قلاب واق هلعرمس دلفعیع ییهنسنرب ند هسکرب ساللتخا هدحابصم نکلردشلیا نیست

 بو هلو ادانسا هدیز هغلابملعف نکا بولوادیزبون تبلسیبصاو موسرم هل ناونع هب ول هتبلسو ردحو رشم

 | هد هیوحن بنکن کل ردموقرمویدردٌراج یفذح یبمهینعمماهفناو ردشلوا بوصنم هرزوا تیزریقو ریخت یتغل
 "یهتنا ردعوس ره هدنناونع هان هتبلسهلک با هب دعت هلوعفم یکیاهدکحو ردتشم هرزوا قلوالاثم هلاَمسالدب

 یا میاوقلا بلس سرف لاقب ردهنسانعملعافمسا هکراردیا قالطا عاوقلابلس آل میرسواتیکبسراب رعو
 | بولاق ندهسکرب ییهنسنر دوب دننزو لاعفا(بالتسالا )رنو قالطادکعیر وب كاجو بت بلسو اهفیفخ
 [| و یکه دز هی نکا هیالسلاو) هدننزو توکلم (تویلسلا) هساتخا یا هبلتسسا لاقي رد هتنسانعم قلا
 : ةأ ماو لحرلاش رولوا فصو هی أرمو لجر ر وند هي هسک نالواداتعمهغلآبوناقهنسنندسانامادرا ردند هاب

 هآرم رکو لچر كلرکهنسانعم هدوب ر شوهرونمد هیسک هتفشآ شلپاق ییقع هدننزو ریما( بیلسلا) ةب السو توبلس
 هوا شابا تاغو یدلو هکر ونید هناویح یشیدزاسو هنوتاخلوش ببلسو هدننزو یرکس رولکیلس یجب نوسلوا

 البج شقک یرلقاریب و یراقادیو یرللادو رک ذ ساک هلوا شمروشودیندلو نکیآمامانییقاخزونه لوق یلع |
 REE AE هدننزورمما(بیلسلاو) هدننزو روبص (بولسلاوا هلن رمسک مال (بلاسلا | روئیدهجاغا

 هل وا شب دا تافو یدلو کروند هناویح یشیدراسو هزوناخ لوش هشتم (بلسلاو) هدننزو ثادح (بلسلاو]

 هتقلاوا هدلو تاماذا بلسو بلو بیلسو بولسو بلاس هقانو ةا رحا لاقب هاو شمروشود كسکادوخاب
 تیلس هدننزو نسح(بلسلا) یکب ان رولک ب ئالو هلتنتضرولک تلسییج كنسهلک بیلسو مارل

 تكمروشوفننکآ دوخا كل | تافو یذلو كناوتح یشیدراضو نوناخ لپ رسک ك نهرمه (بالسالآ رد هنسانعم

 هلک کود بولوانارخ یرلقاریب و بونم اق یراشع كجاغاو بلسمیهف ةقانلاو ار لا تبلسا لاق رد هنسانغم

 ینا یک (بلسلا) انمقرو طقسواهلج یهذاذا ةرهشلا تنلسا لا رد هنسانعم قم وا قالج ||

 ندیراتنآ



 سه

 هلتسانمو ردهنسانعم قا ر دل وع rT بیعسل هدننزو مظعم (بعسملا) لاساذاءاملابعسنا لاش أ

 هلينوکس yT هرب واکاهننسنل واعي عوسمیا اذک 4 انکل |

 ی ی شا

 ردهنسانعم برف هدننزو نسح(بقسلا) هیرافتمیا ةقاسنم اما لاقت هنمو ردهنسانعم قلوا نیه هنیربیرب "

 ب
 ید

 ب ونازوا هدننزو لعهت ) 0 هدننزور وز ردن وعس یدرفم طوي اک باعا :دتما یا ساعسهفلاس لاقب

 هثشنابازوا بونوساقلطم لینوکس كنيعو عف كنبس (بعسلا) ططعتاذا ثلا بعست لاق رد هنسانعم كو
 ردهنسانعم قا هج هتسهآوص» دننزولاعفن (تاعسنالا) نوسلواندهنسنولتحوز) راسوندهیرشاولماوق روتید

 :بتعسموه لاقت هنمو ردنراعن هوم بوروک و ی ی رد والا ا اپ غدوس

 | دهن قوا نیک تام (باقسالا) رد هلتهح هبشرونلوا !قالطا هنیراقابا كنو دەك ل بالام وغو ۱

 قمعجآ هدننزو هرشم( هبغسلاو) دننزو د وعق توغسلاو هدننزو همالس (ةباغسلاو) هلنږتخف (بغسلاو)

 بونیوبافسو ابتسو E E EA و جر لوق یر د هوم

 ا شو فتعآ بس او) هنر ناب طه TT ردلکد ضیفتسو لمعتس نکیآ
 هب كك مرمه (باغسالا )مل سسکك نسرولکباغس ییچجەدنن :زو یرکسرونید یغسهدنوم هنسانعمناعوجو حیاج
 هکردیف.دارمو هدننزو بعسم (بغسلا) ةعاجلا یفلخد اذا لجرلا بغسا لا ردهنسانعم قلوا لخاد هلجآ

 قمردقجآ کار دلوشسا ندییعبشو و ع و یا ینو انک 4 بسم وه لانش نده سان
 ردشلوااراوکو نابسچواو رهنسیدنکی که معط قف ذاوماک | هلغلردقح نوا هنسن لوا هسکل واک ا وکر ک هنسانعم
 ینیدغوط زونهلوقلبعرونلوا رعت شوکه کر وخد هنسا روا كنهقان هلبنوکس كفاقو یتفكننس (بّقسل

 بقسا یعج رونلوا قالطا هبقس دوخا نعد هبقس TS د وخاب رونلوا|قالطاهدټعاس

 لیقو رونېد هيهنسن نوزو| بقسو یکن ابفع رولکنابقسو یکب ویس رولکب وقسو یکب الکر ولکب اقس ورولک
 ردیذآ عضوم, هدقش دفطوخ نبتسو هدننزو ناب رغب رسک ك نبسرولکنابقس یچج روند هکر د وواو یچالآورداچ

 نانلوا رکد هدننزوبارح (باقسلاو) هدننزوربنم (بقسلا) ردند دارو | ینابقسلادج | نردبع نب دج | ندنیتدحم
 هلنیتقف (بقسلا] ردعالمهمخالوقوبو هل وایتداعقمر وغ وطدلو هنوکل وا هکر وند هبهقان نالوایسانآ هلو
 ایراد تلاقي د رولوا ردصمهتسانعم قل وا نیش وب رقیابقسامهیب ل اش ردهنسانعم ترفقلتتس

 قلوانیه هدننرو دوهق (توقسلا) بیرقیابقسلزیم لات رولک هنس انهم بی رقو ب رقاذا عبازلا بابلانه
 ۱ رونیدهنکربد رداحکرولوا مجندنظ هل بقس بوتسو تبرقا دال والا بابلا نمای وسرادلا تفقس لا ردهنسانعه

 ر او ی دع

 ا

 هکر دیفدا یعوهدننزو براقت (بقاسلا) هب هر رف یاد فسا لاقى ردەنسانعم كمي ۱ نیش وتب رقاذا رادلاتیفسا لاقت

 تقاسلاشو برقی !بقاس لرم لاقت ردند دادضا هلغلوا هتسانعم دیعب و ردهنسانعم سرق دول ( (بقاسلا

 قلوا ن.دنس رو تیام هدننزوباک( تاقسلا) روند هنسایوصبک ی هیشید هدننزو هرم( ةبقسلا) دعب یا

 كنشابیدنکن روناخ نالوا راحود هتسصمر راس دوخانالواتوفییوز هکروشید هنسهحرابقوع لوش هرزوا

 هدنشاب یفرطرب و عضو هنشاب بک هدولآوملوا هلبناق بودا E هرهحو سار یرلحاص

 | قلاحمرب هدننزو هحرحد (ةبلقسلا) ر هلسیهیدلوا هدز ز تبیصمرلنروک هک اتردناحارخا ندنناحر كوت روا نالوا

 ردهقن اطسنجرب ندسانو ردیمسا لجرر هدننزوبلعت : (بلقسلا) هعرصاذا االف بلقسل امت رد هنسانعم غ رص

 با سوردکر دلی لبه داصکرد هلاقص یر وهشم كنو رولک هبلافس یعجیرونیدیلقس هدشنسن یکی عو کرت

 هدننزو راک ذت (باکسشلاو) هلن وکس كف اکو ی رخ كس ا ردموس ص هدنة داب باک ااا

 فصوةفلابم بکسو هبصاذالّوالا با سلا نم اب اکسئو ایکس ءاملا مکس لاقت رد هنس انعم كکو د یو
 قالطا هرومغت نانا یاد اعباتتمو روتلوا قالطا همذآ نوزوا کشو رک دا بکتس ءاعلاقتر وا
 لتا رک ناو تاوزدشعلوا هشت ز هبوکسمءام هلفلوا ل زانوقیقرتیاغب رونیدهبو عور و روئلوا

 رویت همدا لکشو خوشولطاشنو شبنج حورا فیفخو روید هتنال وا رس یراعدآلوقیلع هنآ یوص
 ذطخ هاش هکز دیعما كسرف لوش بکسو مزالیابکسرما اذه لاش رد هنسانعم موتو مزالیحاو
 یروطهایسینروقو یساب ردشلوا یرلکلمن لب وطلخادلوا لا كنبراّترضح مالسلاو ةولصلا هيلع تلاسر |

 كنغابا ل وص هللا ل وص هک یدیانیلا قلطملعح * ویدبا راویس» هخنانلوا رعت رخ حابص هدننلاو تولوا
 ت



 تفیعد هحدآ نوزوازکلات .هدنباتیانعمو رایدلیا م 2 یرارتاسنکل ردشلوا باتو هرانآفل وم هلك با صیصخت رر

 | هاو ایم رلکدندلاقحت بوحرسو یهتنا روند همدآ نالوا ءاضعالابسانتمو مسجلا نس >وای وبنو زوا هکلب 3

 ۱۱ ەد نخ اون هرب رجهدننزویر کین یو دنتفزرنطا نویع لب ءال ااهف ةبصاذاةب رقلا برس لاقبرد هنسانعم

 قلت ی رلتمضخ تانا نعو هنع هللا یضررقابلادجش ماما ردیعل دو را اوبا نالوا یرلماما كنسهشاط هت دو راج 9

 ۱ | کتب (بادرسآا)ورغاح نوان عاص یویقینید هلکنا کرد هلکرب اررکم بوحرس بوحرسو ردرادوحوم |

 ۱ هثباسكخر اشرد عم ندیسرافوب و رونیدهرب یک ن یرحنانلواذاختا نوجگامارآ ہدرلتقو یسا ینو کز ای ہدنتل اربد رسک و ۱

 بت رعل 7 ثمالع هدنوپ ردشلواروناو ان ولغلکت هلی رلطا مارآخدرلب دنک هدفص ترارح تّدش هدیب رونلوا ۱ ی

 یسهلوقمزولوموقاربطو بونلئوصوب یرزوا بولوا ربغتم هی دوط مع دم ت دم هکر وز وو )وشوونم اهم

 ی

1۰ 

 ها لاتشد هنس انعم كمرک هب هرزباوهتیا نالوا هدنیمزرب زر روناج . هدننزو لعقت (بزستلاو)«ددنزو لاعفنا |

 | كلوب كل و یروس یروس نس هلکرخراوط هدننزو لیعفت (بیرسنلا) لخداذا بّرسنو هرح یف شحولا
 | تا هک ندنارفحرب یسهلوقحی وقو هعطق ةعطقا ملسرایا لبالا لع برس لوقت رد هنسانعم قماللوب
 ھا ندا هام هبزباو نیا اکرم ام كلبارفخ هج هدایزآ هدنزیطمل ی رغوطهنلوص دوخاب

 تکودوص هب هترف یک ویدنوسلوا دس بوشبشیرارب شکه و اقنع نل ایف ذخا اذارفاحلا بّرس لاق

 ختو نوزوآتداغتهدننزو فذ (ترسنلا) e ندنلاعا ناردنزام هل. ۴كنبس (باروس) ردعضومر

 ۱ هدئنزو فقس هلیادن دشت وهدنښزو ز نفنق (ترمسالا)ردش اشک ولی رولیکچ یرغوط یرقوبکابوکر روند دمدآنالوا

 | روند هنآنالواولع رکونو زوا هدننزو بولسا هلبا همهم یاح (بوحرنسلا) اربد یخدكنآ روند هنوشروقردنغل
 ۱ | توخرتیوزدرتتفعهلنا ت نالوا نفی و ولم رکن وزوا یوبهدناهم ازاسو هل وطیا بوخیبم سرف لاقت

 ۱ هقارضقراضعب هدلوایاتتفم هکر یدحراش لب وط یا بوحرس لجر لای رونلوا قالطاهمداولب و نوزوا

 1 یر روان هدان ردو بولوا وکی رز وک کر دیمسا ناطبشرب بوحرسو راربد ید یوا نبارونیډ

 ۱ اید دو هام هل دس كن راتریضح نیم ر کم نیش ردن د هټ د زةالغ هر و مه اطو ردشلبا

 | هر وس زد خف كىر دب رعمندیسراف "با درسردفراعتم هدنرهشدادغبالاحرونلوارنعت هر زاونیمز رب زهروک

 تبع نرو موردوبهدرارابدوبالاح یدناروتلواعضو ي وکوص هبار وا نوجیادیربنلصالایف ردکعیدر كحمهیلبا

 ۱ بوحرس هل هلم نع (بوعرسلا) ر ولک ب یدارس یر نایاب هنسهلوفم ساطرق هر ذی سییک بس

 ۱ ۱ دید هدلبرپ هدناتشدته هلیعف كنار و كنبس ( تیدنرس ) یکسرع نیا رونید هر وناج نانلوا ریبعت ناکه دنښزو
 ۍنادلوا ل زان ماسلا هيلع مدآ ت رضح رد هرشک * ززج ةدناتسدنه یاضقا بیدنرس هکر ید د حراش

 | توهاز لج

 ۱ نوتیدهلوتاخ دنموتتولناخ واز اب وبنو زواهدننزوهیهلساتبهرسلا !ردزودندناکماهلحرمحو رع هنسهو رذردهدنآ

 | تولوا بورتو ل وکا هکر وند هنشیکبنسوناهانلوش هدننزوبلعد (بهرسلار ةلب موطني ج یاةبهرس أ رها لاق
 كراس( ناشننلا) توزرتشل وک | قام یابه رس لجر ل اقبل وا انلیبهنسن یربغندنآو روشارضوا هلیزاغو مناد
 | لاو تاسیس ن وا ت روزى ینو ا ةبررديدار جش ع ونرهلبرصقكفلا (یسبسلاو) را غق

 | کوب واوا اتو ینو لوا مسق کیا هکر دعوسرم هنوکوب هدهببطتادرفمروپ زمر ج شر دشا یا دارا
 تنابویراص یک o ق یربوهجاو ضیرع قاروا رولوا ردق هعارذ ترد ندعارذیکیا
 هد ادعا مصم نوه دلوا ارظنتسوخ ندهدنندترفصهلباداوسوردق یمگ یوبی را هنادنالو اهدمعل اسورطنعنوخ

 یدوب «شنزوبنیز (تتسنسلاو) هاتف كنبس (بساسلا)رایدیدیمدیآ هردو یادی اک آر اضعب رکید
 ردیعونر بک كنج اغا خش کر درسغم هلنا تخرد دازآ ریش و هدنادرفم ر رز ودقوا ندنآهکر درع بس ع ولر

 نادنس روند هنشزوا ئ رومد هلبفقف كناطو یرتسکو ینف لیم ردمج ندنط هل هبطتم يلب ةف كيم (بطاسلا)

 دلیعص نبش روندمدش هدنعچ هکهنسانعف مدس ءام هلو ا شمال اق اح اا هلابعتسا بوبارب هشیاالصا هلغجصب
 زردنا اش ن وجا قمروتوا هدنرلکوا ناکدو و يقو اقا راوق هک نود هر نا لواربعت هبطصمالاح هتطسو

 هنسشاررط نعد بس ات ناو دین هنظ رط(تطسالا) روند ید هشو هت راریدیخد هفصو کس ودس

 واتښو) کی نطخو کب و اب دننزو نياږغهلبا هم نیع (بییاعسلا]رونو ارت هبزوطصا هلغب رحت هکر ونید
 | تدتیا لا ردبااضتقا ندماوق هکر ونبد هرللتنابازوا ب ونوس یک لیا هدن راقدلآ هللا قمر ندر هنسن كشلب
 ناب لامشسا ید ءبنآهلغلوا تلاحلوا یخدهدر ایلاس ناق! ندزغاو هطوبخیهویمج او ل سس نت



۱۹ 

 هنسانعمقمالنوا هنشاب یدنکز سنایوجز دنوکی شاوم رد ردصم لصالا ف برس هروک هننابكحابصم یکرقبو
 كيراس برس هروک هننابب هد ٌیاضب كفل ومو ردندنلبق ردصل اب همس هکنونیدبرسسو روید براس هناویحلووآ
 ردفرامتم هدنمسقءود نکل رونلوا قاللطا هیشاوم هل هجرکب رسو یکی فیدلوا یمجج كبك ار بکر ردیعچچ
 تءاشثیح بهذتویعرت اهکرتالب كلبا درا ال یدیاندنز هیاک ق الط هدنیلهاجیلوق كيرسهدنا الف یهذایح

 قلواهیف توزسم هنسانعمقی رطرونلواقالطا هل و برسو یهتنا رد هباک ن دنس انعم كيفذجاحالهک هنیناتعم |
 ناتعسونشمو هتسانعم ردص روند هسکوکو ههجویاهرسهل لل اس رد هننانعههجو و ن ولو هژلییسح

 :كاهننک ن دی را نوشروقو شموکو هنزرخ ی اا رس ةبرقلا تب رس لوقت رولو ار دصه هنسانعم كمکید هنسن یسولوقم

 عیطق روند هب یروس هلب مسک نیس (برمسلا) رک ذ یساکر دهنسانعم قمل اکو ب ییسضفن هلفلوطنوتت هننروپ هنن غا

 راسو برعلا ناسارولوا رارکت یظفل بلقاربز ردقلوالام نالوا باوصارهاظ هکر ید حراش ردهنسانعم پلقو لا

 هلم یاحرب رګ حراش هنسانعملهل اهعاج روند هنعومجخو هن وظ كنیرلج اغاامرخ لولب ربو ردهنسانعم خوړو

 هزیاو ما شل زاق هدنبمزرب زورونید هننیار وناج یشحو هنبتعم (برمسلا)ردشلبا هثطخت س هنعمل لا
 هبوص نلیکود هرزوا هبرق دیدج لوشو رونید هکتک ج هقاوض هنبرلصا هګابو هناخو رونیدهرب یس هلوقم
 ناقاو رل رکو دنوجما كمال با فشنوص ندنرا زرد هلغلوا نفتنمیزرپ شکید بونلصا یعرمصو یشیأق هکروئید

 هلابعتنب ءوض یشادنرقرق كموقرعو ظعاولادهازلا یناهبصالادجا نبهلادبع ندوختو اهز رخ نمرطقب
 وص ندنزز رد كنس هلوقم هرهطمو هب رق رولوا ردصم برسو ردراث دح نوبیسلادومش ندعس نزریشدمو

 هتسانعم هقن رطروئد هلو و هنسانعم بهذه ر وند هر كج هدیک هدننزو هیرت (هب یسلا)رونید هی هرهبطمو

 زونلواربعت نارابهدراراید مز هکر وند هنسرمصكنک اکت مزوا هدغاب و رونید هتسو روس تآ هچنراو هزوتا ندنهرکیو
 رولکب زس یعججرونید هنیراجاغاامرخ ءلولب رو ر وند هرللق ناب هچنراو هنراق ن دنساترواكسکوکه بیپیو
 روتید هرللق نابهجنراو هنطب ندنطسو كسکوک یخدو رد اج هلبمضو یف كنارو یف كيم( ةي رمل ا )ساه
 هن زر دو هت رب شکید كر هنس شیلکید ندنایتعسو ندنبن مّاسو هرهطمو هب رق هدننزو هبرح (ةب سل

 یعججهنسانعمیعیحرونید هغالتوا هدننزو هبرشم (ةب سل دهنسانعم بب رقرفس هپ رسو یکه زرخ رونید
 هدزا ره قارا هدنتفوراپب فضا هدررانوک ی سا هکر ذقراصوت لوش هدننزو تاربش (بیارتسلا) رولک برایم

 رک که دراهن فرط لاو رونب روک قصالم هرب یکوص هدنتقو راهنفصنهرزواروک,ذم هجو بارس هکر ید يجزاه

 زذقراصو ناب روک«دنلکشر دیاناعل ءال او ضرالا نیب هک( وکو عفترم ندر نوسلوا لاو لا دعب رکو حابتص
 بارشنم ماشا ردیعشا یس هقان كت روع مانسوسب هدننزو ماطق بارمسو قردلوا هفرعم ظل بارسو ,یهتنا
 ندنارعا نانیعتم نوکر یس هروکذ م قان ك: هروب نمهکر دوبلش لاج ا هلیسانب هرز وارسکو یبصن كنابردندنآ لم
 هیلهاجتربغ بیلکهلکلیالاماب نس هطروم كنشوقراغد وطرب ندیااوناهدنآو لوخ د هنسو ر وق كن هسک مانپیلک
 بوروا ندنسهم كز هقان با قواوبد ردسوماناکب كلا تسکش هب وب نس ەطروع ك شوق نالوا ە دمر اوچ ریز ملی

 یر یر هلبق كفرط یکا هلکلباالهیبلک بو روا ید هسک مان ساسج نکی كن هروب نم سوسپ یدلبا كاله
 ثمأشهموس مة قان هیلع ءان ردشلوب لاعتشات دمهنس قرقلاتفو برح شنا هدنراهنایم بودیا مایقهکنچبهلپز

 بوذ شموکو نوشر وق هدندعم هکر دهسک ل وش « دننزو بو رضه ( بو رسملا) ردشلوا لثم هدنصوصرخ
 بو ر سموهذ لو هجا ءانب لع لج را برس لاقت هلوا شمل اکوب یسفن بولوط نوتت هنو رب هنن زعا:هلغلوا ربا
 دیک هب هزودر هنالوقیدنگه دنز ورب (براسلا) یصح هذخاف ةضْفلا ناخد هذفانمو هیشایخ ف لخداذا
 ندی و ړم هروکه ناب كحراش ضرالاق ههجو ىلع ابهاذ یا ابراس هتبأرلوقت ,روشد هناویحو نامیټا

 ابو مسربعبلا برس لاش ردهنساضعم كنك بوتطز وپهغالتواراوط هدننزو دوعق (بوسسلا) ردذوخأم

 | لکوکو هنسانعم قی رطرون,دهلوبواهنم عیطقیا اهربضوریطلاو ءاسنلاو ءابظلا نم برس یب مع لوقت هنسا نعم

 || سفنبرمسو هنلوا هدارا كلر وپ هلا بلق بولوا دارمرطاخ هلبا لاب رکمردموسرم هدنناونع لام هلی «دناسهما

 ٠ یذلاءالاوهوذت رفلابرس لاس لاق زد صوصح ر وضناقاندنرا زرد كنهبرق ەروكە نایب كنساسا نوئبد هنوص

 أ هیدبرقناقا هدننزو هخرف( ةب رمسلا) تلاساذا عبارلابابلا نم اب سس ةدازملا تب سم لاقب هنسانعم قأ بونص

 ]| ددا ناعلیکوص ندقازباهلقمروا یس هعشعش كشنوكە زار قاووج رونلوارببعت لاس علا هدیکر روتر وکی کو ص ||

 |(بارمسنالآ) اف یضمو بهذاذا ابو رس ضرالاف برس لاقيو جراشلالاق ىعرمل هجتوتذا لوالا بابلانم
 ےک

EE 
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 شفاوا بس هکابوک هلراعد اهردخ ام هل اهلناقتودیااعد دص هدنعقوم ناسعساو باتس اراب ی رایخیا

 : لا هنسانعم بسا هباعرونلوا مانشدو سن هلک هکر دنتسن لوش هلی كن همه (فیویسالا) ل رولوا

 الو تلاو هادو هکلبا ل و هیدن ززو هس انعم لبخ ر وشد هناغرواو هسا هلنتحف (بیسلا) اهب نوت اسی ةبوبسا
 0 ]وا ق ةالطا هتازفوجر "هقالعو هعیرذو هلص ویا نالفلا اسى االف تلعخ لوعترونلوا قالظآ هشت

 ۱ ؟رویضورع ښو ولوا:لصاح هلتدالو بتن هک تت نولوا لتیصاستبارق هلیسنقالع كنآ هک ی لاح جاودزا
 ۱ ننک اسر لبا رر فیفخسنب رد لبق بتسو فیفخببس ردهرزوا عو یکیاندرعش تاعطقم ةدنخالطصا

 بیس هللا عطق لاق نونلوا لامعتسا هنیتانعع تایحبنسو ردنزابع ندك م فرخ ییا لیفت ب نسو ردرابع |
 قاومردنرابع ندنردپ كح هیلباحورع تاکلف ءاعسلاباساو ردیعجچ كبس هدننزو ثابخا (بایسالا) ةايطایا

 | باپسالاغلبا یعل یاعت هل وق هنمو ردنر ابنغ,ندنباوبادوخ اب روئلوا قالطا هنسبخ اونوفارطا ل وق یلعهنساانعم |
 | یدنوا رک دەکرد هتسانهم ماشم هدننزورضا (بیبسلا) اهباوپاوا اهبحاون زوااهبقارمیا هنالا تاوغمل [تاتسا ۱

 ی

 |ءایذا اودا (بابسالاوذ )روتند هکولبجاضو رند هجنرنالواهدّنلاو روند هتیرالرفكنتسلب و كنخرب وق كنس تاو

 ۱ بس ) رددآوضرهدندرو میلبنوتب مدنزو يح( یبم) ) ردیفللوزعیطاطلمندریجح كل ولسنانلوا تبع

 لاقیردهنسانعم نما ییونص هدننزو هلزاز (ةبسسسلا) یرحاذاءالا بیست لاقت ندهنسانعم یه وص هدننزو لرلو

 بتسسلا) هلسرا اذا هلو بسبس لاقت رونو لانعتسهنسانعف كمزدکوخ بو ری وی اص یل ونوس ادا ءالا یش
 یاری و قاجق تشد رند هو ازد نالوا روغل ءدیعب ل وق لع هنشانعم هزاغم روید هناباب ل وچ :هدننزو بغیغ ۱
 کیانی ابسابسو هوعجج عابس نمزج لک ولعج مهن تعاون هنجاب ام کاج

 لس

 هی ویس) نوصکی لب عطقیرابوقرع ردیقل كرف ا روک هت زلناۈكە نلف کنار اصن ةفثاط

 روا هب ویسی قجعسا نيد ر دہ دنا قل او ءا اهلا هدخ وه : ئا هدرخاو ىم ڭا تشم یاو یخ كشى

 ین لنبس ( (بتشا]ردبقل 4۳ ادنی رادع ن دن نور ر وبسو ردها هيچ نش ول وق لغ ردندننش دج

 ەداز ندور وب یرلکدید قینع هکر دیس 1 دیسا شی وزو ع ونر صوص هنمشق تاد راسو هود هلییوکس کن هیقوخیان و

 هلیوکس كن بم او نتف كنبس (بجسلا) ندکعز وت نیک ق رانا رس رس یاران هانت قنعو رولوا
 هلن دشو ضرالاهجو یلهرعباذآ ثل املا بابلا نما لاقت رد ةنشانعم كمر وش توکعتهدنز وریت ەن قز |

 بام الا) ادیت ابو الکاب ب رتشو لک !اذا لج را اب لاقیی رد هتسانعم لمجاوص كي كتو كع ماعط كن[
 ۱ كك هأت دش هدنیزو تولسا (بوخسالا). یخناف ےس لاقی زدهنشاتعم كمن روس روش تۈلكە هدننزولاعفنا

 ۱ یهو رولکب اهم یبجج نومعخا دلو رجعه نور اوه روندهدولب هایت كنبس بالا روند دیسک نصا توبن ||
 | تولیکع وردا هیاک ن دهلي وط ت "دمو لدن دم ل .وطهلبا هام لب رغ هدننزو ساز و لک ی باج و هلندتعم ارو لک

 | دند یراهن هراس دنع تاو ارا ردنآ هدازآسانعمیموت لاوط زار یوي دی اهم لعفاام الثم نوعا یکشتک

 أ | دزو نالس نصر دیعما ییلق تراس ان اونا نر ارض باحسو ةنس انهم مدلباتماقاهیشناب ندنوک نوش |
 ۱ فرزین رج يا نابع لب لاقنهلوارزدیکب ورص هیلکلات یکب البس ی هنسن یبیدازغوا هکر ونبد هيسکلوش
 | وشا ردلثم برم غالب و تحاصف هکر دیعنارونکمو علو خفر وشمر نان هلق ئاو نابتهسو هبا

 | بایفرشو تودبا كلاردا ییلهامنردندیراعشا هلج دا هلج ییب ٭ اه طخ نادعباما تلقا یتانوناهلا 8

 و هبهدیش ولۉ:هب هروټروا هدننزو ةر خب( ةيعتسلا): ندیعسا تنآرفیآرب هدننزو ناف نارتسلا ردنلوام السا

 | *دقنزو هحاغ (تیباصسلا) نود هنس ةف وص الخ قان دن هرکضن دک کج لوگو دولیکج هو ته

 الجدل ای رونید هیسکنالوا مدعمو یرج هدننزو رشععدلب هیقوف ئان (بتتسا) ندقدارههنربحسا یأنعم هراس

 ا | ردهتشانعم هبطاعتلو دایرف «رقو كتاب د هدننزو ننعت ها همن ی اځ (بعملا) ردیعما كلحرر و مدعم یرح یا نتجس ۱

 | نقنرق هبیط پز نوا عتكشکر سدالق جون صول رغ ناو هدننزو بناک یبا بالا یک ب بعصا

 | .هدنلزو لحد زج اب ادنسلا: هدننزو تیک او لک بخس عجب ز لوس قلعتسرهاوخبهنآ ناز ژوڈ ندنلعو |
 | هر ملاذ ,(تباذببلا) .دیدش بلص یا بآدنس لج لاش روده هودكکرا نالوآ دندشو بلط

 ۱ تار "وب انااا ٤“ ییاتسنا دام نب رع یک نرود هک :نانسلوارنبعت هوس هدئنزو بازرس
 | گی يب و وله باب هل باب ه دننزو بر (یرسلا) ر دنیا زظ عوار هدنزو رل

 کوس سوز مس هاتف و کاست تا تن یتیواتنع تاب

 نیا



 ردب یلکدتنا ربع هماتشک هکر ونید هلب یرک |نسا ندننایماص با بونجلوف لع رو وازع یی هلبق هدرا رادو ]|
 نانلوارمبعت یب رکو ةوادعیا بس زا ام: لاش ردندیلق لکفاولو رد هنسانعم تموصخو توادع بب زاو

 مالو رونید هرودوب ولعدآ هدرخو رولید هبسک ناداشو دنمطاشنورد هنسانعم تزاطشو طاننشنوزونید هروناج
 یو راضعب هتسانعم ید روند هصقق-نالوا بستنم هلرشعرب نکیآ هناکس و هغللغواوروشد هننکاأتو هراعو رفو

 ناطیش بیزاو روند هشیا یک هیلیا لوبق كمبطو لقع بولوا رکنمورایدلبا نایدلبهدارمآرحومچیب سیو
 هدننزو بشرق هلي رسک كن ه زمه بی زالا )ر ونید هپ هیهادو تفآو رد هنسانم عزفووق روقو ردندنسامسا
 هدیدش یا شطبلا بیزالها لاق ردهتساضعم دیدشو مظعیا بیزا بکر لاق روند هنج رف تروع یراو وب
 قصعع یلکننوید یا كتهدوکه دننزو عفت (بب لا رونید هب یراقنالوا هستسخو هلبخ هدننزو شرق (ةبزالا
 "هصفردهدآ هی رفرب هدنلحاس موررص هدننزو بیع (بیزا) معجاو لثکناذا هم بیزتلاق رد هنسانعم قلوا

 رد هنسانعم قل اکو بو قع وب هلییوکس كن هرم و یف كنيس بآسلا "لما نیسلا لس صفرد هد رقاکع
Êهقنخاذا ثلالا بالا نمایأس انالف بأس لاقب رد صخا ندیکلوا هکرد هنسانعم نعوب ردق هوفردلوا لوق ىلع  
 بس لاقب رد هنسانعم قفل الو یمولطو یو راذا بارشلانم بأس لا قب رد هنسانعم قماقو هلتق یتخوا |

 زاردیا عضو مولطهنارولوا ندنېشېمکر وند هفرظلوش دوخ بروند هنکو ب لوق ىلع همولط باسوهعشواذاءاقسلا |[
 بارشلا نم بلس لاقب رد هنسانعم ق#ناق یخدوب هدننزو بعت ( بأسلا) هلنبتمط رولک بوژس یمجج یک ف الغ
 ةضاخ بسم لوق یلعرد ف دارم هدرب»خا یانعم هللا بأس هدننزو ربنم (بأتسلا ) یو راذا مبارز ا بابلا نم ابًأس
 تدر وب نمرعش رد هدننزو تاکهکردشلواهژاو هدنناونع باسم هدنزعش ؛ارعاش مان بی وذولا رود هنمولط لات

 بأسو ردشعوا فیفخت مزه # باسم اف ةفاخ طب ات # ردیعارصم وب شا هدننصو لسع راتشم دارم ||
 اود نعي كلام هدننزو نابعت (نابوسلا] ءالل برمشلا رشکلآ یابآنهوه لاقنروتید هبسک نا قوج ییوص ||
 یتفكنبس (بسلا )هازایالامنابوس هل اقیرونیدهبسک ن دیا ماها نحو دیفهدنایبمروراع نبش اونو |

 ردهنسانعم كمترودهندعقمكت همنکر و هحطقاذا لوالا بایلا ماش هیس لاق رد دنسانعم كمك هلی دیدشت لاتو

 یپبسو ابسان الف بس لافیرد هنسانعم تش كکوس هدننزو ینیلخ یو بسودبسلا ی هنعطاذا االف بس لاقت |[
 كکوسسیند وب هدننزو لیعفت (بمستلا  هرقعاذا سرفلا بس لاقترد هنسانعم كلرکسیراوطو هتشاذآ |[

 هنغمرپ تداهش هدنرو هیاذک (هیابسلا ]مک ۱ یا هقشاذا اشف هیس ‘لاقت ردنوحا رشکت یتساترد هتسانعم

 هناك ارونلوا عافزشا هدننقو دیدهتو بساریزرولوا تمالع هنیضغ ابلقو هنیساناسلک اعوک روئلوا قالطا
 اعطا فتاذا.نالجزا اباست ل اقر هنسانعم تلسک بولب وا ندنرب یزب هدننزو لغافت(باستلا) روند یی
 هبسلا ردعالم كب قلواذوخ ام ندنسانعم كترود هیدیس نکاردذوخ ندنسانعم حطق یمانعممتش هک د خاش
 سوبانوراعدبسورونلو قالطا یخ دوس هک هتننوجخهدلو بسر ادامرد زا وب وهنسانع ثسابرونید هر د هدننزویق

 قوجاک |سانهکرونبد هیسک لوشو رونبدهتلاحو هتشنالواراع بچو ٹل هلغلو مانشدو بسثعاب نعی ردهنسانعم |[
 هنغمر ت داهش یکه باسن دوب هلی رمسک نبش ( هل ) هبس یلنلارتکیناک اذا ةبس لجر لاقتهوار دا مانشدو مش ||
 بويل وا یضقندتدم یلبخ هدننزوهبحا ةبسلآ )و د بقا كنتدج یرقلا لینا دج ندنیدحبسوروناواقالطا |[
 ندنامز و رهدوامانآو هنا تالذو وصعا او دربلاوا سلنا نم ةنسانتناصا لاقب زونید هش نالو ارارقر و تباتهاح لع ||
 ردندنلاجركنبست توعربضحت ناب و ی هبسردندیماساهسوهنم نمى اره دلا نمذبس تضم لاف روند هرادقمو ||
 هل کم ( بسا هتسانعم كغثكو سرولواردصح ند هلعافموردهنسانعم بس لکوسهدننزو باک (باییسلاژ

 كح ابصمزد هنسانعم بسم هلی رسک نیس (بسلا)روتید هبسکبابسلاریثکن دیا تداع ینش هقلخ هدننزو کم
 هخراض و یکر اخ روند هنسوتروا شان لرلتوناشو هنسانعم لحرونید هنب "بسو ردلعاف سا بنس هزوکه شابب

 بونس یعجج رولوا یک دنبلدرونید هب هجراپ سنجر ندنزب ناکه چناو هنسانعم دو رونبذ هځی زاقو رونید هدنبلدو
 فسا ) رک نیساکرونید هبینک نشوکوس هلکنا بولوا ندننارقا كن هسکر بسو ر ولک ئابسو هلن رولک
 روند دیسک رازالدو نا ندب ندیا مانش دو تش ماد ھات هدننزو هنرمه ليم كنس( ةلبسلاو) هل خف كنىسو كع

 هجا ندنکآ دنبلد ع ونرب هکزد هنسانعم بس هدننزو هح (ةبیبشلا) سانلا بسیناک اذا ةبسو ةبسم لب لاقن
 ردپدآ عضومربهبیسو رونی هنیراجاغا هشبمیربانالواقلوروق هدلحزو رونبد هجاص ةلولبزو رولوا ندنزناک
 رونیدهب نکن دیا نام هلکنآ بولوا ندتنارفا كن هکر هدننزو بخل( لیلا .ردیدآ هیحانرندنلاعاهیشرقاو

 سست



 ۱ وی تاک تا و 1 E و لا 8
 ۲ ها لجن نیک اف هان كيزيک وز ابو البابا ی هکیلدو ەل یهو نوم زر ردو خاب |
 جملا فلز اقر ردنا قبوا هدنناپامنادپزیلزبآندنتنانا قچوچ هلی كالو یبا: بلا بروا ا

 داولس تفورعم هدننزو ەت الع هژژوا یدقیعن : وا باال ماهر لو امم لاذ| عبازلا بابلا نخ اپاز مان
 | تسنبوفد هقوا ی جلو ی( ازدا لز تا رولو از سالم دی غرر کودکی ۱
 ۱ اینا لات کنان یل بو تنر دیو لاتخ ياد یم و هاش نو بود, بالوز ||
 ۱ بگ]زاذانعبلسز تيرهن مان قاف نرو یاد تا بتا یاهو ||

 یان رجلا لاحق نیما و ین تو یا و قمار (تیانعانالا ۱
 1 فا فک قلی لبحازا ناپید نایین جوک بوق 2 عفادم بولافوچ تب ی وص لیسو فکر ذا |[
 | لیلا ذ ین داخ بصز لکل رهو از ومال تن هد یر 4وج مفاد ینک ی ا بارم لیس لاو

 |[ دات زالا) رنشلبا عیرلصت خیس هاب ز النا یخو لاکر دم راز دم اف وب یرک ذ عضومهلغاوا ھیلصا یاب نکل |[
 | قلل اد ثین انازعَشلا تیغلزآ:لاقنرد هنسانغم كت ليف رکن دجبلوا شازتهدنیزو باپعلزا هبا مج نرخ |
 | هدکت و یک تبانعلزا یرهوخت شیر علطاذا خرما هبیغلزا لقب اتم تانلکاب,تونلیقت یسیررواپ شوقو | ۱

 | جرم ینیدوا از المال عاطخ نا کرد زا ردلجوب یرک عفو هو یلسپاردشلب هو اما
 بتضف (ینرا) روتب دهیننک ملا فینخ ثلاذکنوتید هینک دی تفیفخ هدننزوقمچ (ا الآ |
 ] رویه هتک زوم هننزورجس(بنزالا] نعساجا عیازابابلا نم ابز:لچرا بنز لای رد منتان ك موۈھ | 7
 ۱ ناد یوا هی هلکنآ هلغلو ازونننوناخنانلوا نمسا ]والا رد وخ نندانعم ون اجا کز فابن 3

 ۱ | هلغلوا لات "یکبار ید خد ام ژ روند هننکبنالوا هدنفربوق كيزمع کرد دشت

 ۱ دونالد ایی لبا تب ز نالوا مسا زجر شوخ یس هارو هفبطل یرظنمیآ از ییلعو ردیا عدل هلکآ

 ۱ | اب یا تنیز وه لاق روند هب تشک, نابجو ققرزق زو ردکیم قف كانا کیږ دنوم ندنس هک پان ف ۱
 | ازت بانر یرانرضح و هبل ها لص) از ردپ یا ی رج دن رابانج هام تیسشدفل او
 لجن زوبا) رد قلاپهدرخم غونرب کز وهررطو هنت هلو سک ك يازمان زا هی كیاذیډیا لاو رفاچ
 نیرعردندامسآ هدننزو رف ن ؛(تینز) ندیمسا نوت اخزب هدننزوهرمت (هیز) نزن دن ره هینک برع هدنزو هنیهچ
 | بی یشموهويب زا یشعلاقی زود شیر وب هج هتسهآ قول هدنزو یرقهق(یباراا )ردندنیهبات بز

E:هدتنزو ذفنق هلی مبا  ERرا هنتسمانعم هقطنم ر ونبد هغاشوق لب كيحو یا  

 | ژذپادش ةعیراب رغص برع ناو شنا ردق دنوقرب یک قدصب كجوکہ کر د هنسانعم هماظع هل كيحو ياز
 | سیع «دننزو ذغنق هلفاق (بقنز ]رد هلوبقمكتزوع لو یک لتر بر درعلا نپارننوچم كمنروک جو
 یر هقروق تولب رص ندا ثب رقترب هلغفروق ند هنسنرب هدننزو بوث (مبو بو زا) ردیداوض رب هدندروب ین هلیف
 یرحاذا ءان[ تاز لاقنرد هنشاتعم ققاوضو یرهلسنا ادا اتو ز یو رب لححر لا ت تاز, .لامنرد هنسانجم قچاق
 ندنیثدحو یی نا ند ندارعتش ندتلابارب دوخانرداهدلبرپ هد نیس هکلوا سلنا هدننزو, بان بال باا
 | ی لصوم تازو رد وشنما هراز نالوا هدقارع رفعح لوقا لع زوران و جنم هباروا عامل ياد ن نیموح

 و هد زق كن كلذکهدننطساولنا ارونسو هدنبارتلب زا كلذک نر ونلوا ربت: وص باز ردیدآ قاب با[
 فولوا نانسیاز للصا لو لد زاردیایالطا نایاز هرلنا در دراز نل هبحات ڪت هدنرا رز وا هلرانوت نب عسا

 اوز هرلوص نلک بوقآ ندیرافازطاو ردندنسی رم ولنا زارا دجبا ۳۸ نصل, دج ندنس دم روند ناباز منع ۱

 هيما هلکمردتارغح لوا یزافمربا نانلوا کن دکودیعما كاهاسشرپپندنراهاشنازیا بازو هل هینب مجرا رد
 وند هلأماذقمو هل مسک از (بهاو | هدننزومیها دیه ]ردرنهجونمنلروب نیبازلواورایدنلواةیمس

 لاما نم ةعطق لتحا.اذا لج را بهدزا لاق وو هتساعم كفک:بورتوک لامرادقمزهدننزو لاغتفا (باهجزالا |
 تلهز لخر لاعروئددب هتک ا فضخ هدننزوررفعح (بلغت نزا) ردندلاجر ما هد ښو ەچ بده (بدهز)||

 رکن وند هرس نده ن ونتج بطقکردیمما .بوتج دنن زور جل هلن هتح یاب بیا یا هفیفخ ا |

 هدرارادوب =



 دز لا رود ةنسانعم تل هقوعج هدیه کک اوظیعناډا٤ نیا ددان كل هبط

 هلع كاز (بوضجنآ ةن ۱ ! هوجان ا مولا عزت لامن ردد تامل وب او هنر و 2 اى
 دبوبعز هدننز و با تزال دلم بل نرولک تعز قوطی نامید یاری 3

 ` ردنا رب هدننزو هغر جک ردن دایر هدننزو دفنف.(بعژ) رونید هل نالوا دخرلغو نیلاقو رده 1
 یټ

 .نیفو كااز [(بغ خاور غانو ندب رخ نم نانغز ید وق نعت ناب دنکاسا و 5

 | «دنراکلت تو بل ذکی کاب وت نالو ام دنغلو قوم دنز وب كنان از ؤنمذمرال وتوهرالبق قښم وب و هدرخ ليف كاد هچم |
 | هنیالب وتیواص ندیاروهط ادعا تدیرواپ و تكموصعم لوق یلنخر وند هراب یتینمول و هدرخ نالو الانس ەدۈكو

 | هلا هادساکنها کر لک تاو نفاه هم نالي كەد رابتخااو راو نروملو ارىن ەازر دام یوم هدهوض ءم وتيد ||

 | كم . تدر خو یزاص هنوک لو مدار دز یروابدوخ اب موم خنزولو ارد صن ندراانم هوا بضزور و دم ابقنالق
 للتهسناره لفزو هو نر خصما ن۲ حر فلا يعز اقم ۳ هغزتبناذاعبا زا ناملانمابضز یصلا لغز لاقل نسانمم

 | وتو مو مس تسدوبهدننزو لیفت ( بلغنا هناندح یاب مخا لقب نوش تسد قوا زطمو+زیزوته
 | یانسینزو رج" ابی ذالا# ی چف عرفان لاقب دهن لب وت کی یو
 | هدننزویداجب .(ییاغزواو)دینزو هلو باننا بای .نرغلاویبصلا باز ل اغ سد دغلام ندر نیازم
 || تبسلوفترونوایالطا بند اه ةو رۆلو اه درخن كب یک اه رق رک د وند هنو نالوا یفصل نیز
 1 لیآ ویحیر/هیش" هبهزاو هدیننزو رجب ( مد سنام مر اوچي ذج هراعزو هباعزلاوبق یهاتشیاافذهم

 ۱ | يونا اج ەك يىخغ ناز ھلو زددآ :عضومورو ارد :یراب ثلرعاش مانی زجوت ر دہمعا

 عنونرب«دننزو برقا (تضزال[)ردیمسا تم رد كفل نا ان یسعنالج | ندنیپدجو ربل لاج ا |

 ۱ هست (تیعنلا) روند ها هجالول ةراقولق او زوشد من آ قلباو هججال اونو کر کدو هر
 ۱ عزف.هدتنزو آر (هاتخرا) روسی دنا هال ول فول انمدننزو دربض بخرید هرو دوب نالوااد نانو
 ةه نبت هار صب ہلا کب هدر زو هنیهج (هبیغز) وړ دآ كن هنیکربو ردیتسا كغاطزپ هدنښ هیجان هیلبق ندنسبخاون

 bis ایصا تیغ نی هلادبع رتیدامسا هلص .كياز | ربیدآ ومرات فرش تلعضوم من حس 1

 فرناز پک اهن نان یاد زولب یرلق یرلقارتپ هدزخ,هدرعب هلک رو وص هیزاف ویچ, هععاو عاب هلک وزی

 ۱ ول داش كزمود .دننزو نفعحب (بدغزا) قرووبادیو مال هیق يرچپاذا مرکلابغزا لاعب ردذوج فا دهیم

 زو طیب الع (تداغرا) ير یو لجو هنسانعفریشک دباز رود کوک وچ و دونیدمن دغم زک وک
 8 نیکرخ یا ۍڑلقا دود یکن اطا و رظنم دبولزوا نیکرجول هرهج یریاو نونید هکوپک ق وچ دوب
 حالا .نیدهنسکر ر و تضادا نالف تداعزا لاعب ردەنشانعم قلیاد هدنیزو ه هج تردد ( هب هبدع بدع روند ەيمیك«

 روتي وج قوخن هینزو ريج (بیزع زار هلال یا لذا لاهل اغراب نهان كلی هنیس هلمارباو
 یز ار جاکر غزو برغزرح لاقپ زولوا فصوهنلعتودص هکر ولو اکو دنا هریک وا روتیدهکدسقوجو |
 ورع ابرز لج رنلاقبرونلو|قالطا ەن کالا ناسجالاو ضیفل اشک ءال ةربثک یا ذیرغزو برزو دیک تل
 ف كياز (تقرلا) صاف لحرا بزز لاقت ردهنسانعم لی كمل وك هد ننزو 2 هجرحد (هب یعدلا) هزبنکی ا

 دلخ دا ادال والا بابلانمابقزرجا ین وب نوا بقزلامت رد هنب انعم یدوصهرب قج هزاط ییدنسنر لبن وکینلفافو

 قلقوض ینو هدننزو لاعفنا (تاقزنالا | لخدف هلحخدایاوه بقرف هفزلاه زولوا |مزالهنسانعم قلقوصوهیف ۱

 یجود درفمل وق ىلع هل اهردهفزیدرف رههرولبد 4 4رلل وب قحمراطهانیتفخ (مق قرا ) بقزناف هبقز لاب ردب هنسانعم

 ردندآ مضومزب هلینقث كفافو ك هزبه(نافزا) بردن یا تقزنم هتیمز لوهت زدیم برقو رد وام
 اتیقرت ء اكن تفزلاه ا هنس انعم كتو ا سوق, یارلکدید ین ادل: ناو هدننزو لیعف لیعفت نهق

 نالو یکصطخو لزاه كناورم ن كلل ادع ندیلوند هتوف اک د کج ناهدننزولاب زس (بالقز تونم ا ذا |
 رد وتمام كلبا الا ةعفد لبا یدنق ضر یو صععهدندالو نج نو تاخ هلن وک ك فاکو ضف كياز (تکرال رد هسک
 نک زا لاقىردەنسانع كلبا ع اجو ٠ دحجاو ةرحزو ةعفدياهدلؤتقلا اذا لوالا تابلا نم اک از ها الا ٹیک لاق
 روننداب زح هدتنزو هعرح ةا اه الانا ء1 تک لا ندهتشانعم قردلوطو اعم اجنیا:اهسکن نازل ]

 | دهی رم تغل و و ر دیم. یر هیشهلاوج هدنزو هبیفح (ةبنکرلا) روندهدلو ناغوط یکی و هن سانعم قطن
 ارم: لاقل رذکعد هیامورفو رش :وصدارم هکر وند هتروع شل ږ دلا ندناب نکا هب هبدص هیت دلا
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 ۲ رود و یو ایم شا یب یی نوبق یدوب هدشز و E جات )یلاساذمازا بابل نمار دز ءا |

 | لوق ىلعەنسانعم بهذرولید هنوتلا هدننزو تابلچ هلبا هیت یاب (بابرتزا)نوتیدهتآو وصهلب یبسک ك باز( برا

 : | هکردب ر عمى راق بارزوبو رولواقالطا هر هنيا یراصافلطمو را ردا بیه دن هنت هکر ونیدهنب وص نوتا

 | ندنسهلگ یبرزهدننزو :یارمش(یارزا اراب دلا بی نخ هل هينینربكغلاو هلبا سسک از رولو!تمبدیب وصنوتلا
 ورفع و دو هنسانعم هقرغ یکی یبدصب قتلوفروند هی دصب تحسوک ها هرونکم یابویعصو رسسک يازردعچ

 سبفنو رخاف هد ها هد هراس تیاهماروئد هبهنسن قچ هنلو ااکناوبولنشود املطم دوخاب یکم لکو ولیزو هل اق روند

 هدنیب هع رک الا هنودیم ارزو فوفصم قراغو . هدو اض و روئبدناورداشهدیسرافهک رد سقم هلا یاهنو هل اق
 تربضخ هدیدنکن ونهنکآ بوزازرف لوق ىلع روند هراتوا شمزاراص ییاززو ردرسفم هلیاطاسب سبفنو خاف
 هچو توا هدننزو را ارجن( تار نارزالا) نولو اهن وک لو هدقدنوط ژرون هغغ روقتابن ضعب زکر ونید هرانوانالوا ی زنا
 پازرم (فار زلا) ی دنیاو اوایل نا تاجل بناات تابار قلی "یارز هر زواروک ذم

 ند هیماش روغُ رد هددننزو .ۍرکس هک ی یرزنیعدوخابهدننزوهرم (هیرزنیع) یدنلوارک هکر دیفدارمو هد شنزو
 هیلع ناشد زغب هدننسب نیم نیمرج هلن سیک ياز از بارز تاذ)ردیدآ دنیردربهدنبرق بصق منهصیصخ |

 نهب بی دزلامول روئید هنیراننالرازون ایز (عیسلا ةبیرژ ردیسآ درب ندندج اسم مالسل او هولصاا

 لو یکم یک یرنکاثیداجا یکیدلبا تیاوز هکر دیمسا ث دحر هدشنزو یرکس(یزز)دډفورعم مور برعلا
 ةچرحد ( بدر لا )رد هدنکبسرک انمثیداح هل ثدح نر زو یلوقربک نم هلیرزو هداروبكفلویز دلکد هب ل ونغم

 هکر دیس نښمیکه دنن ز و رفعج هلا هغ نيڪ (ضرزلا) هعنخادا االف تدرزلافرد هتسانعمقعوب هدنزو

 ارفخج هلنون (سنر زا )رایدلیالامتسا ید برع ردیس راف یشلکت ضعیکو روئید هب هب یرد نانلوا رببعتیرغاص
 ویشوخ كن هکر دیفرو نابن هد هیبط تادرفمردیعسار ضرب وشوخ لوق لغ ردیدآ ببط وشوخ عونرب هد زو

 رتد ید دارا لر هی نوی اتکا زب هنابن لوا هدیس راف رد ډو دعم ندنااحفمو ر
 زونید هتسیاه كن ضض نامو زود ةنارفغز بنززو ردموسرهوبد رونلوا رببعت غابا هک کج هدیک ی نوسیکت
 هرکضا دج رمو نالوا هدنسهسک ات هنیکدوخابهننززول هرشط دوخناب روید هنکوسلوق لیع روس تا

 قمرذلوط هان وکس تانیعو یتحخ كياز (بع (بعزا) رد هجر هدنز رط هد خ هدنلخادكچرف هدننزو هرم هنیکو رونید
 یاجو هردو هعطقاذا هعر لات زددتیمانتملسکو مه" الماذا ثلاثلا با بلا نمابعز ءانالا بعز لاش ردهنسانعم

 اهلقجا اذا هب قلا بعز لاقب ردەنسانەمكىرتوكى ەپ نقولطو ًالماذایداولا بعز لقب ردهنسنعمقیوط هاوص
 زخآ هل وب وانماه الفاهعماحذ ادا لا بعز لاقت رد هنس انعم ك ازبربل هليا هفطن خج رف كيروع بوديا ع اجو ةئلتم

 نانغارغا كکوپ ىد وب کر ددنسانغم كغك اردنا عف عفا دنر یر لوق لع كع ۲ ورتوکغآ خآهاچوک هود هلغلوا

 اللقش هب رمادا هلم ریل ارز لاق زار دیک قز Rs هنر یرب بویه م دیک ی رضوطاریار ر دبا تدشن
 غفداذارکذ یساک لکابابعزوةبعزو ةبعزل املا نمل بعز لا ردهنسانعمكمر و لامر ا دعمر دیکر و عفا دوا
 هلخیوک هود هلغلوا رغآ ويو هعطقاذا هبعدزال اق رد هنسانعم كعكه دنن زو لاعتفا (باعدزالا) هنم ةعطقهلا
 هت رهاذا هم رمال الد زا لاش یکه لغز هننیانعم لقک لری مفادن ی یر دوخ اب كعك ب ورتوکی رهنارغا

 لامبرعلانیبوزونیدهلامكلولب ره سسکتلیاز (بتغزاو) هلنوکسكنرعو یعصو خف كياز (تبعرا) عفادنوا القثم
 ههنیزو تیعن (بیع نيج تا )رضاك هنم هس هنم هسعطق یا اغزو ةعزو ةبعز لالا نم هل بعز لات ردنراسبع ندیشاوم

 دوخ اب هدلب رب هدننزو خاض (بعاز)بصعناذا ابیعزبارغلا بعز لاق زد منسانعم كمتواهضرق رکرتتشوا ھو

 هکرونید هب راف لوش هبعاز لوټ نیس دوشم اکآ هییعاز حامر یدنارزود یرلنرمقارومهکر دندآه کر

 زولوا رونقوط هنشاب یبوا هکرولوااضعیو A ES دار هلغل وا لسو مرتكب
 هره هلکلبا تح اسو رس بوزک ف رطره هکروتید هیسکلوش بعازو رد دوخ ام ندنساسنعم عفادنوبو
 هکر ددنس انهم كمتوا غرق هدننزورما (بیع )هلو ارد تبا دھو تلالدیتسدم ار اسندنکی لبیک یرکیاجرهو
 باعز)ردیرقر هدهماع هدنبزو هراس (دیاعز)روغلواق ةالطا هنس ٩ درزب و كرابرآ لقفلا بیعزو یدنلوارکذ

 هجم نیغ نالوا باوصلوف لمر دیدآ عضومر هد هنیدهدننزو بارع
 ِ [ بعز) ردندیماسا هدننزو رسز (بیعز) رد لبا

 | یرافدلوا ندناصا .یرد ونعم موق نهر دن درانآ بعز ندزبن نعم ردن زدن هلسقرت هدننزو دلج هل رسک ك ي كيا
 | توتلترارجوذعشناذا لج زا بعز لاق رد هنسانعم قلوانتاداش اف هدئنزو لعفت بع رل ردیورم |
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 اباند زالا) هه بب زقحنالف ملكت لاقت وام اصققب را معج! اذاهاق دش بب زولجر لا بب زل اقن رد هنسانعحا

 هد دشت كانو یتخه تلناز ( ءان رلا) ت التمافاه الماذا بد زاف ةب رفلا تل اس ردهنساتعمقلوط هدننزو ل اعتق

 نالوا رکتو دیدشو نوجدلوا رعشلا ةربثکر ونلوا قالطا هدعقمو تساا هلتسسانموب ردثت قم ندنسهلک با
 هک هلهدشت هروتاجولب وترونلوا لامعتسا هنانعم و ید ءآرعشرک هتن ةدیدشیاءاتز هيها دلاقب رونلوا قالطا هدیه |

 یه طب ردع یری دمت متد ندنس هلق ۶ طو ردیدآهدلب رب هدنلخاس تارفرهم ءاب زو رولوا لونهم

 ندقتاوط ولم هرو زمردسعل نوت اخر نالوایس هکلدرع ناک هز رج هدقلس ء اب زو ردیدآوصرب هدندرزوب یس دل

 قاری یوم شر جد و رابناو رج كلم رد فلت تمابیسلوا ناو اردو لب زا سوز ددو

 كلاب و یعض كياز ( برا ]ردیدآ هحشچرپ هد هعاع و ردیداوصر صوصخح هنتعاجج طیلاسوتت ء ایزو ردندتسارحا

 ارز ردیم هنسهظح المیرللرق ردصوصخحهنن رک. دناسنالوف لیعهنشانعءرک دروندهلساتت تلآ هلردنڌشت

 هلافص بزو هلناتفرولک هب زو زولک بان زاو هلی كازو یف ك همهرولک بزا ی جزو اهر ونو قلخ هدراب و
 روند هر ګا یروقو همزوایروق هدننزورمآ (تشرا) هتسانعمفنآ رونیدهنو ر و روشدهنم "دقستلافصلوق لغ

 "یلعو ردیسوار كيرشیدج هک عنوباو رفمجن ميهاربا نه دعو یرکسعلاهللادبعن مهار ندنیدنح

 هدنرغآ كنالب و رونی هنکو کل یوصبییزو رایدنلواتبسن اک نوح رلکدت عیب بسر نویس زا ید نقر مسل رعب

 یزاقلوق کر ونیدهمرافیرا عونرهدننزو باهم (باب زا تزا) مالکلا قدنزتاذالج لابب زتلاه دهنسانعتامرونک

 رعاشلاهلیمر ن بای زرد دامس باب زو روند هر هراف نالوارس وتدوخاب نالوا لزقی وت لوق ىلع زولوارناص

 ردندنیهباتیببزن هل ادنعو ر دن دنس هلنقربنعل اوت زدن دیا ا هکر د هبلعم ناهدننزوریژ وربذ (بسز] ردیردارب كیهشا

 ردندیماسابابرو را ریددیبیز زک مک اک نادرا (تاب لا زدند هب رق ماندنج هدنع

 هلرقف كياز (هیسزا)ردندنش دحم باد زا یهاربا نلیعو ردندنل اجر نسف هعصعصن رماعوش باز زا
 رونیدهنانص مزوای :روقهلتتسن یاب (یپبرا) ردنداروا یبب "زا بلاط نی هللادبع رب وانت دحر د هر هددادعب

 ند ردندیماسا هلیخف كنا و كاز (ًاسز) روند هنناشوخرجناو مزوایروقورونید هنانصرجنا ی روقكلذک

 رود هر وناجنانلواربعت قوصروب هدیکرت هدننزو یغغ (بزپلا) ردندنبت دحمیین زا اببیز نت بل اطیانیییسع

 یرلک دید نر بک وون دبی e زور رابق بوشش ه2 دروا ردیسو دع كمزواهدراغاب را رید راغش هدسزاف

 ردهتسانعمقج اقبولو زوبهدکنجلوق لع رد هنسانعم بضع قژرادهدنب زو هیکیک (هیزب زار دقج هلوا یک نوا

 نیکنزقوج یا هدننزو بکم | بیرلاو) هدننزوتادحم (ببلا) برطا ف مرهناو بضغاذا لج لا بز لا
 باجکا دببیزنب نج رلادبع دن دانا هدننزو هببح هسز لالارمثکلآ ی ابرمو بیزملجر لاق ر ونید هیس

 رد هچعاب یکیا صوصخح هزب رک نب ماع نب ةللادسع لآ هلیدیدشت كنابو یقق كناز (ناوابز] ردندنیدخ
 یھف كاز (يجنرل) ةلکیا 2 ةحز تععام لوقترد هنسانعم نهم هملک هلن وکس تیجو یم كاز (هبجن

 اتداذا تلاثلا بابل نمابحرهیلا بح لاقیرد هنسانعم قم اخ بو راو نیقس كار هبهنسنرب لبن وكس كەلم یاحو

 كزاز (بزرخرا) روند هب هقان نالوا نیتمو بلصوناقنایط هدنناب كع رو هدننزو ءارصص زا همیمیاخ (ءانحزلا

 روتید هناویحو ناسنا نالوا فلا درد شو قوقو ظیلع یدوحو هل دیدند كنا وقوکس یلی میم یاخویعط

 سانا ءپ ناکاذا بلخرهلجر لامن روت لامن روند هیسک ن دنا !رهتساو لنهیسان اعاد هیس هيم لعافمس | (بلخرلا

 ەدەماع < هدننزوهیناغ هلا هیچم لاذ (هیاذزلا)رولک ب ادارا یعجج رد هنسانعم ب نا (بدزر)

 یکود نوقف ةضاخو ردهتتسانعم هاکلوځدو لخدم هدننزو برض (برتزا) ردرانادناخ ی بها هکر دیدآنام اخر

 یکو نویقارولواردصمور ونید دنستلموک ی وا بززو رولک بوززیعجج ر دتل هدملبمسکيازر ونیدهنلیغآ

 anaes in سو و وجود

 ۱ نوک فرط یا در لکردنگویرفا ن کردیا اکورد هب لان بابام نو افت سرلا

 : ااا .#دفناربصق ا هدلاتماو N ریمدنو لنق بدم دج

 كفك راکم نالى وسقوخو ردا ث دخت هدن رلل كناسنا هکر دیعسا ہرا عو ورە باھ (ةصزلا) زونید هرهز نالوا

 ۱ | هرلکو کن الوا ع مج هدنفرط یکی كرادروآنکردیا ملک ایس هيل هبندت (ناتس زا )روند کو کن دنا روهظهدندروآ

 | زنخآن کر اب وس هدننزولعفت ( بب لا رونید هر هطغنهایس یکیا نالواهرزوایرازوکی کیاكيلکو كن لغو وند

 ۱ برز لام رد هنننانخمقش اون الو بالاما یش برز لاش هنساتعم قعاب ليغ [هنمسک
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 | مدعدازم ندهیانسک هروک هننابب كحراش ةبارارمالا بارا لوقت رونلوا لامعتسا قرملوا دیمیخد هدهاک مادع
 ۱ هدهاشمتمت ثروم ینط ءوسانیسدارم ندهیانک دعو ردکعسود هناکه لس استا هر امار ترتیب همش هکر دنع

 *یشلا یار لوقتءدحبابصموکه تن ردنرابع ندکعدردفصتم التم لوا هکلب هنظم هدن هرزوا قیق هغو هلکىم يا
 | ردموسرم هلا ونعةيفوهرما هنمارا تلق ةيي لا هنع نفیئسن لو نظلا هبتأس اذاف ةبب را هنم تنقیئَسااذا
 "| هیف ذيل نه واو ییککش یا اذک یف ینارا لیقو ییککش ییعم یاراو یشلا یار لاقب ید هیامن بحاضو
 | هروک هنهبجوت یبظ حراش هکیدلاق ردتفاوم هروب رم نایبهلکلباداریا هلن رابع فلاریغب یار تلق هتنفینسااذاف |
 | یلالث الاوقر لوا دێم هسبارا ر دیا قاط از هلعف رک ینگ ونک اذا هللوا دارمر مم نیفوکلادنعندهیاک |

 | زدنزال یوا هدنناونع هزمایباراو مالا قاراپ یویل واز ایر مالا تارإهر وک ہک ی یر دکعدرونلوالابعتسا قز ەلوا
 | با راذراضناذا رمالا بارا لاق رولو نوا تروربصیس هزم رک رولک هنسانعم قل واول هپېشو كشەباراو. یهننا

 | یآراذاهب بارتسا لاق رد هنس انعم ك شو د هيف هش و كش هلک مز وكت لاح ثروم منو ییط ءوسهد هکر (هماتسالا)
 | ودیا فر وضق ی رفتو لعف هلل و اولن خو ول ههشهدنتا ذکر ونلوا قالطا هیهنسن لوشهدننزودا دش (بابا) ةبنربام هنم
 | هدننزو لاعتفا (سابترالا) عزم یا بایررما لاقب هلوا ردبا زار اوبد مرو لوا منم مدآ ندکلسیا ین آ نغی لوا
 | لاقبرذهتسانم قملف مهنم هلا هنسنربیبهسک رو هيف كشاذا ؟یشلا نم باترا لاب ردهتسسانعم كليا ههشو كش
 | یا لس صف - ۰ ردنداراصحر هدنب (تتبرتبب) ردیدآ عطومرب هدننزو بیع (بب لا هبهمهتآ یا هب باترا
 | ذیل أزل اقب ودهسانعم كالا هلتجرمسبونلکوبییهنسن رب لوکس تنءزمهو یف كياز (بآزا) دی
 | برش اذا لر ابر لقب ههنسانعم كما لت هشییوصو اعیرماهب لبقاغ اهلج اذا تام بابا نمای
 | فل هلاذ قنات هک هدننزو لاعتفا (باءبزالا):اهقاضاذا لبالا بز لاقناردهتسانعم كر ۆس راوطوادندشار رک

 اهم لبق غاهلجناذا ذپ رقلا بآدزا لاقب یدهنسانعم كتکب ولآهلتعرمس بونلکو نيهن رغآز ج دوب ردشملوا |
 زهدلاهنأزدقو ب القنا یا باّو زود غدللاق زد هنسانعمبالقناو ل دبت هدننزو بارغ (تاورا)اعی سا

 | كنظفل هبوژ تاءوزو ر دهم مزو «نتنزو تادوس هکن دنظفل تا ءو ین هلک بآوز شا لوق خلع هبلقو هربغ یا
 | کوذفلوا ءاز نالوا بلوط دفع +یند ذکر ه دلا هراز و روثید هی هنداحنالوا داځل تس وه هکر دیت
 | هدننزوبنارز (بنآ» زا )یدنلو نایب هدنیهدام ءوژ هک هتنردیم هلص هج هقشبهب بضوااب یبسملک هرو هدننزو ءاج
 | ندواضعب کرد خراش راتلکد عونسمیذرفم كز هلکوب زدسکعد زا هشبش ر دیعج ك هروزاف هکر دهنسانمربراوق
 || كزکو هدناویخزژ اسل رک دیدار دام یوم هکر دیفدارمو هدننزو بغذ ب لا ردعوجس یی دلو اانا یدرفم
 | هدنعکهو دو رونبد خل ۋازەمكر البق هدنعنق ناسنا زو ردراب وته راص هدر خ ناق جادتبا هک ن وشلو ةدرّویط
 | لقا بیز لما مازا ب ابلا نم ابر ت بز لاقی ږونبد هغلوا ناوارفیرلب وتكنتلا یسهکح و كنسهرهخ

 ورا تندادا نیما ت بلا هنسابضمقمشفب هاب شنوکو يک لب لمردشفاوا ما
 :نیوالقهلیددشت كنانو هلن (بزالا) اه.الماذا لّوالا بابلا نم ابز ةب رقلا بز لا راد هتیتنانعم قمرد) وط |

 | دونك ەيفوذ نالو اولي اوت ك ی آیسذکعب و ىت هرهجو رعشلار ٹک ی | بزالجر لاقب رونید هب یشک ن الواروک || "
 | تنطخیا زا ماع اقیّرولواناوارفرانهچوراراجورانیک  هلخلو اولرومغت هکرونلوا قالطا هلیمقال وب و قلزۇجۇاو
 | خام ناربش هلوطالجر دجو هب | انصتحم ام منع هللا یضر ربا نیههادبع ثیدح هنعو ردندنیطایش ءاعسا تاو
 | یخ بزا سر ق هعضوف طوسل (بلقف نا نملجر لاق بزاامو لاق بزا لاقف تنانم لاق ةاتاف طوشلا
 | بول رک اب هو ندا هک ی ران ضرب زن هللا دبع یعب تبقعلا زا همس ناطیشوهدبقعلا تب دخ قو نصاب
 | کیا هکیدروک دنر روا یاب تاه فلن ار هزکصندق دن اب وا بو زاو هباوخ انهنتو كاوازآهدلحز ی روس
 زاد رد زا اکی هدکه لنا لاوس وید نوک سو یدک هننانبولآ ینسزابزات نامهرر وط هکر هدر دقمشزاق
 الاغ هلکلاهدافا ید دلوا ندنس هقّئاط نخ کد لبا لاؤ شنب رک وید ردهک "تازاهنلادنع سپیدلناباوخ
 دقعلاذعتو یدلوا قو رتتس هد [یتنان ندنکلهدرخ هک د با عنطو هنشابدلر و ماب ۇب وج نیست
 موقع ضعف یک دنا قداصت كلل ادبع ه5 هیابنو رددزاو هزز ؤا قلوا یعسا كناطیشرب ةبقعلا بزا هدنندح
 ]| بلا بزا هسا نا طب شوه ةد اث ثیدحوردوب ین هيم جو ارهاط هلغلوا موسرم هززوآ قلوا هيم اذیظع
 نسل ا تبارالاتقت زد هلسانعم یم شاق كردبو ع شوکه لب رنک كرمه (بابالا )زنیم هیتر بعدی اونو
 از هرصاذانتاو بتعلا بزا لاير د هنس اتع كلنا بنز بودی روقیربجناویزواو بورغلاتنداذاائزا ||

 یاس

 ۳۳۳۵ مو

 ری تاج ن مچ بس ےک



۳ 

 هدنامورفسولب روب كبو انار هلعجاذا اب ورت نبللا بّور لاقبردهنسانعم قلاجدرغوب یدوس هدتنزو لیعفت
 لافت ندهتسانعم قلاحدرغوب یدوس دوب هدننزو هلانا( ةبارالا ) تیعااداهتبطمتب ورلامب ودهنس انعمقفوا ۱

 | بورقج ناب قر با یدوس هدنآ هکر ونید همولط لوش هدننزوربنم (بو )مر لحاف ةبارا نا بارا ||
 هدنجگا هکر ونید همولطلوش هدننزو ےظعم (بورلا) رارالج هدکبیدهدلحتضعب رونلواربعت یاب هکر اردیا درغوب |

 هلبنوکس كواوو یعضو یه كنار( ةبورلا) نیللاهیف بو ریا ب ورم ءافسلاقبهلوا شنل اجدرغوب بولیدوب وادوس |[

 لامعتسا هنسانعمهبرورضو تحاعمورواهدشت هنسهرامدرغ و ر وشد هنسهعطن نالوا عفاوهدنجرم ز:دفدشآ :

 هحاصق لوشو رونلوا قالطا هدهنسهراب تا هبو رو یدلیا نارذکهدنسهدام هک هتنرابدلوبهاذ هنغی دلوا |

Êربتعمو لوبقم نالوا تبنمو یوص یغاریطربثک ی راجا تابنو ردهنسانعنیاوتو روتفو لسک قلقش وتو او  

 دوخاب ندلک تکه کر ونلوا قالطا هب ینکل وشو یدنلوا زکذ هک تنرونید هدرغوب (بئارل )نوید هرب ||
 نوقلوطو نکشیش ېک یابص روم یامدو ندب ندنفلشوخرسوسو اپ ندقموب وا قوجا: ندقع4وفیوا ||
 كنار (نابورلو) هدنبنن زو برقا (بورالا) ردذوخ امن دنظفل بورهلوارتافوتسس یک رخوب لخوا نازک سو |

 عقاو هلسهوت تن ر هددنسار لصا بیر هروک دنناب هدراصب كفلوم هننسانعمرهدلا یرضرونید هراکزوز ۱

 تقو هکلب بویلوا ن اکو كش هدننهج لوصحو نوکق الطا هراک زوز فرص ورد عوض وم هنانعمههشو كشنالوا |[
 هلیس «دامربسمن ردرردصمهب رو بنرهروک هني رانا لنت هراشتاهماو رد هلیسهسپ المقلوالوکتم فوصح ||

 قالطامرهدثداوحو هلبس هقالع قلوا بس هورد هشدخ و سفن با یطضاردشعلوا هیعسل ههشو كش هلکن  هدعب |

 بی رلاشالو ببرغكاش لاقب اکردطو شم هغلوا غلابهنسهچرد نیش بی رو ردنعطتم نیل ادتعاو یواسنت كنیفط |

 ه طاخ هدنیص یسلوا شایع هدکدروکن کردیا ح ورح ند هر + یک رالثمردقحت هلوار ادوهفم یکی دلی 1

 نورد بارطضا بحوموتلوا لامعتسا هتساننعم تخاح بی رو ىت | یکه نظم نالوا نیشنلد بو دیاروطخ

 ح راش ردتلاح نالوا بحجوم یریعتو بیعت هکر دهنسانعم تو ردهنسانعم دهشو كشو هنطو نوععیدلوا

 دب رب هدنفح هسکرالش هکر ولوا كعدههضو كش نورقم هتم هروک اک | هلفلوا تش هدننباونع هما عمآتاشلا |

 درغوب لوق یلع رولوادرغوب بوب وبوا هلغل اج هدوس رونلوا رعت قل ریماد هدرابدضعب هکرونید هنس هيام درغوپ
 هیدخان كهود روغد دوخآن رود هتس هعطا نالوا عح هدنبلص یدنک كنهودروغب و رونیدهنس هی كدوسنانلاج ۱

سراف هک ه رونلوا قالطا هیهنسن نالوا یناکدنز ماوقو ٌشاعهرادموزونلوا ۱
 رمالا هب ورو ردهینموب ځد هيام هدی

 ندنتشهقردلوا مقح .یسازجاو لوبصا هلسلاب هکرونلوا قالطا هنسبلکو هنب وط عی هنع اچ كدام
 رداعسم ندنتهج انعمو ج اغلا ندب ور ندارعش یهاشمرونید هرادقمربو هکیلبر نديك هیورو ردتراببع

 زوم هبژر را ضعب نکل ردشفلوا هیعسآ هل نور هل یسهسبالم كلبا دلوت هد کد کر ادقمر ندهوک ی می

 تیر

 بسم

 كاکشواو رونید هنج اغا اوردهنسانعم هقافورقف هبورو رارراقچ هزنشط بوتط روناج ندنیا هلکنآ هکر وند

 سست

 سس

 ندنلاعا دادغب هدننزو يوط ییور رد هیرفرب هدنساضق جب هدننزو بوط (بو ر) یدانیانعم بارا هلی
 ةن داخ هدننزو بیع (بن رلا) هردقیا اذکباراذهلاش ردهنسانعم زا دعو ر دق هدننزو بت (تارا) یددینزفاو

 ها رطضاو سفنلا قلق یهو ببر كيف لصحااذا ئىشلا یار لوقتر دعوضوم هنسانعم قللوا دخت 2و بر ظنطم

 یوهفم كکش هرزوا قبقح ی وج ماماو ردندباب وب د یمانعء تجاحو رد بم هتسهقالع تيبس كل,

 زبعتتمو هنظمو نظ ءوس هدرغاسل بیر یسهصالخرد نی دمع هک تنرولوا تیر آدم كشسپ تكکشم

 ریسم مس بسم rar جو

 هدلوصا ضعب نکل رولواانعم هج هتشب یرب ره هلکلبا كيكتنارهاظ هلیترابع هما ةنظلاو فلومهچزکهکرید

 ههشو كشهنسار هب هسکر را رولواردصم هلب رسک نار هبنرو بب رو یهتنا یک لا ناکو نط هلبا لعفاز ساو
 كش یبهسکربو ینککشیا ذيبروابیر بی رب رهالا یار لوقت رونلوار یت كلی ناکدب هکر دهنسانعم كلبا تارا
 دوب هلب سک نهر ( ةبارالا) هیلاذبب را تلصوایا هر وقت ردهنسابعم كمروشو د هنظ ءوسو هي ههشو
 كلی الا دنط ءوس ی هسکرو نککشنعع هبارا مالا یتارالوتتردهنسانعم كليا تاران اکو هنظمهنسنر هکر
 كنالفهسک نالف عت بب را ق لعجو هبكلذ تننظیا ینارالاق و ةییرهیف تلعج یا هتبرالوقتردهنس انعم
 نیو ههش اکب یتعب هبیرلا ییمهواهانعملیفو مدلف یهنمیآ بو دیا نظ هملبوا ید هلکلیا ثاریا هه شاکیهدنفح
 قر هلوادی رم هلبقافا فنا هسیارلردبا هیانکرک | هکرایدیدراضعب و یدلیا ناک دب هدنفحتنآ ین هلکلبا تارا
 لوق ىلع رار دیا لامعتسا یترهلوا یتالث هدنناونع برو ابیر هرما یار هسیا رازایا هبانکرکاو راردیا لابجتسا

mcgraw 

۳ 



5. 

 | هعذقاذارعبلا بهرالاق زددنسانعخ یلدروکسوتو بک زدنا راز آو منش ند رقت هضوح یهو دو هک لاطاذا
 انا شش نیلاصبا ترمضمو رش دن دتک ی عب هبادبعو نیاهسکرب هدنزو لعفت (بهزلآ) ضوخا نع |
 | هکرونلوا لاعتسا هنسانعمكلبا قالوق هر ژ وال اک هلاعتمیادخوهدع وتاذا هبهرت لاقى رد هنسانعم كلبا فیوخ |[

 ۱ تبوقهرمو نویهحبدلوا هنع بوهرمرونلوا قالطا هنا هنالسرا (توهرلا) دیعتاذ لجرا نهر لاقت ردیمال كقۆخ

 ۱ نددمعو ندنب ؟زونلوا قالطا هنالسرا (بهازلا) ردندآلحتر زر و دما یمرف Î حامطلا ا

 | ندنسدرفناج كنسهوقم نکلو تشطو تس كو شاک هتننوهیدلواردبا فوخ ندرلهنس ربجان صعب و
 ا كةس هم ۶ اطیزاصن هارو ردفصتمهد هژتناح یکی بدلوا فصتمهلتعا سر دا فوخ ید ند هّرهو

 ۱ | گدیارردی تسزالمو هدهاحجتو یعس ذکیشتو دقت هزباو او غ اطقنا ندان هدفلتسرونلوا قالطا هنیرلساباپ
 | لنصالارلوا دزقم هجو ىسەلكنابعىك یفیدلوا عجب نابهرتکرولواهاکو هلی كنار رولک ن ابھر یی

 ۱ | یردصم نالوا هفتم ندهیاهن نکل هساتغم قلتهارو قلوا بهار رد ز ردطم ندن1هلخف هزار (ذیناهزاو)
 ۱ | هتنابهرو هرزوا یردقت یس هدابزو تیلصا كيوت زدهللعف دوخت هنلعفزوزد دوخ امندهبفز هکر دقلواهنبهر ۱

 |[ ثیدطا هنمو زونلواردعت لنا قلتهار قر هلو ازدضملاب لصاشنەدزمناسا كر دقلوا توستم هب هتنهز هلس هلسنرتیغت 1

 | ردقلوا قلنعم هلررافالخا كنرلناهر فلت دارم ندين ابھر نالوا یھنم هدندخ وشا (مالسالایق مالسالاق هنانهرال) |

 كروكر زا هنندرکن وجا اذاهنسفنو نوجا تضابزو للیا هلازا ینیلوحر *ه دام یدنکه کیک ءاصتخا
 تولوا ءاصش تلم هیمالنما تام یدعا یک تالبا لاصو موصو كمالبا لک | ییمسق تاالضاو كيك تنب وو
 | رادیعما لجزرر تهار و ردشلوارداص نرش يهن ندهدندشتالاحا دنوک وب هلغلوا ه یک اب نذظیلفتو دن

 | حالصو ده هور"یدنا ناور نلصا ردنوتنرم ؛ززواقلوا یمزاف فا نابهر نام ناهز کرد تم

 | ارهاظرلب دید نانهز بوّلوا فذعنواو هفتم هدعباردکعد طانضودهازآنا نابهور هژغلو ات انهمتح اط ناو

 | كنکوت لوق ی عروق میهقانلو نهمو یی زآ ۲ لینوکس کناهو یخ كنار (بهزا) ) یپتنازدینسکوب یدارفاكفلوف
 | هژنیتقف (بهرا) نىك ناز رولکب اهر یغجبهتننانعم قیقر لصن نوت.د هرم هقفوب و زۇتند هب هود كکرادنلب و
 | هراس ( بام زا) رد تفارنجس و هروکه ناب كراش كک نام یا كتر قم نطعا وقت هنشانعم کر روند هنکب سال
 | دزوآ نیطب ةدنکوکز شبا تباور هلی هد استند ام ره ندنو وغلردتخا هلم كنارو هدننزو

 | هقماتوا كروب هدنتفو توخ آرد یخو بلکلا نامت هلغلواهدناکش ناقىل كب واک زوتید هنکک ك رککر یرتش
 | دایض ل طغخ كز هزه (تاهرالا )رد هروک هیالژا تغا وبکدننزو باسر ولك اهر یگ زۈلوا برطضمیندلوا

 | هدنزولینشآبیهراردن دییاتناهدخزژ نتنحنبهرم)ر دهضومر+دننزو یزکس(یهر)ووناوقالطاهراشوقنایلوا
 | ودیارایتبولم هتشهآهتنهآ بوروتوا ناب حناص هژغلوا تات نوهدنامردیئان ندکع روب هقاطلا قوفهقان
 ۱ | دلة ین قوا نو لازا ناورذذوخ اهندنسهدانبهرنانلوارکذ ویو ردذتسانعمكلبا غنت ب ولکه تند, ین
 توو E اسف اجلا ثباث وت اتل تلا اهنج یا اہ اتادعتف اهرت م تنه ر لاش

 | ژنو اور بو لل | باز [لاتفیردهتنانتعغ قلوا درغوب نوت و وادوس هدننزودوعق (بور و هدشزو
 | هدوس شنعجیغا تولسا هدشاب تازو نور لوق ىلع روند ین بئاز کهن زود هدروغوب تورو ژخاذا

 | قتلوا هتفشآو راغ یوروابورو رولو ةد تائ کر ونلوا مضت ناربآ هنغن ویصو درغوهنبهنسپب وف هکروتبد
 | یک ق مالقوب وا بوتطم وقموآ دوخ اب ندکع قوت یصقاذ اب قوو ابر ل جزا بار لاقى ونا لایعتسا هنسانعم
 ۱ ,نارکر شو ظاخ و عین اغدو ندنندون والوق لعردهنسنعمقلوزافو تبسم يک ارآ دوو یئان ند هضراع

 | هلسهدانز گز ونلوا نایعقسا هنسانعم قلوا یو رسوفب وا دوخ اب رولوا یکی سلاف رو هکر دهنسانعم مقام
 | لخ لا بارلاقن ردنرابعندقلوا خاد هدب روش هلغنل اف نکیشسراوهتوقت و ازونهدوخ اب لغمامو نوا توصب و وآ
 | قلوا توغزوطو هدنامورف ولي روب كيومونلآیم زکسوا فن اوندباخ مقوا ساعنو| مش نەن تتفاذا
 نهذولتعو تک اذانالف بازل اق ندهنسانعمكلیوسنالب ویا ادا لجر ا بارلاقب زوناوا لامعتسا هنسانعم

 هک هلا درت لان یدک ت دوبلش وب یدک نالفرابغو لمع طاح اذ[ لدتا تارلاقب هردهنسانعدقلو اطاتحو هدیروش

 ب ورلا) زونلوا لانعتسا هدانعفو ید دشدزوبک هنر رددمد بار دقق هعد هدرب كه د یدشلم كي یالهاا"
 بسم تم

 2 لیعفت

 ۱ | بهر زنم یو وا كداب را یکراذا لخ را تهزا ل اقب رک ذ یساک

 0 | بهرآ)ردلاس عجب هکرولک ن ونابهرو هلي كنار ولک هارو نزباهرییجج هدنروصوت هلیسح قلوا ردص: 1



 ېک یل ن دوعسمن دمو یدنلوار کد رک دیعج كن هکر هدننزودرص (بکر ااردیسهدلاو كيلاغن یولنبعک ۱

 | بکر وردیضش ی شی رش نالوا تاماقمحراشر بن دناحنرابک ید بعصمندوباولغوا كلذكر دن دیرغه ةاصترابک یی شنل

 كن ردوا دوخان رونید هن ربدوا نعد هن زاج رف كککراو كيروع دوخابرونید ه رپ یکیدتبكنلیق قیساق لوق ىلع ۱

 یک بی E یج ردصوصحع EEN لع زون ناک ی ۱

 هدننزو ناهس (ناکر )ردعضومر هدنب رقنیدم ( پاکر لا | ردیدآ عضومرب هدزاجح : (يوکي م)ردهب اکندنآ ید

 هدنکنر كس وت ناشوط هدننزو یا ینابترم, (قابن رمل ا) ردیدآ نوت اخرو ردیجا تنز عوار ندنرلت ایلحو:تشز :

 |(بنرملاو) هدننزو جرحدم (بنرولا) بنوالا نولب ىا ینبترم ءاسک لاتب روتید هنسهلوقم هقوچو مک تالوا ||
 هلرغبطلخ دقناک اذابنر مو بنروم مایکل هژوا طولحم فول ]ناشوط ه هبا | هکر وتد هیجلک لووش هدننزو دعقم :

 کر وئید هنحوا كيوژپ از هه( ی بنیالا ةرشسکی ا 2 هبیرومو هير ومو هبنزم ضرا لاق روتید هز نالوا :

 هدنزو ینالفسع (نزابنرالا) ردقلتوا عونرب هیبش رک ها سس شرف پیا ردن نو :

 ؟هوسک لیدبت هداروا یانکمامارد هب رقرب هتنبساصق كنرهش یر با« هر رد هباوبنرا :ددوخآب هدننزو هز وینط ۰

 : هنیررخ لواو ادا دبشر یو راه نزا كسب كنمکیا. بودبا تاوو, .«دنوکر یا دېش ماما هکربذ حراشردشلباتایچ

 :هدننزو دعفم (بنرملا) ردعضومرب (پنارالا پنارالا تباذ] یلاعت هنا مهجررایدلیااوباو نفد هدنآ یژ هب رعو هیهقف |
 هلنوکس كناهو كناهو یف كرار (دیهرا)یدقج هلو بنرا نانلوارکذ هروک هننای كحخراش روتید هبهراف یربا عون 2

 لا یک ےک هرهش [باهرال۴# نوسمزوتسوک نوک الوم هپ هدیدامر بام # نیسرروظ بولوا لوغشم هبلاط هکییلاج

۱۹۹ 
 mreye توس

 ا هکرونلوا قالطاهرا هقب رط هجا ل ويلوپ بک ام هرزوایرب یړهدنسو ږ ابا ك نک روا هوډ تل ا کاور اونا

 [| نابلص هدننزوهعرج( دبکرلا) رونلواقالطا قداور هنالواهدنسوریکب هک هتن رد هقیرط هدنلکشلن نوزوانوزوا
 یغیدشوافیسبرقوب تردلاب هلیسیغاشا بعلت واهدندب و رود هنکوکنالق هدر هرکصندکد له توایرلکدند

 هرب یغددشواف كلوقیعب كعارذەلپاردلاب تب هلا تیطو هدنراقارا كوا او لوق لصر وتلو ار هکر وتیپ هرب

 هلنانا یکلواتب اهنردق وب قرف هدننبب كل یانعمهلکنوبهکیدلاقرا ید بوق هلصوم یک دنخاب چ دکهتنروتید

 یعجرولوا عا هروک هک یرونبدهنعارذ فرم كناویحو ناسنا هکر دوخ ایر دلکد صیصخت ردلینع هل اوبح راس یی کیا 1

 دننزو ماطقردشاقریمسا هک( بکر تشر)دببقل رعاشر هکر اذ ر دیس یداوربهدین اط هکر و هدننزوددرمص:رولک کرن

 ةكزا میظعیا . بکرالحر لام رونیدهناویحوناسا نالوا لوب یزد هدننزو برقا (بکرالا)ردهحانر هدنف

 هلنتحف (بکر ا)یرخالا نمیظعا هنیکزیدحایا کرا رعب لاقى رونید هنالوا وب ندن نرخ ایر كننزیدو

 روند هنلیق قیساق بکرو هتبکر تمطعاذا عبارا تابلا نمک لجرلا بکر لاقب رد هنسانعم قلوا لوبیزید

 2 هنت رولوا عق ةاو یرانا كني راریدوا هدنرزوا هکر وند هسروب جا كن هلا دوخانر ولید هن را زوو هزیشظ

 هدیعقو هیطم هک هت رولوا ندنسانعم بوک م هکر د هب اک ند هرم ج رف بکر هز وکه نایب هدنا دد رقم کبار

 لدلبسنج مساررید شوکرخ هدیسیزراف روند هناشوط هدننزو سنا نون ( بنرالا) زدعضومر هد زا

 اردد ودر هبا یار یکیاز زخو رازیدبنرا هنس شی دو زرخ هنککرالوق یلعاردلماش هن بېش یدو هنککټا

 بل اعت ردن ا صيصخت هزعش ترور یی مجچ هب وبس هک د خراش هللا بهار رولک یناراورولک ب ناز یعج

 .ناوسن بنراو هلبا هح یانرارید د پنراک | زولوا هصق نیر وق هکں ونید هنا یریاعونر بنراو یک اعنو

 قوچ یناشوط هلیس هی لعاق متا (ةبنرولاو) هدننزو هجبرح دم( هو ةرولاوا هدننزودهننح( ةبنرملا) بنرالاربو

 |هوینر) نکدا یا نابنرا نخ لا یک یکدم هوهق هژوا قتمارف کر هکر لوند هنس هلوقم لاشو :كبباو فوصلوش

 هتاف (نابهراو) هلبمكنار (نابهلاو) هدننزو بعت 7 (بهززا بهزااو) هدننزو برض (بهراو ۱ هلی كنار (بهزاو
 :لفلوم فاخ اذ!غبازاپاملانم انابهرو انابهزو ابهرون ابهرو .ابهرو ةبهرلجر ا بهر لقب رد ەنپانعم ققق
 یهرآ) دونلول عن كنكڃو قبلی کی ارم هکلپا فوخب نورعم هبارطضاو زره هر وکه نایب ه دّیاصب
 ردرلجما ندنآ هدننزو توکم (توبهرااو) هبارصقو نیتعقف (توبهراو) هلیدمو یرضق كغلاو یعصو یخ, كنار
 قلواتبشخو فوخرهذطظم اماداکسییعپ جرت نا نمرمخ بهرت نالیاتوجب در نمرخ نوبهر هنمو روند هغو رو
 هخاتمو جر هلغلو ازوکم دانفورش هيام هدکناذ كنساززردولزخ ندننلاح قلوا تففشو جر عقوم لاح
 یدنکنابیرکبسس هلا هر زوا تبیغنو اضوج افاد نکل نییدولوا نوبح هتسارچاوزارا هدیروص كنیدنلوآ

 رد هتسانعه ك هرو د نالوا بهر پاهراو هف وخیا هبهزب او, هیهرا لام ردهتسانعم قتفروق (باهزسالآ
pare.س رج مور  

  rسا ۳



TEA 

 | 3ا ناتقل وش ناقخندنشد یباغا اهرخبک ار هدنننهما نضعب هکر دحراش هلوا شماعشتب هرب نکل بولوا
 [توکر ا]وناوا قالطا هنس همت كغ اطیک ارو یهتنآر دهزوکو ب ید هدح اص ہک تن هیوا کوکه قشب كن هکر در سقم

 بوک ازبثک یا باکرو بوک لحر لاش روند هبیشکنالوا توکل اردک دننزو دا دش (بآکز اوآ هدننزوروبص

 | تینیفصاخ ب وکر لوق لعردهود ناتلواذاضفا كني فصاخ بوی روا وب هکر وشد هنسوود تین هباه هبوکرو بوکرو ||
 | قالطا هیمبا د لوشهلباه هت وک رو هنسانغم هب وکر هبا دن دناویح رتاسو هو دردشمل وا صیصخت هک نب هکر وئد هنیراوظ
 راوظ اس رکو هو درک دوب هلوا یراوط شيا یهو تینب مهیعپ هنلوانییعت هغعل وال اعا ےھو بوکر مههکروئلوا

 | دا نشیکباکرورذیدآ كابر عی هينئربهدنتبنیمرحتهب وکرورک ذیساکروئیدهبهقانیدک آش انللوق هبوکرونوسلوا
 | زاوشب شا هصاخ ردعجب مسا هلتوکس كفاکو یف كنار (بکر ا) ردیمسا یدج نت دح مانرع ن لع ردهدننزو
 | قالظا ید هناراوسا اضعبو ردیعجج ككا رو لوق ىلع هل وا هدابز د رفننوا هکرونید هی هلفاقو هورکنالوا
 | قدروا هثنزید لنهسکر رولوا:ردصء بکرو رولک بوکرو هدننزو سافا ر ولکې کرا یعجج هروکه وال وق رونلوا
 | تزضاذا ل والا بانلانم اکر هبکر لاق رد هنسانعف قمروا هثنلآ هلیزد ب وتوط ندنجاص لوق ىلع هتسانغم
 | هکر هت رضاذا هنکر لاق ردهنسانعم قمروآ هلا زد اقلطم یار عو هتکر هتہح برضف هرعشبذخ اواهتنکر
 | رد مفا كردن هلییق ر ندوب ر عشا بکرو ردندنعبات ل وق لع ردن دیا طا یر ملا بکر ردندیماتسا یک ر و

 | د وندا هز هود كن هلیر سک كنار (تاکرلا) رول وا لقا ندرفننوآ هکر ونلو| قالطا هناراوس شا نالوا لقاندنکر |

 | تیاکر وه سک اررولکاب کز و هدننزو بتکر ولکب کر یعجج ردق وب یدرفہ ن دنظفل رد لح ار ید رقم یکه زاجب
 | تکز یعجج ر ونبذ زرغ هب یکتزوا شیاقو تبا نلبقاطهنالاب هک نرولواهدنرک | تآ کر ونند هبیزوا باکرو رولک

 | روناواقالطا هلب (باصملا اکر ) ر دیمسا ید ج كزابخ نب مهار ندنیدح ردن دامسا باکرو ردیتبمهنغیدنلوا |
 | یعجج دوناوا قالطاهبیکوهراوط عب ردلماش هروب کرم هدننزو دعقم( بکر ملا) ردییوکرم كباکس کا وک
 | رک الف لاقب رونلوا لابعتسا هنسانعم تنمو لصا هدننزو مظعم (بکرلا) ر دناکمےساوبو رولک ب کارم
 | یفصأو داع هتسیدنکت جن ف صن بودناارغ هدنرزوا هکرونلوا قاللطا هبسکل وشو تدنلاو لصالا یا تکی ما

 | دبا مانتغا بودیا ارض * دنرزوا هیسکرب هدننزولیعفت (بیکرتلا) هیلباهراعتسا تآ هلیطرش كمرو هنبحاص
 | نوکیفهیلعورغیلهزاما اذا نیرفلا هکر لا ردهنسانعم كلتا هراعا تآ هلیلوق ك مرو هنسودنکی ی فصن كءانغ

 | هکر لا رول لایعتسا هاتف كليا قاضلاو سو قمر دش بس اضتقمهرخ یش یبشرپو ةچغلا فصن
 ۱ تاکرالا) رددوخ مندن و ی وحن بیک ر ءانقلا  ناتسلاو منا ف ضفلا بکر هنمو ضعب ییعهضعب عضوا ذاکر
 [دناکرلا) تکرب نا ناحیا رهلا بكرا لاقت ردهنساتعف كلک قو ییحالص هک كياط هل رسک كن بها

 | هک هدش زو تّولح (توبکز او) هلئوکس كفاکو یتفكنار تلذک (ةابکزاو) هلبنوكس كفاکو یتف كار |[
 | لاقتروشد هزمقاننالو !قشل اویدک آ هلغاتللوقو بولتن قوح ل وق ىلع روند هنس هقان كنیب یعبنالوا ییحالص

 | فکارهدشزو دبا دک باک او) بوک اراو) کارا ةلاذموا بکر یا تویکرو :اکرو ةنابکرو کد اک ب وکر قان
 [ بکر لا) هیعفوط هر نکس بولوا ققراص هییغاشا هكر وتند هخناش ل وش نال واهدنسالاب كنع اغآامزخ یک وکذم

 | بک وک رف ابیکر هکر لاقت هتسانعم قل وا بکر فردعواطم ندییکرت هدننزولعافت (بک ارلاو) هدننزولعفت ||
 | هنرفو یک ساق نانلوا عضو هک ز وب رونید هثبش نانلوا قاصلاو عضوا نعد بیکرت هرخآ یش هدننزو ربما (بکز |

 | 2 هعطقنانلو ارت كلوا هدر الرتو رذقج هلوا باک مهکرونید هبسکنابهراوط هجر ار هلبا هسکر و ېک وا شل روک
 | کنهرام کا قع كن هرد ینا عقاو هدننناسبو هعررم ل وق لعرونلو ارت هت هدرلناتسب هکه نشانعم هراشمروند
 كفلامرخ یا دوخا روناوا ارحاو زارفاوص هرا هت ندنآ هکر وند هلودح ندبانابرج ه دنفلارا ك: هتخت یکیاو
 یکناةزوکه سایت ك ساتسا هدننزو بنکر ولکبکر یعججت هسا نعم هعرزم زود هیالرتدوخ اب لوتید هتنیبام كخاب یاب

 هدر یربغ دوخاب هدنراک كقرآ هکر وند هنزاجاغااعرخ لوشبیکزو رونب دهید هدنزرطهطآ الو هدننبب ره
 هدرا راس لودر غوا لو دخ ی لعارطس سر غدق ناک اذا بیکر لخت لاقتهلوا شملکی د هرم هر یراورطسم
 هکر دید كنك ار هلی كنار (نابکز ا) یکرلخ اغهزاقنالو تن هدنز کیلو دج هناخ دخاکر ونلوالامعتسا ید

 رونلوآقالطا هنرهنادناقحناداندقوصهكنس هلن سیادغبهکردندانعموب لیتسلانابکر یدنلوارکذ |

 کافر

 ۰ ۱ ۱ نادنتهح ددعلنافف (ةنکر ا) ردرلکارهود هکر وئلواقالطا هک ندکر نانلوارکد هلع تكنهرمه (بوکرالا) 1

 | بلجندماش بودیا لینک هنر هود باکر یرلکدید ییاکر تیز هدنفصو كنغاب نوتیزو هدنن زو بتک رولک

 سن ص



 ب
۷۹۹ 

 هنتلاح قم روق بونقاص ندنآهیارصبتبویلوالفاغ ندهنسن نانلواهشیدناو فوخ هکر دهنتمانعم ظفر دیبا
 قالطاهغلوا ثراو هلبنهج هل الکب ویلوا كلام هلئرا دادجاو ءابآ لامر هبقرو رونلواقالطا هبوقروفو رونبد]|

 | ثرو لا ءانب هنکیدلیاهنیدناو فوخ ندنصوصخ قماملو |میلست هنسودک تاب هلغلوا بسنلا قخرونلوا

 رایج آنتن ر مادج ثرو لا و هانا نع هنری ةلالک نع هئرو یاهقرنعالام.نالف

 هنسانعم ی دلوا فرصتم هلقاقخساو "او برق هکلب یدلوافرصتمو كلام ندج راخ ک آرد دل لک ع مو ۱

 ندنسه دام باقرا هدننزو یرشب (یثرا) لا)رونلوا لامعتسا هدنعقوم قلوا کلام «لق اتعسا یدنکیس هصالخ | ۱

 كلم هسردبا تافو مدقم یسقنق هل بوهوم رکو بهاو رک کر د کمرب و هلطرمش لوش هیسکرب کلهر دما |
 هکر دکلیا ضد وقت هلطرش لوش هبهنسکرب یل زفر الثم لوق لع هيلا لاقتناو عوج ر هنسهثرو كبهاوږ وينم
 نابهتیکلم نربدقتلاالک ی علوا نک اس هنسکنالف رکید اا بولوانک اس هدنآرعل ادم ونک لو | |
 اکلماناسنا یطعینا یهو یفر كلرا دلاهذه لاقب هیلیا لاقتنا هراثراو هکن لو ارقتسم كلم بودیا قلعت هی هبقر |

 هددیهقفبنک یقرهلئسموشانکر ,د حراش نالقف 0 هست نالغل هلع ناواهشنرول كللامجر تامایهتاف

 ار ی هرزوا ییرابع حاحصو رددضوصخح دلتا |

 لرخحا ]اههدحا هک ا وک هدلاحرهسپ 0 الققابروب رم كلمهس ردناتافو م"دقمیسقنق هل بوهوملبا ۱

 یقر نانلوارک ذ کلم هیسکر هلا یرمسک هره (باقررالا) یهشا ارولوا ذوخ امندانعمو هلغلوا بقزم هتنافو 1.

 (توقزا) | یقر هلاهلعح یا رادلاهقرا لاهو یفراا هیقرا لاش ردهنسانعم كلا ضد وفنو .هبههلیتهھج

 لاقب هلو رو هرههبارخ جو زدوخ اب یهظمهر اب هکه لوه رظتنم هنتوف كنج و ز هکر دن روع لوش هدننزوروص |
 عافدنا بویلوا بب رق هضوح ه دنتق و هج ازم هکرونید هپ هقانلوشو اههلعب توم بقارت تاكا ذا بوقر هما

 توف یدلو لوقیلع روند هنوناخ نیمروط یدالوا بوق رو رد هدوم تلصخ و هاوا ردیابقرت هپ هب ازم
 كنهنسک نیمروط یدالو ار دکر شم هدا رمو لج ر بوقر هدرخ|یانعم هروک هتناب كحراش رونید هنوناخ شلوا

 هروکه ب ین قشور واوا بق زنم هننافو یخ دکن آهلببس ینقبت هبرتلاب ینغج هیلوآرمعم ه دکر دلیاروهظ یدلور |
 هنویب هلاصعف (ةبقرلا )ردیس هک نهیهادو الب( بوق را ما) رولوا رظتنم هبیورخا باوُ دوخاب هدیدجتولو |
 رولک بق رو لب مسکن ر ولکب اقر یعچ روند هنکوک ندنفرط هسکا كنویب لوقلع هنسانعم قنعرروتد |

 هبوکرم رونلوا قالطا هب هیراجو هي هلوک هبقرو هدنزو تاکرح رولک تابقرو هدننزو سلفا رولکبق راو هتبتخقف |
o |هلیسهسد الم قعلوا ذخاندننویب و تب وقاط تنهلابهننوبكکو لعو رسااتداع 2 کی نیدنلوا قالطارهظو  

 ٌةماواادع قتعا لاق هر ق هبقر قتعا لیقاذا ردندنلسف دقملا ضعیلا ىس ا لكنا ةيمسردنملوا هباک ن دنتاذ ۱

 هقر ن امو ردن دنعبات عین هلعصم نیدبقرو ر دندنیعبات ر دندع یناضک Re هقرو|

 هدرانوهلتاغف (نابقرلاو)(یابقرلا) رونیدهیسکولنوس نیلاقو رونیدهن دلسراهدننزو برقا (بقرالا) ردن ةت حم |
 هدننزو هنیهج ( بيق اوذ) روند هغلولنوب نیلاقردعسا ندن «دننزو بحق (بقرا)رونید هسکولنوس لا ۱

 (نابقر) ردن در ھهز نبعکن نجرادبعنكلام ناهبیقراوذو ردندارعشیرمشقلا كلامهیقرلاوذ ردندباغلا |

 ردیراکتمذخ تسوفرب دام دعو هدننزو هنا "کا ةباف زا) ردرعاشرب ناقرلا رعشالا ردعضومر هلزاصف

 لوش «دنزو یظعم (بقرملا) ردیا تسارحو ظفح بود هزوک ین ایشاو هعتما كاران | بولاق ه.د هناخزاب |

 كىل اراش نالبق هدننزو هعرج ( ةبقرا) هلوا شلزوب ن دنفرط ینویو یثاب لحوبذم هکروتید هب ۍږد |
 دوعق (توکزا) روئشدهبزهروفح نلب زاف نوحما یدیص نالسرا هک هت روشد هروقجب + نالن و نوا ۱

 عبارلا باسبلا نم ابکرمو ابوکر سرفلا بکر لاق رد هنسانعم قوا راوسو كتهدننزودعقم ( بکر لاو)هدننزو |
 رولوا شا بوکر هر وب زم لعف هک ابوکرونلوا لامتسا هنسا نعم كلشیا لعفازسانرب دوخ اب ءاکو ءالعاذا |
 رونلوا ست شنودغ هک روند هنتلاحكعت ردعسا ندب وکر هلی یسک كنار( ةکراا) هفرتقا اذابنذلا بکر لاق |

 نلشیا لعفارسان دوخا هاکو هبکر یعع هبکنرا لات رگ هنسانعم ك ید وب هدننزو بیاسنک (تاکیرز

 مسا (بک ار ا) هکر عع بنذلا بکیرا لقب رولوا شهردنم هتب :نزوا یدنک دوخ ان نوت اک اک رب وکر د هسته
 را رسا هک تر ایدلبا صیصخت هندبا ب وکر هعودینوراضعب ردیلباقمهدایب هکر دهتسانمراوسردلعاف

 رولکب وکر و نابکر و هلن د دشن كف اکو یم كنار رولکب اکر یعج كيک رو رونلوا قالطار اج هالواراوسرخو سزأف
 شخراضهبیع شاکر ونىدەلادلوش نالواهدنسب قوب كنح اغاام هر نیک ارو هدننزو هلیفر ولک هبکرو هلب هلم كرار 4

 بس

3 



 لک

 | ETT خم قیر وشک ل للان نکن در نبض بیخز یا ||
 ۳ ا مۇر ددا غمر هلبقف لوم ر ب بار ) نوید درک نالوا یادم داچو دم ساغ هلرصتف
 ترنج نى لس یک لیم( اخر نیلا )زادوا هیرقر ند اعا ةارهرهشهدناسارخو ارد با شو هم اض ق
 [| درک کتو ئاغر (نلغزا) ردمضومز هدنساضقءمضپ الیدین هبندنو یف ؟نلوم ا عن 7

 ]اس ههننز و ناشطم (نابغر ):ردید وقف هادتنزو ء ءا ره (مابغر) لوئاو اویعقذشوکر کج کرد مدابز نالوا ۳
 < اور ندیراتوضجت ها هيلع تح نا اما ن ندی دک نابخر نت ببیح ن مظخلدبع نشنلاجر 3

 ها ناطق ناشار رخن كفر نور فدپورلا لورم هلغمالو!ندهمن ر دشا
 | ءاعتا هایمتف الا نولوا هدننیلق لب رم کنید چسب هدقعنلک هفرظ ند و كنس ةمصت نیلجن هلی ||
 الاسعنر هام رو طور هام اکو لا

 باغه داوم رل یا یوا قلق روھ لاق ودتنانملب نابسابو سزاج نیت ظنت میل بیقروه 5
 رو طنفح ىس ھەر تاووفحم ا2د سک الو نابهکیو فا ونپد هنوب هکر دذوخ مند هزقر نا تبق هروک,
 ISA ای ارد شلو تزوصقامتسا نسبا كليا عفو یتسهبقر یدنب؟دنیح یسهظفاحمد نخ

 ۳ طنز زوار اقوا راقي بی یض لوق لعرونپد يسكن الو ایر دعو |[
 دید هتکوکوش نادر کوک نیم !تلالچ هزونغب یخی ندنرا بکوکءونو نونبدا قوا یعچوا ندنراق وا

 آخ هرات نوازنده اط هکر وتد هنکروکل وشو,یدنلوا ایل هدنس ةدامون که تو دنیقر تایر لیلکا ال |[
 | نر کا یون مو با رسرخآ انهدحباتدرقلنانملوف لرد عا ندیکكو ا ومف تیوب
 | واخ للکا هدکه نا چ ولطاب زز «دنشوًاشخالفمهزوک لوا لوق ردبا بو رخ نالواغقاوهدنلپاقسهدکد یا عولط
 س و ردیف ییقهپلوشو ردییفر نیطسرفغ لز مالتف هزژوکهب ینان لوقو ی ید سکعلا لعردیا
 اق قا دو اي3 دند غماز ەھ اڭ اونا قالطا هیهداز هجو بیقدو زدیم یمزف, دارد ننافرز
 ۱ ا عقشناح اکونید هب هبخ یذومو ث ثلبخ ةوکرو .دعنا یا. هبیقر وه ,لانقن ر دن دنس اغ راظتنا

 | رک ضن درک ن ددری شعاب قو ذالوآ كن امك یب بیق رو هنبتضرولک بق رو رولک تانیق ر یجج دولو نوهلمو
 | تو ت را) هغلخ ئا هنبق روه ل فن زیذوغ أم ندنساخم کوکی یق روپ و رونلوا قالظا هنفلخ+نالق هد
 | هننزو نخ ترق راو)هدنزو مارک« (هاقرلاو) هدشنزو دوعق (بوق ااو «دنترو نامرح (نابق راو)هلیرنسک |

 ۱ | لول بالاننبترقاباوق رو اف اب وقزو نانقرو ةبقر هبقر لاق رد هنس انعم راطتا كم زرکه تاع عبق راول |
 || كنها بیا شرکت کرو هشرحناذآ فقر لا ز دهنسانعم كلبا تسارحو طظفح یهتیلرو ولظتنااذا 1

 رتو غ نروکی دنن هدنزو ضعف رلا) هتسفرق "لیلا لعجا دا االف یټ ر لاق وړ هنس انعم قفط

 | هزطنشنا یا هبغ هصنوا نان ووانسانعم قرت هدنزو لاعتفا (تامترالا) هردنتا یا هور لاق رد هتساتنعم قلوا

 [تبق لاو مق زلا) لاعناکم لع مفتر ایا العو فرا اذا لچرابقترا لاقت ردهنسانعم قمچمرب كبکوبو
 " TIE (ةنفارلا) سوتتا پوچ هنازواناندید نود هرب كښکوپ رایناکم مسا هاتف ءلراف هرافاقو رام"

 ۱ | نلاوخ عب لاذکب ویا + هفاح فرط, ی زاب یاضر هدرماره, هکردنډاتخموپ یخد هیفوص بقا رم هسرحادا

 | کردنهنح الطنصا ضورع له اهن ر دنزابع ندکلیا هنر ات یسنن هما 4ظ الم نیغودیلوا طيح یپبلآ نهاد
 ]| بایزفط کید واش ارذترانع ندا ناابعافم «رکربو لیعافم هنکرب یتسورع لبضتقعرص و كعزابضمرص
 - | زدن هدنو رج نلیغافم هد هنهس نالوا هلیطخ فوم الذکر دموسرع هعسر زوهدنعوجم لری ی دلو]

 ۱ | كردو یتددییسل هو دقا رعاهرخنآ یارب ره نادنونو یریزردتلوا نلعاتم هلبطوقس کتاب نالوا, باونص

 کما لغ نلوا تناناعیچ راد اب لب تبسرخآنالوا متدفمنییدنکنوننالوا ببسرخآهدنژرچ نلیعافم |(
ENءایفسرولوا تباننولو طقاب نونهسرواوا تاتا سی ردنقارم هنظوقس درخآ اھ دخا کا وکر د دو  | 

 1 یدلبآ داربا لام هجران فمر نامه فلومو ردشلوا راچنواد هلق میز ییاونع نلیعافم / ةاس |[
 | تولوا تالوعمهعفدر ردقارم هواو یاقوهنانیول اک رب راج منو نح تالوعفم دیره هدم رع هکندلاف

 شكت نار (ةتفرآ) ر اشا اجا ي اها امام ههو دوو لقت يج ليا

 1" وا عنواطو هتک دتا بورخ لوا دوش اپ بوزغوب ةدکهتی څولط لوآنعی رول رظتم هنکوک نالوا هل

 Ê“ | فا تھا ؟لاتنقب زد هنسانما کلبا تشارحلو ظفخحیهنسنرب دوب هلب سسک كنار" (تاقرااو] :هدننزو
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 دز لاترد هنسابعد كوكو تضر عم ئاج ا تاب ردا جام توان 5 |
 دنعر لاش ردنوحا هلازا ناه نهم لیا | نیو نیمأتبلق توز د نکی یس وقر زق هب کوو َمصقلما |

 روند هینک دوف كپ هلبسنک نانا ةباعرلا) بعتراف هبعر لاق زد ةنسا نهروق (باغترالا) را |
 ضعب زدبیعرتیجج ر وند هاب ندهندن یس هل وقم کروا نلیسکهلیزمنک کات مییعز ل٤ )هام اووف |
 رود هپ هو ولسا دن اهنلب الا واط هنناو ر د هلاک ذبیغرت هیج نزار ابو ع رار دد ومرات یع تهیه |

 هابط ول بج كېوروبد هبه ودم نت مری که دولاب دوخ اب هنالو !نینزانو-لیوبش و تایسو هره توخ و مزال وق یلع
 دنوبعر هلي رسک ناو (بتیعر او: هلیم كنار دوب (بوبعز ا )تونی نند نک لہر و نونید ه هارو
 تبصرو بوزو هب وفر ةيراج لاقب روئد هب هبونکنالوا هوزواوک,نفلموف التالا لع هک >هلیسانعط
 داك تاعا لاو او] ۱(بعارا ار نوش هک نانخو فیغعضتونعاروهعانواهولح ب بط هرهنچح اسوا هی هرات هنطشیغ|

 هارو و لنیج زکوکیرلکدید هیبعأر هکر دنصوصخم ضرار ب عازو زود هنهاک ت دنا لکت ملکی هینفتو تو | زونیدهیسک ن دبا فیوضت قلخ هلبادیعو و رونلوارنیحت یغابزوکه کر وشید رکن وسفاردلعاف ما ننوقریضنرهدزو
 لصافرت منا (بیعرلا) یهننا دلو »ىو یتانالوازوخ ام ندنسانجههماج ب عر نانوارکدیکوردراشزدنومیتم

 او شفط ند هو عزان وو یک بیر دون فواو و نا نالا ول چ اتو میم ددوک ی دوب هلی هبب
 "رذق رولوا یلوتسمو ای اس دو کت زکام دزنزو خرم (هن چ یل
 هرز هک نا رھ اھا دکر نکیآهدکزاع یدک ل اغ رس رولو ییز دم دنع رعو هنا مم ق |
 بدن (بنعرا) لفاغ تناو الادنعد ERA :یهو عر هنهر ءلاقب , دائم كالي قسەو |
 هفظالمامنادب :هدننزو لز (تیلبعراآ از دعضومرهدننزو ءارقڪ (عابعولا اعر: دوتنه نکی امر ھوا هدننزو |

 روند هر واخ اشو هزانسنا نیلهراب بوتر یی هنسناسو یباونا ی دلوا رداقو رونیده ر تا صد ۱

EFER: ۱كليا شهاوخ بویلیذ یهننسنرب هایت كنار (بعراو]  
 هنسانعم كلبا ضارعا هدقذنل هلص هلس هلک عو ةدازا اذا عبا ارا تابا نمرو اضز هيف تر لاعب وام ۸

 هرخآ* شاتهالف هدنسفن یدکی فی الضفهیلعضنایًریاهنعهسقتبضر لاتو ی یا هنج بر ایرو لوا |
 دن هدر اضب كفل ۇمىدلوادغبو ل وغشم هنضت قدنک هپ ودیا ضارعانادنآ کل اه دهان تیز لئ

 هدارا ةلتسانخ ول هدعب عست 1۳۱ شلا عرعر لاقى ادعوضونهنن ان قلواعیوتم هنر يخرو بغز لصا دوو | ۱

 ها یاویتهزویرخ*دامو 2 ایعتسا هنیمانعمقیلو (راکیلطو دن وز راكب ن ەنسنر ى غي ولتعسو تابه اونو |
 یربغ بولوانادرکو رکو رندن کا وکر ونلوا لاتغتسا هدنسانعم ضا اویل ی تەلبا نحو قیلنعتسءدروک دم یاب |
 لاعتفا (بافترالا ) اضر هتغرلاس . رولوا یدعتعیجد هسفنهروکه ئناببكحابض مو زولوشلوا بغاز وش |
 یعضو نتف كار (یغراو) نتف ( بغ ]هدر !ذاهیق بغتزا لآ بند هنمانعمم دازاو تب غر خیمه و |

 كلاو نیتف ( یتوبعزاو) هدننزوتوبهر_(توبخزاو)هدننزوءارعص (هابخر او )برق كفلاو ینوکس كنيغو |
 زاتو یراز بوراولیدوخان تل امد هضالخاو لات هلبضفو یمن كنار (هبعززاور ات .نابغزاو هل | ۱ و

 هغارضلاوهوا لهتب ایا درضونروانابغرو یوبغروایوبغرو :ابغروییعروابعر هیلابضرلافیردهتسانعب كل |

 بلآ هغرا لاف نذهتشاهم كقد تغرم درو لیعفت (بلیضزتلاو] هلیرمسکززبه (باترالاژ هل بل |

 رولکبیاغز یمجیروتلوا قالطا هکر و قوحتو رونیدهثبش نانل وا تبغز هدننزو : هببخ (فبیغزا) بیرت هیغزو |
 ییلبانج هنن نالوا مالسلا هيلع یر دامر دبس هک هلیلح نها اومو هل نح یاب الطف کو بن دنو تئاتر لب کی چاک | ۱

 نالوا ردتلوایاصنات نا *«ندفدصاپ ات وم جرو فافز تھک لوله ةلادنعانالوایوبنیهک الاوردی |
 کرد هسا م صرحو همش تد شو لک تک هلنبتعضو ی عط كنار( غزا ندفیزنش اج و عجب تش |
 فرو ما دیدشو لک الاردک ن اک اذا سما ا بانلانم اغر لجرا بغر لاق رونلواریتعت قلزسیغوض
 هوا لهسوعالدناربطو عساو دوخ اب هوا !فوقوسربفکر طع سکت وقآ ك تغار طوكر وتو كب لوش هلن |

 ییاتعم هلم ترو هلم كنار بفرو هنلنا ناعینساوصقوج هژلغلوا عشاو ىر او كوكو ولید هەر ډل وشو |

 0 صز و لوک | هدرا (تیغرا) سماخا بالا نمابغر و اغ بغرلاقعز ږولواردض مند زر ؤبزم |
 ءس قو و وص ق وج بولوا شک یسب را هکر وتید ةيهنسنّر سو هبهزدلوشور ونلوا رعت مس عوض روند
 باغر .نضر الاسر دةنسا قمار دننزو باج (باغرا) جاو ذحنالا رشک مع یآ صغر داو لاعب ها |
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 زیاده قلا بل رام زا مبل فالخوهویدند با او نممالطحا بابلا نمباطرو
 ۱ خراش دهن تطزا تر هداروب انطر زاضادا سماطاو والا تباملایم ةباطر بظرو یمسللا بطر لاس

 ۱ لاق روند هراه رخ هزانو روئد هثسش عالعو هژانو رتو روند هئ دو هتسن هنس ساب هدننزو ربما (تمل (انییطرلا) رد شابا ظلفت

 | دونید هناتسب تاو رسو هرا جو هغارباح لشد و هزات هلن (تطزاو) هل تار (بطرآ)بطرمیا بیطررمت

 هو قلرباج لشم وهزاهنزو هنسحم( طرا ) ر وتێددنکو لب نښو راج لاشي و هزات لوق لەر روند هرچس لشب و هزاتو
 یدرفعزونبد هب امرخ هزات شلون عطف هدتزآو درص (بطالا):تبطرا همشک یا ةتط رم ضرا لاقت رۈگىد

 "قطر هندی عییافرخ هزاتو رمسلا ځد وهو ةاطزاو هطرو للا تطز رنکل اق رولک ب اطرا یچچهلیاه رد هبطر

 نف ین یه حما وا یضاقیدیقحو رهروهشم هیتفنهدیعفاشزاک-یبطرل ةمالس نب دجارونید

 | هدننزولیعفت بیل ]دیس وار یرمسلا نب مساقلاوبا ردندشدحم یبطراا هنيا داینع نب دم یسهداززداربو
 | مرد امرخ هزات هتک و ابطر راصا ذااینطرت رعسلا بطرلامس ندهنسانعم قلوا بطز بول و نلاکیغوروفاعرخ

 ۱ فطر لاقت رد هنسانعم قمر ایشان بود الضا ی هنسنو و تطرا مهمعطا اذا مولا بطر لا لاعب ردهنسانعم
| 

 | كاش رد هتشانعم قعاح فولک یناغز یتنلوا تطز كنغو روقامرخ هژبرمسک ت همه (باطرالا) هژباذا توثلا

 | وقل برا لار هتانعم قلوا بل بولوپ نلاک یسافزخ كن هنکرزو هبطر ناوا ناعاذا لا پطرا
 | ریخته وب هدننزوهزغ(دبط زا )هلا ذا بوقلا تطرا لاقن رد نسانعم قز اشاببودالضا ین هنس وهل بطرااذا
 | وند هب هبوبحم نینزانءزانو رر نت جن ةیطرو هل تسک كنار ر ولکب اطر ر یعج, یک هصفصفرونید هنابن نانلوا

 | تمزدیهه وب هراوط هدننزو دوعق (بوطراو) هلبنوکس كناطو ضف كنار (بطزا ) ةصخر یا ةبطر ةبراچ لاقب
 1 مولا بز لاق نذهتسانعم كمر دیام رخ هزات هبسکر و ةيظراهضلعانااب وطرو ابطرةبادلإ بطر لاقب رد هنسانعم
 " ]| اطر لج لا بطر لاقي دةنسانعم كلي وس هسرولک هناطخو باوص ةناسل هلنيف (بطزاثظرا مهمطااذا
 | دین هر زوارنک هک هدننزو ماطف هلا ادن فرح (باطران) ًاطناو باوصلا نفهدنعام منازل

jببوطلا) رد هیاکندن روفو ان ز هلیبسح قلوا ج رفلا بوطرم ام ادردمانشدو بس فلک صوصخ هناوسن  | 

 | تو ص هدنخلاراراب وقروش ییوص هدننزو هلحرم (هبطرملا) نوسلوایونعملرکو یمخ کیو ینکولتزوطر
 ۱ هایت وکس كنیعو یم الناز (بعزلا] حالفا نیب دبذع یا ةبطرم ةیکر لاق رونید هپ همشاو هب ییوقنالواولتط

 | و رد بخر دروک دن هذواصب كم رشتل هلنبتضو هنسانعم عزغرولوا ضراعهو ردهکر وند هبوقروقردمسا
 1 قانع ءالتما مپ رذعوشومهتنلاخ قلوا عطقنندمادقاو تکرحو لع یش ان ندعرفو فوخ "التما قايتا
 ِ عاطقناو هن المیا ضوملا تبعرلوقت روتلوا لامتسا هتسانعم قمردلوط لبضو یف كنار بعز هلبا هظح الم

 هلیعقفو یم كنار تعرویهننا هتعطقیا مانسلاتسع :ز لوقترونلو |لامعتساوزحخا یمانعمعطقهلبارر وصت ز یسانعم

 ۱ تعر ل اس رولکهننانعم قفروق هلم كناربعرو هف وخ اذا شل اقلا بابلا نمایخر هبغرلاقی زد هنسانعم قعر وق

 ۱ تعرو یک «درقرولک هبعر یجب هنسانعم ظعر روند هنری كج « هریک نرم كقوا بعرو عزفاذا ابعر لجزا

 | تج کوکو« الماذا ثلاسالا بابلا نم ابعر ضوطا بعولاقیرونلوا لامعتسا هنسانععقمردلوط هلیحف كنار
 | یرلنیج رکو کر اش هلکنهاو هژاوآ یدیش لوا هک اب وکر د هنسانعم كوا ءلردا بی یطتو هنغن هلبزاوآدنلب
 قك و هت شو اهلی دنه تعفراذا ما ا ثبعز لاقبر ردلوط ها هماکنه لوا یتوص ئ راج دوخاب ردوق روق
 کرونلوا قالطا هنوسفاو هبقر قلعنم هراچشو کوو رھ“ تعرو هعطخادا هرمضوماتسلا بعز لاب ردهنسانعم

 | نلاصبا حد طم مارت هکر د هنسانعم دیع و ورد ردصلا: فصور دبا بوعرم یبلق بوردلوط یزوک
 | ندنوبزونلوا قالطا هعالک ی رلکدلبا دارا هلبا هیغعتو میجسا ءلرابزعو ردت رابع ندنتلاخ كليا ف وخ هليا دعو

 | زدن هوا یرامالکی فقمو مم ولار طط ظافلالابب رغ نالوا یرا هبنهاکاراتخن كر رع ةنهک دغلس دارم
 رد ووطسم هدر اوتو ره ےس بلک او ناکلخ نا جرات یرامالکنضعب هجسروب كنهاک م ان حطس ہک تن
 نالوا نضراع هننو رد كن هکر بعزو قر هلوا ٹدنلا تان ر ولوا ردصم ند هب الث ؛یناعمویسشا بعرو

 هبنعر شک اذاهنعر لان رولاڪ نام كليا هلازاو رسک هلملق تبوقت دوخان نییطن و فلست يوق روق

 هنا ون اونحوناسنا ز ژّوعم لوشوردهنس انههبوعرمهدننزورتمآ (تبیعرا] زوتید هینکش قروقندهنسن رب (بوعرلا)

 ۳ رظش نیم یا بیعروهلاش زد دوخ اندنسانعم قلوط وارد ضاقت غاب ەك روک ت دتندب هکرونلواقالطا

 نبوت و دشوار در لاق ردهنس انعم مگر وقهدننزو راکدت (باظ رلاو) هدنبزولیعفت (بیعرلا)
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 * || ردیدآ هبرقر هدنساضقدادغب ( هنابز ناز ار هنابزرلا) پدیا فرصن یک هنقهدو نافهدںوہدیاذخ ای وراب رعوردشعلوا

 نادعضومر هدنب رقص رهش (نایزرلاسآر) نوهغیدلوا یسک وب رونلوا قالطاهنالسرا (ةرا را انا تیز
 بابلا نما وسر بسرو ءالاق "یسلا بسر لاق ردهنسانعم ك کوچ هند , هتد ليوصهنسدرب هدننزودوعق (بوضقا ۱

 نحهنسانعم «رکرونلوا قالبطا هنشاب كلسانت تا 1هدننزو روص (بوسر IT تبهذاذآ ساخلاو لوالا

 هللا لص مرک |لوسر ةصاخو نوصخیدلواٌاغو بانه هدر رولو ا قالا هلو نوصصکب دنکب ناب هدعاچب

 مالسلا هيلع ېن نال س كنیرابا نج سبتلبر وب زم فیس لوق یلعردیمسا یرامرب كنپراتضح سوهیلع
 ردیدآ له كرما مانت سیل ارش یا نثراح بوسرو ردینیرب كيهعبس فويس یرلکدلبا ادها هنیرابرمضح

 بسرلاو] هدننزو درض (بسراو) هلن (بسرآا) رونلوا قالطا همدآ برشم مالمووخزو میلحتبوسرو
 >4 هیلوا يخ تزوند ق هش نالیک< توکو وچ هی دردلعاف مسا ندب وسر (بسارل بسارآا) رونلوا قالطاهملفهیران ی هدننزوزبنم

 هدنس هروارک او اطهسرولوهدنزوب رک اظغبلغ نج نوک« دنس هو هند هو بووا ته هنسنولو

 زتساروتباثو رونلوا قالطا همدآ برشم عالمو ملح بسارورونید بسار هسرولوا هدنبدرک او قلعم هسرولوا
 بساروتب]زیمار یا سار لبچ لاقب ردیکب واب ۹ یدک هتک یویماللق ندب وک ونلوالاسمتسا هنسانعم

 ۱ یس یو زادلا ست كيرع هرزوا قلوا ندفیاطل کرد رم ردیما هصوضخ ضرار بتنارو ردتعاچرب ||
 قدسردباناب رج لاقو لیف هنوک هثحابم هدیرانابم هکیدلوافداصم هتیعجج ر نکردیک ن وکر هک مان یعجنالوا

 ةف بنا یریع هلغلوا مهاششا ردیکد هواتطونهسخ وب یک : دننعاج سارون راشم ضخ“ وبشا هدک دلیار اسیفتسا

 ةد رکا مل هديااقلا هاب رد یصخمو ردراو لسا هح وكلن "[هکی دیدی ز اب دیدزبهدقلوا لاقمزادناهعرق هدننیص

 تعاج* هدنخثعاب .دلناقب رط < ودر دن د هوافطونب هسراقچ هني زو رک اوردندسارونهسیاردیکپوکوج

 کمک بوتا هنچیازوکن دنت دش كغلچآ هلی سک :هرمه ( باسرالا )یهتناردشلوا

 هدنوبنار(بساز]زونلواقالطا هدیه دو تفآ دوره وج هش بسور ۱ ایوج پسری مپ نبعا تبهذاذاخوقلا
 بسارم یساوالا یا بسارلا هل ءانب لاش رونلوا قالطا هرانوتسو هناوطسا مکحو نیتم هکر د هنس انعم یساوا
 فلو نکل ردینسراداب بزنی اصببعشب .وا ندنندحهدننزو یمسر ینسزا_ردبراعجج تانهیسآ ی ساواوكبسوم
 ۱ هکر ویدهنزوجناتسدنهشوب یجا لینوکس كن هبچم نیشو یع كنار (هشراا) ردشلیا نیک قتسن
 یرلقداوصین رز راب وک هدننزو بتارم(بشارلا )ار دبا ید هلبکر ان الاحو رولیجما بونا اوضیکبق هلکینآ
 : تكنفمرب ثداهبش هلغمر هنروا را یقف كل داصو كنار (بصرا) ندشمالا ناب . یادرفم تفلومررونید هرروباح

 د هنسانعه قمروص بونا ینزابآ هلیئوکس اتادم داضو یف كنار( بضرآ) نونیدهنفلارا وا وایت چیم
 ]| تولبروص یکدورما رادپآهکنوسما رابه وبع رکو نوسروص بوکح هنا ینراب كني زغا یدنک 4 رک
 أ د د هنسسانعم كلکود هلترفو تدشنومغلو هقشراذا لوالا بابلا نم ابر ةأرملا قي ر لجراا بضر لا رولیما
 تضب ر یا هاشلا تیضر لاق رد هنسانعم ضودر قاب بو بک هنغاتب نویفولطهو :میساذارطلا بضرلاعب!

 9 ةأرملا قدر بضرت لاش رد هنسانعم قمر وص بوما ینرابرغآ دؤر هدننزو لعفت (بضَتلا
 كنب راب نغآ لوق لیعرونید هنب زاب زغآ نالوا ندنناش قلروصدوخاب نال ر وص هدننزو بارغ (باضز]

 ۱ قدرا عطقوا یفوشرلا قیرلاوهو اه اضر فشر لات ردیربغ كقاسب ولو ر وند هر هاب نالوا هرجا نغآ

 کرد هنس انعم لسعلا تاعلوروند هنر هحراب ولطو رکشو راقو روشدهن راننافوا كسم یروق باضرو مت اق

 هکر ونښد هنب  هراب نشود هر زوار جش كتب وطر یر لکد د منبشو هجو ردهنسن هدنز رط لوک ن الوات داع هدنز وب لاب
 | عونربدوئواریبعت یسارکن اتسب رع هک ندنجاغاردس (بضارا) ردقج هلوا کولب ره هدکد شود كولب كولب
 كبضار هبضر نکل هلناعف رد هضرو هبضار یدحاوردندعوت لوا ید یرلکدید یسامرخ نو زبارظردیمسا
 رونیدهروم ناغا هلترفوو ت دش بضارو ردراوهشدخ هدار وب ردقلوا سکعلا یلعارهاظ ردعالمان قلوا یدزفم
 || هن ررابی زغآ نالوانب رکشو نیرمش كره و حمو بوبح هلیحقف كيم (بیضارلا) حس یابضار نطم لاقب
 کر دهتنانمم ساره نوکس كناطو یف كاز (تطا) ردندنزاناخ خلوونط بولا هی فک قابا نوت
 شورو بطر نصف لامرونلوا قالطا هب هنسن مالمو «ژانورتو باب دض یا بطر یش لاعت ردیلب اقم یروق
 بوح ولندازازو رن ورت نیکی را هذولا: لر فبوحم عب ءاسنلا نیل هیف یا بطر مالغ لات و عات یا بطر

 ن i رو طرو'یشلابط ر لاقت ردهنسانعم قلوا شا هدننزو همارک( ةباطرلاو) هلیعض كنار (ةب وطرا) زدنالغوا

 تسزالاه ردزاح ردهتس
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 ۳ و هثیرارب قانبوا نالوا verge r لوف repay EN «ازەغروبق ها
 |یغیدنقوط بونانیواولغرط یکیا كکروب نمبلادنعو راردیا عوجر هغانیوا لوا هدقدلچآ دلچآ هرکصن که لکوب

 | نبدا ییوقرهدلحمانناورذیذ ,دهکم ضراوږدیدآوضرهدلبج ماناجاهدننزو عرج (یح )تر ابعنذرار
 1 نیوردهب رفوبهدنسوش رقدیسداقهدق ارعو ردیدآ ب وقر هدهردقصالم هلمج مانرم رص جنرال یس هلتسف لیذهو

 1 | ردعضومرب هد هیجان اور ندا هما نفر یداو هدنسارا ماش هلرا هندمو رد هردرب هدنن زق اعنص هش

 | قشمدو رد امسه هانا شوط ن كلام ن هبخر نالوا ییسناب ردیدآ هدلب ر هدنرزوا تارف هدننزو هيوا (هبحزا)

 یر هلیبق نات داو طو رد راسا عضومرپ هدننس اضفدادب و هلحسرب هدو هلحرب هدقشمدو هبرقر هدنس اضق

 هایفو هزفکی ارفیکرذیدآ ءارهگر و ةر ر قرب «دنیماضقهماک و ردعضونرب هدهیدایو رد هزدز هدلنح مانتوبلت ٥ .هدننایم

 || هاسر) ردنطبرن ندنن :هیبق ریج هدنع (هبحروتب) هلنبتف ر ولد ۍج رهدشبښن كن هبحرو ردلخشم یی هرقو
 SS كتل نانی زذآ هدنارا | هدننزو باک  باحر باحر ردعضومر هددندم ةهدننزو ماتو

 تحرا) ردنطب رندن بق نادمه هدنم اتنه (بحرونب)رثیدآ هیحانرب رب لداشەتىرارب کا !كنسالو هینیهراو

 | قالتخالا لع تاتبخزا بت ایر ددا ] ناکیتفوخ ردنیما:روغب رب لوق لع زد هغر ند رع هدننزو برغا

 2۳ هججءیاخو ةنموعصم ةيفوف یات (مونعلا تیاعو )روشد هزل هود نالوا هع رک یاشردراب وسنماک |

 | ردذنشم یرلنآ راطفاو موخت صوصخم هتکلنره هکروتاوا قالطا هس هعسف بناوخو معیسو ؛یاون لضرا

 ۳۲ قم

 ردنعاقزذضم هلفرصت ندنظفل نابترف هکر دیسلواراکرسو شید نت هفناط م سرخ له هدننزو |

CO FERE YOO 8دوس موتا لوق مولا بیاحرنونیدهرارطقو هزاررونس ردعج ید م  

 (بحت جا یعتف ثنار (بحیر)ردهدنلن وا دعسا ولا ناطقالا لوق ضرال از اطقاهنعس كقلۇمورد هدنکبس
 .یتسرف كنهسک مان یینحادبع نهللادبعرد هدننزودعقم هکب حر موردلاجر ؟یماسا هدنشبزو عقم (بحرمو) هدننزو

 ۱ یسیتد ندعننزنالوا ییداخلروب نمینص :(بحرموذ]) ردیدآ منضرب هدنرهش ن توهرضح هح هدنیلهاجو ردیعسا

 | نام قبرط روند هلولو ور هاست جناب هلینوکستللادو ف كنار (بدرز۱)دبقل كبك
 || ت ع ونزب نص شخج هشالو رض هدننزو بش رق لب سسک كن همش (بدرالآ)یک هلیحو بذکی ی رطهنسانعم
 ۱ ةت ئرادقم عاننص تزد یزکی کرایدیدراضعب ردبرلک ید بدرا هل ڪف كەزىھ اا زدیم كلوا
 | تلطررت هلبا لطررتدمرهو ردح هوا دامترد عاص هروک فا رونیدمکسوا ندنآ .باعیتساهب ویلا لوق لغو

 | نالا هّسن یزادقخ نم ترد عاص هروک هییرشخزو ر دمه رد قرف هیقو رهو رد هبقوایکیانوا لطرو ردشلت

 مهر د یر کس یرکب زوب اقیقوزوتوازوب ابی رقت لطرو زدی رادقم لطر یکیا کر د نامطب رب نمو ردکلتوا
 نالوا "مینا یجزکیهبی وو ردات ل طز هدنراح ال طصا ۍزانخو ینارعو یاشو رد تمه ردعس بفصنو
 كوس شلناب هلآ لغوظهاه ( هب درالا) زونید هرکنکی رلکدشود هنلوب وص "بدراو یهنتا ردنرا بع ندراذقم

 [بدزلا) نوید هدیمرکو هبهلغوط یریاوفرذطا نمذخساولاهعولان لا یا ذبدرالا مر لاقترونید هزی راک عساوو
 دقطلنو هزاذآ هر درت لا ردهتشانعن تانا هلماعم هلشزا وو تغطلو مر .نویکر ساف هتسکز هدشزو لعفت

 كلنا تموادفو تمزالم هرزوا هجو :یمال زرا هلعراب هیسکراب هریو هلنوکس كن همم یازو یف كنار (بزرا)
  دنسکرودونهدننزو ترا نکا همه( هتنزرالا) حزب هم نلاذآ لوالابابلا نماب زر هبزرلاقب ردهنسأنعم

 | یرباو یرمو لوق لع هنجرف كتروغو روند هيسکناعزید یلهدوک ی رموب و نتلاقو روند هیسک هنج ار کو روند
 | هان خراش تازلا ئا بازرلا لاش لاقت هش انفه بازمر ونیهغولوا هدننزو بارع (بازرلا) رونىدەتنالوا
 | بکر اب زوید بیک نوزوا یک هتفزفو ۍرذکج لوق لع یک نویلف نویلفرولید هب یک وس و ردن دنسانعم مول هروک

 ۱  لوقلع هلیدید لن دندشت كرااتو ی ردك كیمو ك رب زرلاو)غب تیزر الا) هلن وطلاوا طلا ةنيفبلا ىا" بازرمل ا
 | هلحرم(ةب زر لا )دیدحت نمف يضعلا یا زر لاو ةبزرالاب هی لا روتید هخاموخبرومدرد هلبادیدشن تورا |نکلاب

 اذک هنتهد هل لا اک اک بزر شلو اذذنک هةبزرم e لاقن ردشعاوا راتعاردصم هنفهد نداعهد هکه شن

 یک هل طایه زولک هبزارم یعجرونید هتز هدرکرسو سئر كنس اطر هایم كازو یف كيم( نازرملا زرملا)

 ردرایسوج هک زدیلها عدق سرف ئدارمندسزف لها كلو که لوا مولعم ےھت زیا مهنابزرموه لافب
 زففاح ید هزوک نانو روند هرونسو حبر شه دیسراف رمز کرم ند نان هلبازرمز دبسراف ظل یس هلکنابزرموبشاو
 لامعتسا هد هدرکر شو نشر اقلطم هدعب زولوا كد یکی دحرسو یظفا دخ رس ناب زرم هلغلوا هنشانعم

 ۱ ردشئلوا ۱ 3



 لاقې ردنرابع ندکلیا عضو هرزو زادیورکورلکره هجر ولر ین رهبودلز ودو بودلرغوط ق رال وق وین راق وچ
 کد هکرونیدفپانب هدنزرطیکسو دسلوش هدننزوهعرج میخ هعضاوم عضوو هغورسیوشاذا مرکلا بیر

 زوناج هکر وند هیانن لاوشهخرو رولا هننلآیرللادنالوا رادهویم كنامرخ نوحاقلوا كتسد هرزوا یییدنلوا :

 بولیقب عنصم یانب لوا هدکدکج یتا بولکر وناج رار دنا عضو تا هرات رپ ولغب هنيا هنا رولییاب نوعا یدبص
 هچورب ندنننک نس هویم هکر ونید هنجاغاام رخ لوش ږدتخل لرد دشت يجو هدننزو هیز (هببیجرلا) ولاق هدنتلآ

 كن هره ( باجرالا )رد هرزو| سابق فالخرات سنو هلغلوا بونض هب هبجررویزم هلوا شاپایكتسد هنآ روک
 هدیناسناندبهلیمج كنار (بجرا) هبطعو هیاهیاهبجرا ل اقب رد هنس انعم كلبا ممظعت بونلتیهیخدوبب سن |

 هراتسرغب هلیخف كن همه (باجرالا) ںونید هنغلارآر دشا سکوکهک لوضع نانلوارابعت شود هلی رک و کیا |
 كنهبجار(بج اورلا) هدننزو لفق ردبجردوخاب هلبتعتف رد جریدرفم ل وق نلعر دق وي یدرفمهنس انخم ءاعمارونی |
 || قانواولا كنراموغ و بید ەروكە کو  رونید هلصافمنالو اه دعب اض ا لوصا زد هدننزو هعرج هکر دیعج كن هنچزو |]

 ندپید راقم د وخای ړوند هنیززوب جا كرلک ا لوا بجاور لوق یلعر وند هبجرو هښجار هني رره رولوایرارپ
 هنیرآهقراكنب راک قمرپ نعي كنایمالس د وخاب رونید هنلصافم اقلطم راقم رپ دوخ ا رونید هنلق هجنراو هنیراچوا
 هلصافمنالوا هدرادوف وب شاب عي بب رق هنیراجوا قمرپدوخا رونید هتغلارا رام وغ وبن دنرلکک ی مرد وخان روند |
 كنار (بحراا) رونلوا قالطا هزر مط نالوا هدنیس هرچنح عی هدنتوص رع كنمضف ك شارا ا بج اورو روند ||
 ردعض ومو هدناروح هدننزو بارغ (باحرلا) ردعضومرپ «دندروپیسهلیبق لیذه هلبنوکس كهل 42ی اخو ین |
 ةباحر و ابحر بحرو ناکا بحز لاقب هتنانعمقللوا عساو ردراردصم هدننزو ممارکهباحرو ءلبعض كنار بچیو ||
 ارز هرزوا ذوذش رولوا ی دعتعییعف هاحرو رد هرزوا شوشبرشنیبن یت كلراباب عسنا دا عبارلاو نیما تایلا نم |

 ردشلیالقن نس هیدعت كنهروبزم* دام ندنس هلیبق لیذه یس را فلا ی لع وبا نکل زل وا دراو یدعتم ندسماخ باب
 مکعسو یا هتعاطف لوخدلا مکبحر هموقل لاقهبلصو تامرکللا نلعن غيدج لنق ال رابس ن رص نتت ا هنمو ||

 رولوا سېقمو لو هنس هدام عسو نالوا ف دارق هروک هاسورولوا هدرطم هدنتخل لپذه هروک هری رقت وب ی
 (بحزا) رایدلیاظفلت هليا طاقسا یاب یثان ن دل ام عتسا زکه دعب بولوا یدعتم هلیفرح ءاب هروکه ناب كحاصمو |[

 هثبش عساوو لوب « دننزو باج (باحرااو) هدننزوربفآ (بیحرلاو) رد هدننزو سکش هک لینوکس كناجو یف كنار
 هدننزو ربما بیحرو حرفلا نعي هعساو یا باجر أما لاقت و عساویا بارو بیحرو بحر ناکم لار وتد

 یدعسو مزال هدنزو مارک آ (باحرالا) هلیس هظجالمقل وا فوطا بیحررونلواقالطا هبسک ر وخ رولو کا
 مرکا (یحراو)(بحرا) هعسویاهبجرا لاقنو عسنااذا ناکلا بحرالاقن هثیراانعم ققلالونو قلوا ل ویر ولوا |[

 هغارسق یمکیا هک کرا یکل وا رونلوا ےلکن « دنعق مر ازآور جز نمسقتآ رد را رضاحیما هک هدنرانزویمرکاو
 تفسور ولو یی” ردصم هد زو بلطم (نجرلا) رد هدنماقم هغرالآروط هدربكيکت بکه نوار دص وصخ

 ندبا دوروراب رع یعیدعس تفداصیاالهسوابحرفیهلوق هنمو هنسانعم عساو لح ر ولو ا ناکم یبا و هنسانعم |[
 تفلاو سنا هلق تعسو زکیدلکه ر نادا آو نیش یراع ندل اقدس ااش زیس هع اضم رار دالهسو ابحر م هنام#+ |[

 حراشالهسو هلا كباح رمو كلمو هلا كبح رم نولو قبو ردل ومأم کمال وا شح وتمو رکا دامطق بولوا هرنوا |[
 المور دشفلوا عضو هنعضوم كنظفل ابیجرتینەلک ابحرم کاب وکر د هنسانعم هللا كببحرو هلا حر هکر ید

 سس

 رد هنسانعم عیس و ققلالوب هدننزو لبعفت (بیح زلا) ر ول وا هیئاعدرام الکی کیا سپ رد ہی بوب حد لوق اق
 قناحو هتاف (ةبحرا) بح رای « اعداذا هبحر لاق رد هنیسانعم كلا ت وعد هناكم ل واب هغللوو |

 ةبحر ردقج هو ایر ولتعسو یسهصرعو قجآهکی کی سهحاسوولوحرونیدهننادیمو اضف نا اکمږیردتغل هلینوکس
 ند لرباب ولفرط یکی هکر دیراریدنقآ یفیدقآ ی رلوص كردو كیاجیداولاذبحرو ردبواوجرا دلاةیحرو بجا |
 یکدت واتیلک هکرونلواقالطاهنموپوا كتابن لوا مالا ذبحرو ردیکبوقآ ندارواو بودبانابرج هیارواروصنالک |
 ولتعسوو رار د ن ر ج هر کچ هرسامرخ هک هتنرون,دهرب كج هرس موزوا هبحرور دفورعمتابنربهدننزو بار مانور دلحت
 رولکب حرو هلل رسک كناررولک باحر یج هلو ایران هاکلوزترابتخ این كنهدنورو هدننآ هکر ونیدهرب نالواراریچ
 نالوا هدسکوک هدشنزو یلیحیحز )زن اج هد هلبرانوکس كراحو هلناهفرولک تابحروردیسنج عج هک نیت
 رولیصاب هنقر ظ نایكن هود هکر ديما افعو خاد هنوکربو رونبد هننالوا ضی رع هلیس هداب زىك روك كرا ەغروبق
 اخو یکیا قصالمراقنلوقهدنفرط یکیا كندب رد هلبس دین هبشن هک لینوکس كناحو یعض كار (نایبحراآ
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 یوم ۳ .ونید جبر نالوا ینانیمودهعلغا هب هډننزو هلحا )هنر رالا)و ولید هنسب روس كن . خص
 ییروط بولوارادیاب و بان هړزوا هحب هحو و قعادلخ اعم هدربرپ هدننزو دوعف هلا هبفوفیأت (بوت (بوتزاا) یدنوارکز

 ردقتسانمم بوتر هدننزو لعفت (بترلا) درب لوتیاذا لوالا بابلانم اب وت اب وتژ «یشلا بنر لافیردعنسانممآ

 لوعت رد هنسانعم لپا رادباب و تبان هدربرب ییهڼسن رب هدیشزو لیعفت (تیتولآ )خام نعم ىلا برت لاعب

 : + ق[ بتزلا) ردذوخأ ند ور دنرابعندکیآ تابناو عضو شیب ولی هنینر هک یعالطصا بیترتو ها یا اینتر هنت
 ۱ کز ضتانعموب اعیچچ یا ارت اواح لاتی ردهنسانعمعیجو ولجو رود هش نالوا رادیاب و تباب هدنرب هدننزو ذفنق

 | هتبشنالوارادیانو تبان هدنربیحدوب هدننزو بدنج (بنولا) ردبلما قلوا فرحندنآو برقاهنیرعن پوطروط
 هبطرط (هیرلا)ردتخ] ییند«دننز ؛زوذمنکهدب :وب روتیدهغاریطوروئ.دهبهوک یوخدب ,وردهنانعمدیاو ماد :رهدوزونبد

 ۱ هدرازبج ټپ نالوا ولسمو هدنبریص عاطضعب ر رونبد هب ةش رطنالوا هدناکشلوب نکآ بویلوا لوب لعفلا هدننزو |

 كنار( دیتا! رونیدتنا اونا نالوایسچ الا لوي لوي یحهژاطب قیر طهبشیابترتنالفذضنالافب یک, یتیدلوا

 | میت مو 2 لع هنر قز ل اغیردزوخ امن دروب میانه مکر د هنس انعم ټل سو هی هدننزو هبرشم بت و هلی
 | لملکیدو قمروظ كيدو : دش یابتررمالا اذه نام لاق ردیلباقم تیلوپنس هکر دهنیب اعم ت یش هلن (تترا

a ERE irre ۱۳ _  

 ب باصتنا ١ هروک. ها بل یاب هما نکاردهنمانعسقلوا بصنم هرزوا یباضتفم لرز هفت هدنننزو مارک آ (باترال)

 1 | بنرالاقی هنیمانعمقم روط بولبکی دو قمزد روط بوکیدیپ هنسنرت زولوامزالویدغتم هدانجموب و دهنبمانعم
 ۱ | لج لا بنرا لابی | هلکنار اقجوچ هک دکک نانلواریعت قیشآد ایم ندیمکه بطتیا بعکلا مالغلا
 ۱ لاقب زنیمانوم قلم هو .لثاس پولوالاح ناشی لا هب بره تنابلقت کیآادلام هسکرو اغا

 ۱ هلوارر وب قرادوروص بوک یرقوبنتبا هکر دهقانلوش ةدنزو ارج (ءاپتر دعب لثبساذا لجراابترا
 عزفا ادا ها لا بابلانم ابجر هنفتچر ل اب ودهنسانعم قعروق بویلکلب ندهنسنر هلبقف ك بجو كنار (بحرلا

 | هلکروک بیهمو لوپ کپ هنیزوکی عی بوتلتییه ندهدسکویجقج یا هنبجر لقب ودهنسانعم قم اتواو ||
 | رک ؟ربیسافورعج هره ند هرتشع ین ارهشا بجر ومب طظ عون باھاذا ان الف ب چر لاقب ردهنساتعم كلنا لیتو میظناکا

 | كنار رولکباجنو یک اپسارولک ب اجرا یعچبیدیارآردیا میظعن ك تاک, اهدتلهاجارزرذ ذوخأندروزم یاعم

 ما فرهن دخه من رغ صعبا دنعو رم هوا قوا فرمت هدح هدحابضمهلتاتف رولکت ابجرو هل ۱

 ۱ ۱ زونید هم ج جم اشا + هي ی یتسر ین ید و ها رفنالواهدنزق)ارا اتم ار

 ل سا

 کر جد وپ هدننزو د وغق( بوجراو) «دننزو برمض (بجرا) ردل ودعم ندنسهلک بجز نالوا
 قو بنجرز هلو پاهاذ والا ب ال نما وچ ىو اجر ەچ انب ددنسانعم كل لنعت بونلتیه هلکنروک

 ۱ لاقنراڈ هنا نج ئل ةچزکلاب بوپ تچ لاتچ یغا دب دوخاب جاغاو یبخسا ادا بجز هنم بجر ل اقب ردهنسانعم
 یس لاؤمانالف چر لای ودهنسانعم قم روازوسدب هلباهماک ابو ربصت هیسکربوا درفنمح رخادا د وعلا بنجر

 انیجرتانالف بجر لاقي ندهتسانعم كمل اھل پونلتاهم ندهسکربیتدوبهدننزو لیعفت(بیجر) هنەچزاا
 نییازق مد نوچ رامان «دفوب رهلهش» هدیلهاجب هک ل دهنسانعد كمنکنابرق هدننآ لجر و هبظعو هب اهاذا

 هدنزرطلتسد هل توجما نوما بولیصابل اد هلسغلو ناو ارف ىس هویمكنجاغا ام رخ بیحرتویدنا رردنا |
 پور اص یراق اعم بنو زم شو اق هراخل اش یاش .نزراخ اشنالوارادهویم كیامرخلوق لع رد هتسانعم كلا ان کس و دنس

 وا نوما ةظفاج نن دبىرغوإ أر لبعو نوجا نوسکودنز .هویم بوکس راکز زور هک [تردمتساممقلغب 1
 ]| بج رلااهشذعو تک اهلنذجانا # لئم ا نمو ن دترابع ن دكا عضو دو زلیلاج هنفا رطارلقادب وادمویم
 رک ,یرکدوند هان نا یکی مولودی لوح رک رد رغصملذح یک یذخ هداروب

 م لفذضقیذعو ندهن انعم تلک ن دل !وعفم سان ددکیک تکون وصاقعشاق بو زروساک | هفد

 كج اباه ادب کبوتر اغا نازم دو ترس ږۈت دەڵادامرخ نالوارادهویم

 هلعاعاو میدنو یو زارقناتعج ارم اکب 7 هدقدلوایرل درد عیعادب راد هويه كچ هنلبا عافتناویع اب

 دعصاوٌكلاکت م رکا بیجرود ندنلبا دارا زدن نر تانج هديت موب یرو رمل زودنا خان زد ص یاب
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 هنسانعم ضیبا باس رون,دهدولوب ضان هدننژو باهم (ناب زا )زدی كةر خالا یداججامیچج هو یترمکه ک
 تاذرب ندندحو ردغاطرپ هدننپب دیف هلبا هرونف هتیدنو ردعضوسرب هدهمرکم کم نابروتلیاه زده ریدخ او
 رهامكي هدقملاج هجناکن ابر !یطساولا هللا دبع نیدودعروتیدینایزههنتشنرونیدهزاتسنانلوارتبخت هاو زد دما |

 (فا را وبا) ردعضومر هدننزو بارغ (باتر )ردشلوا "لدم برض زؤب زئ هدباب لواردشعلوا تبتناکا هلعلوا
 یدنلوا رک ذ هکردهنساضعم نا ودهع هدننزو باک ( تارا )ردشلیا تناوز ندرابنب نب لقت کردن دو |
 كلومردشللا صیصخت هنیده اعم ح راشرونلوا قالطا هزاتعا جت كب رتوا كبت رو اکر ولو عجن دنن هلو | ۱
 تای رو رود هناراب و ت تاییخکا او روند هب هرشک تاماجوزدرسفت فذطع یظقل روشعلا نوخهبزمجو دارو | ُ

 ۱ هرزوا بارعا سر نوجا قلوا دات تسدمه ینهلجج هدنتعض هدام هکر ونلوآقالطا دشناعاجج یس لبق هتف |
 كنان و یعص ۳۹ (ناب "ا) روتیدهبونص قوح هلنیتعف (بب را)راتللیانایو دهع دفع فوراب هبرترللا | ۱

 هدن وب هعیچوا هل واب یا هناتربهذخا لا روندهنعوجج لوق ىلع: هنماکنهیکل هزانوهنل وا کت ةن ره هلادیدشق ۱

 نب رهدنباب نون فاومنکآ هلتیسنیایروشید ید یر روت هنشمز كدبراح المیک تاتروردز هد هغ ی |
 عافترا هکر دشابا میز رو درونند هينک ندا ارباب یکو ر دمنا نکر ندا لا ات ەد بذ شدت | ۱

 دوهشم هدعراق رحم هکیدلاقردلمْسم ضقانت هلکلت اتش هرزوا قلوا ی تنونو فلاهداروب رهذوخ ام ندعس |

 هیسکا نالوارهامو یراع هدصوصح لوا هغ! واراشاط ی :رلکدید ت اشا هدر ون زهر ؟هرذوا ند دلو زتیولعتو | |

 لع هلتلالد كنآ ىح هود تونلوا ناوصتسا ناترربهتنلا هیدننفس صوضحم هنازوازم :رکدندوادر ربا قالطانانو ۱

 بودی هاک آی ئو د هد رولهط باش ندنازظن ۰ رم توروتوا 5 هدتخف یا هنيا اد نار لو ازار ذ یک زا | 1

 هلترابعاهمندو اهم اکسنیا هننفسلا نانرلعدعق هدتاساوزلبا نالغا يلوا یضتفح قننللوق هفرظ هند |

 هورکو تعاججو رونید هی نکرزب ندنناکرالبج من اج؛نا زۇ یهتنادولوا نمودن كلبك ەر وك اک هلقلو موس | ۱
 ض لا ذنغورلو لخ ادهبیربغندرکنردرچ فرخ ةلبسانتهرزوارقغ تامتنشم یاو یمن از" تو )رد هنس اتام |
 مرکو للفت ٌضبلادنهوامن ادردرتشکم کا وق یلعوامنادردلیلقت هلک یار لغو اراده نویفوکه کو دما |
 هنر ندرشکو.لبلفنیآو لعو رولوآ نادر هک دحق وب زاتقفاو تاهاع ناکه اک د درا و ھا تالف |
 دلم یبهدیدع تاسفل یس هلک بر وشاورولوآدافتسم ندئالک قایتردکتو لیلقت کبر دلك ع رشوش ||
 فنخود دشمرانوب ورولوا هلیسو هلعف لوختدیک هلیفاطسا ام رۇ ديدات روا ویل بانر وشد تب رو رولو غمو دف
 روتید برو هلیع کان هفنخم یاهو كنار ,نوتسد ترو هدو ددغو تتداغ وام ووت رو تر اپه ف ك راز یواوا |
 یدارولوانک ًاسسلوا نونا بین زارع نزا ی ات نهم مو وفات رکسنواهروکه ناب كس یک قم | ۱

 هدنحرشهحرفنم ریس دق یراصنالاایزکنا مالسالا حش کرد خراشر دوس رضهرژوایلوا نصتخع هنن کا

 هنسوحوز ردن هدننزو هتاد WIJ) هب ء۱ را ) یپتنا ردشعا جرد ىد یلاوخبا کكزاتر دنا ذا دغ قغاشع نۈغا هب |

 تاني رملا) ةاةآزما ئالار یهلاسش نول وۍ الطا هل تم ود زا دس ر واخ 61 ا کو |
 یعاونا لر ردز هنسن نالوا هس رت هل همش هک نتعانعم هدرو تون تند تاعتا کرد زات زعهدننزو تایظعم |

 لومه یا لصملاعباک بناب لوم یا بب ژو یر لیفت لا کی زات رم لیمو اس اورا هرب جشورکتدلو |
 !زوندهنس هرش یلماوقو ن وق ناقح ٠ :رکصن دقدلّفص كن هونا هک هلند دشت كنان ویمن كنار (ب زا ) لاستعلاب |

 دا ور یزهراصع ز هششح دوخاب رەوتى نالوا داره هکر دن لع قدرطء افلام ۱

 کر دتملوا وا ط هدشن 4 فیفج هک دهاوق تولوق هحهداتش دوخاب هلا لسع يوا نکش واد ترب تولوا

 نلیروس همولطرونلوا قالطا هیالط یلماوقو یب وق برو هنلوا لامعتسا هدتجاح تقو تولوا نیما ندقلوادسات ||
 | تعاجو هو هدشزودا ذش(نانرآ) رونلوا: قالطا: "بر هدفنس وطروطو هنسهصوت غانو یک ی سالطوق ۱

 نرصلا هللادبع ادع نانساوباو بابا ن هبففلا یسوم ن دجیار دندنماسا هدننزوندآدش (ناتا) ردهنسانعم | ۱

 هَ بدن ابترا ( ئترملا) ردیدآ وصرب هددماع هلدیذشد كابو دا كنار( ا زا) ردت زام نیا تاتزا فلآ

 هنسانعم هبلع ممیوخم ةسک نانلوا ماعنارولوا لوعفم جیب ریس روند همدا ندیآ ماعنارولوا لکاف حسا |

 ساک زذ دارون رند نامدار فت كين دعت کر نم زس تی کویر چپ نکاتی كنار ترا

 هدیواصس لیصهن :ردراو ۱ هدیذعهوجو هدب یک ر کرج رمیدنلوا اک نک ھت دتر ون دهرهرمشکت عاچیکر ذل وسنه هنر |

 و (برب لا ) ی هتناردحو رشم هدنربنفت ین هج زک هل نويز هع تاق ب نم نب اکو وتش |

 سس تب رعت

 ڪڪ نت

۳ 



 نعام یکن اتتهٹروناوااتب نادت هیت: لعفنالوا نیعلا یوتنماضعب و یکن ارکسون اشطعرولو ||
 | زدنوچا بن ریغت هکردندنلییق یارعشو ینایل ننوتو فلا یکی هلا ردکعد بونم هنر اتر ضعبلادنعو |[
 | کرتشاا نا هنوکروب هدنا دزفم بارکد مجرم رد سنا رسانغلینس هلکی اتار لوق جلع ردنعضتم ییەغلا م ||

 هک نالوا ملاعاربز ردردصم هکر دب وشنم هنشهسلک بردوخ ایزدتفص هکردبوسنم هنظفل نار یس هلک یناتر
 هی دنکه بیرت لکل پاه تتش هل هنملا لامار زوولواهیلا بوسنمدوخاارولواهرزو تا ج ورتو هیبرت یی عامناد |
 تروضرولوا شایا هبیرتیلع هتلا ندای تهل لع نیسفناریز ندزامزالتمهقیقا ف هنیرب یربرانوب و رولوابوسنم |

 | نوو تفلا زد كد كوسم هراکدرورب ترشخ نالواقیقح "بر "یار ضعبلا دنعورذه جلب وب یتدیسکع ||
 || هجا( هتزلا)یبتا روا قالطاهلماک ناسا نالوا هه ف یت رفتسف هدزاوطاو لاوحا ميججردنوجما تیسن ةغلاح|
 | هباک هاب نو هتک یا هتاب رو هتم ت لاطلاق ارد هتسانعم تیکلام عی تکلم هدننزو هباک ( هاب راو)هدننزو |[
 هلکنارک وتتد هننا لوشمل وف غر وند هرلقوا هنوکر و دهعيا باب رامهنیب لافب ردهنسانعمقایمودهعهدننزو |[

 | لو هنو و رم داماو لول بن وبا نیبیا بوت رموه لاقبهتسانهكول ءرونواقتالطالوق بویر

 ندا مبنا لا رد هشسانعم یل وا نیب كؤ هب ماقاو مزلاذا ناکلاپبرا لاقب ردهنسانعم كلبا تماقاومارآ |[
 ۳ ايوة انعم كلبا حالضاو یمن ها هنسنوبشوخ ضعب قس هوقمرطعو نهد هدننزو لیعفت (بی تا[

 | :ردةتسانعم تیر هننزو لاختفا (بابترالا) ذرتو این یبصلا بپ ر ل اقب یک بس رتردردصم یخ دوب هدننزو هل ||
 قالطاهدنکو لمراد هنماتع هوب رموهدرورسلوعفم یه < لیعف هدننزو ریما (ببی را) هنر یعع یبصلا بترا لاقب ||

۱۳۸ 

 | کدولیهدس هاب نی هقف وب لوش دوخ ابر ونیدهنس هچراب ز یراق دراص قوا دوخ اب رونلغب بولب راصیردتسدقوا
 هبه بول و هلترناشف نقو انار هنسکیکدوس هدق دلانص نیا هک ار راراص هنلا كت هسک ن اراقج یرلقواراخ

 | هتک ل وا می للباز انها تیکلاعو تبح اض نوجا ضرارببنوجما هکر هدننزولعفت (بب رتلا) نوکولمیا
 | اهن ا یععا ادا ضرالاو لج ادیزبب رت لافی رد هنسانعمكلب اعدا یخی هلوا کولم كنیدنکر لوا دوخ اب
 | ی ادهدزبرهلب رسک نمره (بابرالا)كلردا قیح هاتر یا ییصلا بب رت لاقیرد هنسانعتمر دشبویلسب ینجوجو

 هت لا ) ءلردا یحتءاتریا یتصلا ببر لاق زذ هنس انغم ك لس ردقهنخولب ینج وچ و هبیطاذا اب رت نهدلابب ر

۱ 

 هکراوشد هنجو ا نالوا ندل وا جوز كنشدخ و زز كەشكى اۋ ردكم دهاشدان رولوا لعاف ینعع لیعف هکر دهننبانمم :

 [ تارام وا هدب زکر و د لو غوا یو اردلوغفم ین عمهدننزوروبتص (بوب را)ردب دج هاربا ن نیس ننشد |[

 | جوز كن هجوزنکر وند هزبقیواو روناواربحت هد هکرونلوا قالطا هبهنضاحرولوا لعافینعم هدننزو هبب رغ ||

 ۱ یاب هدیشرتنهشاطکن نیما تب مان تال صوصخ هنس هلبق فیق هدش اط هت روزای دلی مدههدنراقدلواماللضا ۱ ۱

 | قالطاهرن كش نوا" هبرلوق نیغ یکه لار ولکهت را یی زونبد بهر شک ت عاج هتروروتتدهنج اغا بون رخ لوق ىلع

 | تاغ نات رل ا) روند هب یشکن دنا عجج یسانورد هنسا تنعم تناقاناکمو لحو رونید هر نالوا تابنلا ةرثک |[
 بس سس
۳ 

 يج روت هموکود نالوا رکحو نامور د هتسانعم ثزو ینضو تچاح ردهنسانعم تیعلونابیحا فرو روخوا |

 | تالو ندفلک شغل وا قامو داهع دفع هدصوصح ر هلیسو دنکر دلوعفم مسا هک رد هتتانعم دهاعمو رونلوا

 | ديما پارو و دلعاف یعمهدنوبروند هاب کو اؤ ء انب هی دلوا هدیه تر زكنناج وزرونلورببعت ل غوا کوا |

 [تییزا) ردهتشانحب قانیمؤدهعهدننزو باک (دیارا) هلو غاقهدنسهبت كنلغوا کوا هک رونبدهیاببیواهابدیدشت

 هداتنزو هنا a) للآ) روند هنویق نالسب نوح یذوسهدهلاخور دل وعفق ییععهدب , وب هلو اهدنسهبب رتو بولاقندنل وا

 | بایفرش یدیا زی تدابع هنبرامانصا هدن آ بو یاب دیلقت هبهبعکهکر دیدآ ت ییز صوصخم هنساربق ج دم

 ۱ نتآننالق هلوخ دهعوق ر کناف هل زم لخدهنوق یا داعودوعسم ند 9 رسا ردنلوادراو هدشیدخ -وشا هک ھت

 | نتيا راهش رور دبا تابع ونپ هی تبک كنار برا رونید هریک, ةناخو هیظعیاسم هرو تاللا نعپ بلا

 | زوتند ەتغلنوا رفته نتعنيو اص وصخ شاعمو كليد هدننزو هبق.(هبرا) ردزاج هد هلیعص كنار هدانعموب روناو ا
 | غف تاارویرتسکوم ( برمل ا) رديمدف سا كن هدعتلا یذهامندروهش هب روزى طو زكى ادب هشبع ین لا

 نالوا لاله بت زوفوروتندهزیقنالوآشمروخوطزونه هدننزو بح ( یترل)رونیدهرب الو قوج ینابن هدننزو
 قالطا ق ارهاق ىا یکاهتسم روغوط صعبلادنع هکر د حراشرونید هنویقنالوابن رقكءییبمروغوطورونیدهزوبف

۱ 

 | نرو ردبنک كنون قد یمه کل اخر ردردان یتزولاعف هدننن هغنص ع وج ارب ز هرزواذوذش ملبارمض رولک بابر

 ربع دق منا كیا والا ی داجج اعیجج برو یزو ةدننزو باک د باب ریزدصم نو هرپ رم “ناعم كنس
 رس یو جم سس جم

 ید ۱



۷ 

 | تنذالا ندیدآ هلتقرب و ر دلم یی دعقورب کر دفورم موی ندبرع را هنزوباعس (باهذ) و دیدآ لر داج

 یکتفاوو عزفلایابیذالا هنخالاتش نړ هتسانعم عزفوف روقو رونید هیوض نوچ هبننزو رجب اهلا هبت ئاپ

 ودیف دارمو هدننزو بیع (تذلا) طاش یا بیذا هب لاقب ردهتسانعم طاشنو شینجو ردعسا| هکر دندنلپیق | ۱

 هکر دهنسانعم للبا داخ یرافیغ قالتحنو قیر E كن هینهو یف كنار تب لار ءارلا ل نیل |

 قرتفمو هبعشو هحصااذآ ثلافا بابلا نمای ع دصلا بآر لاقبردزارهندکسلیا حالصا بو دشوار
 ی هجو كوو یا یا مد :فار لات روا EE حالصا قران بو ردشراب نعاج یہ یا

 ضوالا تنار ON ندنسانعم حالض ندا كع :.پ ونل هزات ندیکی هرکصندکد لګ یریاچ ان

 حالص كنیحاص قیعچب هجنرو ردردص):,فصو رونلواقالطا هیهودرآهنمشع هارو نجا دعیاهتطر تسناذا

 كنيراخ اصمو روما ر وناوا قالطا هنبرا راکم مسو زتهمو دیس نالوا نالا مظع كموقرو رد رادم هتتمانخ لال
 یتسدوبهدننزو مارک[ (تاءرالا) ملا هد یس یا م وقلا بار وه لاعبا هنغب د لوا یراب اظ ۶۰ دامو اچ ام
 (باءزاو ) هدننزوربنم (بآرلا) هعشو ىف ضا اذا عدصا!بآرالاقن ردەنسانغم كل باد اک سما ودم ی التجو قبربق |

 ]| قالتجوقیرق هلکنآهکر ونمدهنسهزابرومد دوخاب ج اغا لوش هدننزوهعزج (ةب ةب قرا) یوتیدهییبداک«+تزویا 4 دش |
 ردلوقنم یفیدلوا امسم هلکنوپ ؛ییمتلا ةبؤر ن جالا ن ةب ور ندار شر هاش رولو حالا پونلداکابنیت |
 زذ ذوخاتند ض5 تار مرده هدننزو لکت ره (بآترملا) :رلا) ندروکاذ زم دنس هدام ردا دوخ ن دنور صهيل ادعو

 |(باک تانر) رفتشمیا بأترم* یش لاق روتید ههنسنشملوا خالضا هرزوا قبال هعنیو وښل !وعقع جا تدل افا |
 رباوت ندیافصانامعنلانب بارو ردن دت دغا دبع تأت زو ندند دنا ا بابر,ن.نوزره ندندیماسآ هدننزو , |

 ۱ كنار ( تررا) مهنعواهنع هلا یضر ردیدجب كنب راب انج نسب تش نشز نېول ام ابرو ندم حي كهللاد ا قبا

 ءاتسا فراکد رور ت ترعضح ندیآ هبنرت ښو یل قاق ولحج ةلخ قرەلواماللاب ف عمو هلید دشن كابو ینه

 هکر دشلبا ناب معسروب هد اضب فل و ]میم هرو رض ر ونلوا ضيف ناب اض یو هعمآ لج یر ردن دنا ت ښخ
 هراسعتسا لعاف مس قته هر دل اه ندنآهدعب هنس اثم كليا هدرورو كسب رد ندصنلصالاق یسفلکب و ۱

 ماما اضع لنکتو اف راکد رور نامه قرملوا مالفا عف چلو ولو نیسان اکد نون ی چا رکردشنلوا ۱
 نامه هاو شاعو یک نيملاعلا برزونل وآ قالطا هد هلتفاضا للذكر ونلوا قاللبطا هنمطعاو لج: تاذ بالوا |
 رولواقالطا هنبحاضو دنوادخدوخ ان دنفتو كلام كس یی هلو! ین اضم برو, یهتنا روناوا قالطا هلتف ابضا ۱

 یبشیناكنسدلک بز هعهاکو هلیمص تناررولک تب ویرورولک بابا ییجیهحاصوا هتتسهو هکنامیا شا برلاقب
 ما هژبوادوخ اب ردلکد هلن وا نوععح "كيو تعیین وال یاكني روال لای رونلو ال ادناه هیت ئاب نوجا قیف

 کهن سام فتا ران دا اس ک و وز و پریا كنار (ةس وا راو) هسک لار بالا 2

 هديره رو ردصوضح هبالاعت قح ةس ولو هروک هنب ران ااکاساساو كيخارنکل نب ان تبحاصو تیکلام

 یس هلک برو ةباب زثانیبدنعلاو راذلا + تر نالفو ةس ورا هلو بات:رالابز لجورج هاو لوقترونلوا لابعتسا ۱

 زدهنشانعم قلق ةدانزوقمزتراو هعجاذآ لوالا تاملانمانز ثلا "فولاق رد ونيسان كليا عجرولواردضم

 كلا حالصاو ماقاوع اذا ناکا بر لاقت ودهنسانعع تلیاتماقا ماد هدناکیر واهداز ام ترلان

 كلباب بییطت هلقعافرهنست یوشوخ ضعب نس هلوعم یطعو نهدو ءیلصا یا یمالا بر لاعب دەن انعم

 یتواطو هکلماذا ۶ ءىثلا تبرلاق رد هنساتعمقلوا كلام هیهتسنربو هبیطاذآ نیه لا بز لاقي رد هنسا عم |
 كنار هدن وو تراب هاتراذا "یرا "تراش د .نوحاهلا زا نس ەم ار ردهتسانعم كل حالصاو هیت ها الط چب ۱

 ناهداتعفو و ردا Eas هاتراذا ئ ےل 4 بر لاس رددنسأنعم كمردس بویلسب یعحوحوردتغأ هدهلیمع

 قدروغوط یعسفنویق 7 ترو ی اغوا نوجا نيعت ی یاب هتک هتیز لوقت ردتغ] ید ندعب آر

 لاق هسانعم ییادخردکعدبوسنم رایت كنار (:یوبز ا ووا ةاسلا تیرلابشردهتسانجم

 لصان هل ماهلا ضح بسکرغ نمود د دلع هک دت سابیقرغ یلع بر ايلا بوسشمیا یوبر
 ةیفتطا دجملاق) روندهمذآ نالوا هللا : قزاعودیعتسو هام هژیدیدشن كنابنو ضف كناو (یاتر از 0 نوجهبدلو ۱

 هدنشهصق كىلەي ییاترو لحو "رع هنلابفراعل ادبعتلا هل لاوهو ملا هذه یار تام ویلا سابع ن هن ادب تامل

 روب رم فلکه لوا مولعه زونلوا قالطا هيسک انادو ماع نمد ربح یاتروردیقل ء ال! یا ن دمع ندهیفوص خشم
 عوضه ندنسهنب لعف نالوا نیعلار زوسکم یزکا یزوالعفو. ودنا :زونالعغەكر دن ودنا ناپ



 تا
 اه

۱۳۹ 

 ۱ .لوقیبع هنسانع» لنعرود 5 هلان نو دو لصح افیارمخ هنمیقفتاداملوقتروناو الات عتسا هنشاتعمقلواادنو

 | كغرا هلبسنک کم مهیا ذالا)روشد ةثالوا قاورو فاض ندموم تولت را دوخاب هتنالوا هدرءهوبو او

 اوراغایا مهیلعاوباذا لاغیروناوالامعتما ةت اتمخةزاغاو بین كليا نونعشو با نا باذا لاقي رد ةنس اتع
 هدننزو لیعفت (ببوذتلا)هونصا یا مهر اذا لا رونلوا لامتسا هتسانعم كلبا حالصا یهنننزیو اونهنتو
 مالغلا ب وذ لا رد هننانفقموق لک کهنه تلالغواو هایی عشا ب وذ لاق رد نساك خوب

 نکل ێدنلو ارك ەدنسەدامەك هتردژوم یتییعكنس لک هیاّوذ ارز ر دق اهلنا رھ نالوا لما ةدنو ةە بادل لع اڏا

 تیاطیا هسذنسا ل وقت ندهنساتعم كلیابلظنوذ (تیاذتسالا) ردشلوا دراو هلنا او هررفا نتابقفاللخ و"

 ۱ هواط ردیو ردیود تل هک ایوکروتید ها تملیدب زا" هثسل هدننزو زین "نیو )ماتلااذه لدناع دماغ لیع بوذلاهنع

 | دتاودالاو)(باوذالا) را ارراتوق ماعط کر وشد هردو ةد وخ کر دفذارعو هدنزودف ةرفد(تبوذلا) یک هّط وب و

 | هقندلو هدکلموجالاح هنلو عضو هکلموخ نوه قلوا اتص نمش بوس راک وتیدهنخان هرکی وش هوس الر رھ
 ۱ كلاذ(نابوذلا) یک ض اخماوراصعازدراعر دوو زعل وا |قالطاهدکد لک ةنولط بورا رود ةناۋذاو بآ اودا |

 ۱ يع هدنب زوتان (تاذلا) روند هنسهیغب لیقویوتنالف ق هدنرانوتن كنءهوذاب ترا سینک تكلاذ "(نابشلاو) همك |

 بوذزولوا قالطا هبهقانیل واطزوهس هدننزو زونص (تووذلا) نیعیاتاد هیفام لاق رد هتشانعم هصقت ا

Êدننزودا تش (با باوذلا) هني ئ هنس ئا ؤو ذ هقان لاقت زدینبم هنس هظخحالم قوا ییحاصمصتنالوا ندناشقْملوا » 
 | بّوب نو هدننزو دعقع(نهذلاو] :هدننزو ت وکر (بوهنلاو) هدننزو ثا وص (باهذلا) رادناذر ندا

 | تلاثلا بابلا نمابهذمواؤهذواباھذ لج را بهذ لاقردهتسانعروزف ت تک < لوق لعزدةنساتععریس كنك

 | توه نلاو(بهاذلا) هلازا یا هب بهذ لافرولوا ةنانعم كنلناَو كیردیکدقدناواآ هندعت هلی اوموا راسا ذا

 ۱ هن تهذاو هذا لاقتزدهنمانعم کاملیاو ی تم زهیک لس كو همه ائ (فاهذالا) رد رالعاق خا هدننزوروض

 | هدتنز و بلطت ( بها ) بهاذلاب هالطیاهبهذالاسقت ؛زدهتنانعمیلزهلا بوروسنوللا همتنننرنو هلازایا |
 ۱ یشمزدشملوا قالطا هیهزاخشدا هلتتس نمود روندربلج هدر ولو تاکمماویدنلوا رک ولت رویم ردح

 ]هلی هقالعون اکتاسعو اقن د رط ئا انسخ اهن ن الف ثهذ لاقت هنساتنعم كلو هش رظزوئ,د هلوت كحهدیکو ویک
 ارد ازات كۈ امام انانلواذ اتش دم نداد تع نالواهدنالسادکر رونلوا قاللطا هند زظنالوادقتعم

 ۱ تهذیزلاهدقنعمیا قنح هبهذتلاقب منغ هللا شر یکی رعشاو یدیزام هددنافعو یکی فاشون هدعورفا ۱

 | فک دننزو م ركم (بهذلا) هلضایا هتهتام نيا هل یرادیام.لاقب زدن عتسم هنانعم ساساو لصا بهذعو هيلا
 | انفلات س وشو هدنساتما تسدنآوردیسایراسرف رانك مانرضعا نا غورا ت ةت هزاو ردلیبس| كز یطعم

 کبد راشردشلب ادییفتهلعقف ی یم هنمه هو یزهوح ردقلوا هل :رمسکت زاهنالواناوصهدنویو ریما كناطیشندیا |
fرات زود هنوتلا ندیندعم سنج هلنیتعتف (بهنلا)رابدلنا مخ :هلبعف كناه تعاج ر ندنت دحمو ییطرق  | 

 | نشم وکٹ خایصو هکسبوقخس ندن دعم ز ونھ ى روش خرد شابا ناب فالتخالا لص هد ەدامر ېت قلم هنسانعم
 | تّوهذ و زاولك باهذا یجب هلباه زدهبهذیدحاو ولوا ند ننمزدرکد نبهذو رونلوا قالطا ربت هنوتلا ||

 هنا رقاب هندهمیاهک ان ەتسکر نزولوا ردنضمتهذو ردلوقنمندهراتهن تحاص ویو هل راه کلا در ولکنابهذ و

 به لا رهن شلاق ازخو كند هتفشآب وشاق ی وک دک روک ی زدموک نو نمرخ نمرخ بورک

 یتغل مت یبهدنلعف ك داموب و هرمصب قربو هلقع لازف ر دک ت هذ لع ندعلا ف هاذا مبازلا بابلا نم ابهذلج را
 كف ردلوقنم ینیدلوا دّرطممنب ترو ندروصنموا کرد راش هر هسک ك ناهو كل اذردز اجیخدبعذ هرزوآ ||

 تك نوک سوصخ نهادن قالطا هتشیراختهطروع تهذو هس رولواروسکم قل فور ییع
 بیهاذاو :هدننزو تراقا رولک بهاذا یا عجب یک یاشنارولکتاهداوهلب ارشکلاذ ک كلاذرولک باهذ یج ردندآ

 ایه دت همه داش رد هنسابنعم قمل زدلانو كمروسنولاهنمنسنزبهدنزو لیعفت (بیهدتلا) هدننزوتنک ارمزولک

 شللزومن نوتلا هدننزو مظعم ( (به ذلاو) هدننزو تسر غ (سّیهذلاو) هدننزو زو مرکم (بهذملا)بهنلا الط یا
 فیعض هدننزو هورذ (ةبهذلا) ردتعاجج ر ندنندح هدشزو ن وزع (نویهذلا)روتید هیهنسن شخلزدلابو ۱

 هلن رتنک لا ذرولکب اهذ یعجردزوم*!نالوارینکو دندش کرک د هنشانعهدوخبلوق نع یک نسج روتند هروم*: هرو

 ردعضومزهدنکهدننرونآابصس (نا (ناتهذ) ردعضومرهدننزو بارغا (تاهذ) ردیمسا نوتاشرتهدننزورویس(بوهذ)
 هدنب رو تآرظو هدننژوناک (باهذ) رزدقل رعاشلالدنج نب كلام لوق لعكلامنورعهدننزو دا دش (باهت ذلأإ

 ا

 ردز اخ



۷۳۵ 

 بانذاو یدنلوارک E كد هدنیرو باصنا (بانذالا) هنس انعم بذ روند هر وق هدرانوب هلبارصقو | |

 مهعابآ یا مادو سانلا بانذا نمره لاق رونلوا ق ةالطا .هنلادراوهلفسو هنعابتا دلج ساک حوت 1

 هینذ ییعع هبنذتس هنندتسا ی ی نانو یا (بیات ذتسالا)

en ۱روبصا (بونذل ۱( بنتسا ادا حالا بنذتسا اف رونلوا لامعتحا هنسانعملوب ما بنار مب  

 روناوا قالطا هنوکنالوا اردو رودیردکوهنتفوّرشو رونلواقالطا هنآ نالوا ناوارف یرالیق كنخریوق «دینزو |[
 اهدنا نامه لوق یلعرونیدهب هغوق بولذو بنذل !لیوط هک ضقنبال نی رشلا لی وطیا بونذ موی لاق |
 !بیصنو "ظحو رونلوا قالیبطا هنالوآ بیرق هغلوطدوخان نالواولط|ي یلعو رص وخ هیهعوق نالواوص ||

 | هرازمو رق بونذودلب رسک ك لاذرولک ب اندو رولکبثانذ رنک جو رولکهبنذ| یعجزونلوالابعتسا هنیبا تخم |
 | كنهقرا هلیسهین هشت (نان ونذل ۱)رونید هغ انیقو هڪف لوق لغ ږونیډ ٠ ديتا كنفرط ییا كن ةقراو رونلوا قالطا ||

 هالا غرب وقا ك هود هلکنا هکرونیدهبا لوش هدننزو پاک: (بانټل ]) هنش اعم ناستتم زونید هتف نطیکیا |
 الا فانذو OT بوپار چ4 لوا ش اشر ەي ەتسکبالوا هدنرزوا هک دردلاق بودوا یر وقیک ابرار دیادس ۱

 : روت دهنلوب وص نالوا هدنتنبب هعلت یکنازهوردقجچ هلوا ینو یک لاک ونلوا قالطا هني رمو بقع تكنهنیننوا |
 رولکب ت اد عج كنه ب انذوربحو شم « هدنس ه دامنالتخاورونید هتسیدنخاوصنالوا ند نددکسکبهعِتو

 كنامزو هنغابآ كيهرد هلی مسکو یعص لا هد ادبانذو يداولا دنانذو تات نهادن رهت !هینذو یداولاطینذ ۱

 لعل بانو م هعبات یا موقلاةباتذوه لاق رد هنیسانموریب و وعان ليم كلاذ آبی ارونلو قالطاهنماجناورخآ |
 هرانذل ۲۱) ردهنس انعمعباتیدوب (بناذل |۱) روند هلودحنافآ هه اب رند همعانربو :رونلواقالطا هننورنكنباققانا ۱

 ههجویا قیر طل با ذذخ لاغیردیکب ولیکچ ٠دن رط قروق کنوناواقالطا هی و یرغوط كور لمسك لا

 ندرازغیرو ردیدآ عضومر وژبارفو جییادبانذآسیب لات هتنبانعم تبارقو جر روند هخلصخ هانذو

 ندند ینیروقامرخ هدننزو لیعفت (بننذتلا )ردعضومزب ضیعلا هبایدور وند هویج نالوایراجرازغرمرخآ 1

 یعاشا یف نجوا كنوناعو اهبنذ لبقنم تتکواذا اب ادن ةیسلا تی لاقبرد نيب اعم قماشب هغلوا پونلکپ

 (یونتتا) هضرا راو اش اهنم لضفااذا هتم اع بنذلا رو یوا ریبعت قموق ن ایبلیط هکر د هنس اعم قید اص |
 (بنذملا) هلباهردهیونذت یدرفمهلوا شمالی هغلوا بونلکبندنبد هکر ونید هتعوروقام رخ لوش هلو نخ |

 هنسیدنفآوص یراج هخ او روند هنلوب وص نافآ رویه فرغمرر توق ماعطمک ر وند همچو چ هدننزورهنم |
 ردنوا ع وزرا (نایذلا )روند هغر وق نوزواورونډ لوچ نالو |یراجەتب :رانریغندرارغ ماند هابروزوتید

 طو ورلد تلعلا تند هروک نایب كجراش هل اهرد| اهرد هنایندیدرفمر نی هیشهننادغب رص م لوق لع :

 هدنګایا دغب کر دهناد عونرپ هدر ر هدو از ارب هليمص كلاذ(ءابيتذل ءال ا) ردىداوصر دره لنس هیحان صرع ندهنیدم جاوا 1

 [بناذلاول ليقف كلاذ (ب ای زل بئانذل )دیر کدیدهچولد هدکژو مدنکو ید هدبیسراف ارانآ بوتر نآ هاتوا

 أذل ۱ رد,دآ ساب ع ونرب هدننزو "یزنز (یبنذل یدل )دیر اما عضومرربهدننزو هما (هنانذل او) هلرتف كيم

 بوقچ ردسق هنغلارا غلب وا یکیاندورجا نولوف بب غارصق نالوا هرّزوا قمروغوط هد زو هچرچد ||
 اهدلو مقواذا سرفلا تند لاقیرد هنسانعم قلوا ءرزوا كين روک ب وقچ * هدرب هجا نالواولباق ال ۱
 قلب وا یکیا ند فرط عا هکر ونید ه کیک ندا هطاجا یر هدننزو ده ده خشو سلا جو رخ اندو ےھت ۱

 ۱ هدننسا رال مان خاضاو ه "ا هدهیداب هلناصف (هییذل هبل ا) تلذک تیراصاذا بناذم سرف لاس و

 یدهدداومزاسوردنرابع ندقمراو هتتیاهن كلوي هکرد هبانعم قللآ لوب هدننزو لعفت .(بتذتل 1) ږېیدا وصوب
 معما | بن ی لات ردهنساضنعمكمرویلاص ناسلیظ هغراصو ,هدجاادا قیرطلابناذت دن دت لا تیروئلوا ناجا: ۱

 هواردیک هدنرخآ دراطقان كىردى القادر ۈن هب هواد لش, هدشزو بناسحم (تنادلا) هما بن رن ذیا ۱

 هلو اردازوا یتغروق یان ندنت دشلتجزنابل وار عن یروپ نكر روغوطیکر وند هقانلوشهدننزو ج مبنا ذا
 | بوذينعسلا با ذلاقیر دیلب اقم کو ط کر د هنسانعم كع را هلناصتف (نابوذل او) هلوكس كو اوو ىف كللاذ (بوذلا)]]
 ole هدشرک اب وکر ونلوا لامه تسا هنس انعم یی ویدا بش یترارج كنشزوکودج "دضاناوذو ابو ۱

 لک ایع ماداذا لجر لا ب اذل اب ردهنسانعكعلابمادو اهنحب دتشااذاسعل | تپاذلافب ردیانالیسپوپ
 لقعدعپ قجاذالجر ا باذلایقب رونلو|لامعتسا هنسانعم كلبا ادب تقاج نکتادیشرو لفاعهسکر ولسعلا

 || لا نرو تو بجویا نهی فا لیوان نوا کو



 لر ۶

 زد: دزو غف یکی ی علسو یکربح هک هلیدندشت تلابو هلاعف (نرذلا) وند ةتفاو هيهاداب رذو رد هنسانعم
 .كجراش (یب ر ذالا) رون د هک یچیرابم هدننزو حر طلب سک لاذ( رذلا )رد هنسانعم هیهادو تف آ ید وب

 اگدذا نالوا سابق هدنوب هکر د حراش ردتم وسنم مبنا كنتلایآ ناک رذا هدر بارد هدننزو "یرهزا هرنزوا یدییقت

 لیضفت هدنس هدام باب نکل ږونلوا تین هلو ارطشهدناکرم هلو رونبد یمار هدزمرهمارکهتنءیالب ردکد
 قفزت مناوم هدنب هلک ناجی رذاوبشاو رولو ندنس هلجج توت هوب وردلکد دّرطمموق رم ساف هوژوا ییدنلوا ||

 | ناجی رذا لصا هک هلوا مولعمورد ناتد زم نونو فلاو بیکرو فتو فیرحتو هم ردشلوا عقح عام شب
 | ندیدآ تنال و رپ «دنابا هکرد ناکیابرذآ لصالا قا ژدینراف ظفل هرژوآیایب تعطاقناهرب ردمل,دم كغلا یسهلک

 | مانناجوا هدک د لیاره هنو عزت یتکلم لوا بولکر یما مان زوغوا هک, اتقو هکر دلوقنم رد کلا ةد عافك زیبت
 | یدروتکی حد ینیدنک ق یح رای دغی هدلحرب تور ونک ارط نار رب مدآر هیدلبارمابودیاهتسب كر یرازغزم
 | ناکیابو شک ب هدیکرتتغلرذآ هکرلبدید ناکیابرذ آه هبا لوا لوا لصاح هنت یاعو میظعرب هلهدبو وب

 | هدبرعنوردشلوا رهتشم هلکن آ هکلوا لواهنعبرولوا كد یس هبتراک یپکرت یاضعم هلغلواهنب نانعم امظع ||
 | ىنا وقر روټ ر ی هسکرب هدننزو لعفت (بعذتلا) زا ږد ناجب زذا د مالب ونا ی رذآ هلتنضتو ناجا. رذآ |

 لانساذا ءالا تعذنا لا رد هتسانعم ها لصتعوص هدننزو لاعفنا (باصتنالامتخ رفا یا نا هتبع ذت لاق |

 | ندباتیع ذا هدننزو ماهدم هلیعض كيم (باعنل )نوید * درزوق مک هدننزو نامت (نابعذلا)هنابرج لصتاو
 | تاک یا نیباعذخ مهر لوقترونید هنالواو رب و عباس باعذمردهنسانعمقلواوریپ و عباتم هیسکر هکر دلعاف مسا
 | اب عتو اب اتم هجا یربیرب یکی سبلینالتربضاک م دروک ی هورکل وا ن نسیاضعب رضهبولت,ناعبضفرع
 | هتلعذو رونید هب هقان كياحتو تسج هدننزو جربز (بلعذلاو) یز لمالو كلاد (ذیلغذلا) یدبا اندک

 | كسابل قترب و یکسا شغل هراپ لوق ىلع هنجوا یکتا تاتیالو ردهنمسانعم هفیفخ تجاحو" رونبد هنشوقهود
 | ییجج ردفدارم هدرنخا یانعح هلی هبلعذ ه دننزو بولسا (بولعلا) روئید هنس هجراب نتلاص قاجاص یقلاص
 | هک ایوکر دهلی رابتعا یتنارج | ییهجج قلخ یا بیلاطف بوت لاق ولو تفصیخدهسابل بیلاعذو نولک بیلاعذ
 | د وند هیسک نالوا تابثلا فیفخ هدننز و بروم (بلعذتلا)ودشعلوا راشعا بوئرب یش راب مقلاصره
 | هدننزو هیوبحم (ةب وک تیپ هیسک ناتب هرزوا قاب بونککی وسو .نوتید هسک ن دیک هچول یک لر هنلارکو
 | هدننزو رارهشقا (تیانعلدالآ) هلاصیا ب وکم آرما ل اق شک ارولو اهدفلسا ره اظ_ر وند هزوت اخ هطاصو هدنم
 | عارساو حق قلطنااذالج را بعلذا لافیرد هنتشانعم كمك لتر سو تدح یک وا شمغچ ندیا
 ۱ ۱ هرزوا نناب ردلعاف مساندنآ (بعاذلا) ععطضا اذا لج زا بعلذا لافب رد هنسانعمقفا بونکیوس هر نوای

 | كونو ید كلاذ (بنذلا ]زینب هنمهویداریا هدنلیذ بلعز نانلوارک ذ لنیارهوج یبهداموب رونید هیسک ناب
 | هنبتعقف بنز لا هروکهننایب دن اصب كفلومرولکتاب ون ذ یجب ا عجرولکب ونذ ییجج اد هت انحمماوهاک هبنوکس
 | لفاسا لرد موقلا بانذا الثمرونلوا قالسطا هّیش نالوا یلفسو لذ رو رخ تمره هللا هقالعونو رونید هغربوق
 ۱ رارذپا قالطا بونذ هنآ نالوا ناوارف یرللیق كنغربوقو رد راعتسندنآ ید عالت بتاذمو هنسافنعم سان
 لوا ید لهسرکم هتنژونلواهراعتسا یسانعتبصنو ظح ندن او ردباقالطا هدهضعوقنالوا ون ییعب یلقریوقو

 قعقوطهغ رب وقفو قعوط ندرت وق كنهنسنر ردردصمندهر رول رم داغ ەد زو هرضبندو ردلهتسمهد انعم

 ثماخو نالوا بتمن هننبقاعیدنلوا لامعتسا قروا مسا هدلعف نالوا هبقاعل میخ افلطمهدعبهن رلانعم قم رواو
 قرهیلریا ندنزیا بوشود هلیدرا كنهسکر رولوا ردصم بنذو ییهتنا رد فج هلوا هاکو مادارمیک هلیراښتعا
 ةالتاذاینانلاو لّوالا طابا نم اسبنذ هذ الان رونلواربیعف تانک. كەي ویلاصا غر وق هک هنسانعم كمك

 |( بنذلا) بنذادراصاذ | لجرا بنذالاقبردهنسانعمقلواراکهنکهلپرسک کنم (باتذال) هر قرافیف
 ٍبولواغراف ن دک مک عی هنس انه تنثوماقالودهبنذبنالفبربنراب رعو ںولک ب اذا یعجج.روشیدهغر وق هلن
 كيد ید هنسودنکد حاو درق بودا مدو قس یهلج هسک ن القو هدر كعد ٰیدلبامارآو تماقا

 هم (سرفلا بنذ ) لردربعبلا بنذ بکر هدر كنب د یدلوا عنافو یضار هصقان ببضنورار د لا بنذ بکر هدر
 بنذ )ردنا یرلکدید یغرب وق کلن ید هدیکرت (لعقلا نفذ ) ردرامظتنم هدنلکش یغربوق تآ هکر دراکوک

 ردیدآوصر هدندروت لیقعونب (فیلط بنذ) ندعونرب ندنابتینراکدیدیافصهکن ) یدهنوبهمالوا هدیکرت (لیخل ا
 هد دش یاو نیترشگ یبذآ او) هلا روصقم فلاو هددشمابو نیه (ینذل او) ةهدنزو یمارخ بل

 تب سس تب يل یوم ا تیمی اچ تس

 یصقو



 فک
۰ 

AE 

 ا هن ااا د دحج یا فیل ا بادب هن سص لاقبردقچ وای کرونید هل لطف |

 ددخو قیفر هکز ونلوا قالطاهنیر اک ك کک رکی لوق نذالاباذو ندشعلواهیبشق ابذ هدنضوصح ءادیا هروک |

 کز نیعلاباذو روتلواقالطا هنسەفوكش ناحآهزان نونهكنکهچ, نهان باب فو یک فیس باید رولوآ ۱

 رود هکلیاد بامور دشا و اهبیش پاب دنارطیغاعش ناربطدوخ اهنثیهبانذ هنس انعم :مشچمذرم هرونل اول قالطا | |

 لاغير د هنس انجم ځد ښو ږد دآ خاطر هد هن.دمو موش یا بابل روت امرود هوا ونج یا

 ذب ذم نضرا لاتنرزندهرقوج نكسب وتدلاو وتم او ليف كلا ذو كم ةب ذم ا يزل اردن ماس بایذو اد سیا بانذ هباضا

 تلونحم (ب بوبذلا) هنس انهدناارمسکمرونیدهکلکنبس هلیتحف كلا ذو یر بک تم( فذ ا)بابذلاةررث کی اهب ول ذمو
 نوتبدهنیرافدآ طب اضو هنر اهددنمیا ویتفكاذ(ننلا)ب رون موهق لولا لع لحزلا بذ لاعب روشی دیسک |

 نوج رلکذلبا منم ندراوطاو لاعفاز لوپ یبانیک ی رارفن قبلوقو یتسپجاب روچ یللوق هدهدلب وب هنسانغمزاولج
 بذیذت لاش 2 قفلاصو كلبا تکرح هوا یرب هنسننالوا قلعمو هزبوآ هداوه هدننزو هل زا( هبذیتلا)
 هراوح تدیذ لافزد هتسانعم كلا تاج یناربیتتسمو تافلعتمو لهاو ءاوملاق سونت یا حدوهلا بذایذ

 تاب رحم ی هنس و مم د ول یا شالا تادیذی وه لافترد هنسب انعم لا هدير قلخو مهاماحاذا هلهاو

 «لدفحتور ونلوا قالطاب هراخو زوتلوا(قالطا هلسانت تل او رونلوا قالطا هناسلرولو امس ۱هیذیذو ردهنسانعمللیا

 هدننزو دفد ]فایل راک ن روند دن اوته لوکسورو ن وآ رقص نوا تن |

 ۱ هدننزو هما (نباتنلا)سندآی وق ةراهکوب دادو رونلویالطا هلسانتتلآ قرهلوا درفم هدنس هب عج (بذابنناو)

 ردیدآ عضومر هدنمرق لبج مان اجاودیفپنیدنمبایذنالف ییعلاب نوندهنسهیعب ب حرو نالق هدنتخذنوندف

 بولواد دم هدننیبكلرمآ یکیاهلارابنب لوعفم مم او لعاف مس ۱ (بذیدلا)ر دیدآ عضوبرپهدهریرج ماننیبندعهدنعو

 [ةبارذلاو) هلنپنخف (فرذلا) نی رماني دی فوم لچ لادن هان نیو هداد رارقهفرظرب ۱

 باللا نم ةبارذوا و فابسلا برذ لاقي رداهتسانعم قلواولغازو نیکسکهنسنیس هلوَعمناصو مغ هدنتزوهمالس

 یفجرونند هنا یسلیوس زوس نکشرطاخو شف امادبولوا دسافو رت ناسل رولوا/ مسا برذو .دحاداعبازا |

 اووسد دهکيلتعسو بول ویو ایسی را هلخلو هایتودساوهرابو ءاذپودابغىاپرنەناسل قلات ىك اطنارولكي ايا | ۱

 | هعالس هیارذو برذو دی دصلا هنم لاسواعسناودسفادا سرا ترذ لاشرونید, هغخآ وضیزاص ندرت ها ۱

 لامن ولو دبصا خلوا هتسانعم قلواتسیردو ,ولاهدعمو ردهتسانعمقلوا دسافهدعم هدننزوهموع هبور دو هدنبزو ۱

 || نابلوکوا بوبلیا لوبقاود ولردر و تی اذا هتدغمتب رذلاقب و تدسفاذاذب و ذو تبار ذوا ر ذهن دج تب زف |
 هنسانعم ءدص روند هنسان لنسهلوقه دن[ و اف نر ذو ردردصم هدزانعموبهروکه ناب كحراش رونیذ هتلعو نظرم ۱ ۱

 هنسقګ یش وان و زونید هپ هب هن دیدجو نکل هدننزو فتک (برذلا) روند هنالکا ناف نایذهو شخنو

 بب برذلا) هدیدحیا ناسللا برذلجر لاس رونند هسک« نالوا زودرکعب یزوس بولوا ناسللا دیدحوزوتید |

 هدجااذا رذفسلا برد لاقى رد.هنیسسانعم كنو خاذو كلبا نیکسکب ویلبب نی هنسترب هدننزو برن |

 بتک هد هراس تاهشا نککزدغلاخهنسابقهکر ولون دلا بای قم هم هدعاقهلکلیا دارا یظفل منم هدنبزو فوم | ۱
 كلبا نیکسکكي | بویلس یی هنسنرب ید وب هدننزولیعفت (بنیذتلا)نولوا ندلّوا باب هلسخلوا ناری یظفل |

 تب زذلاق رد هنانسانعمكموت وکه باس ياضف یتغجوچ نوت اضو ء هدحایاابنر دت هبرذ لاق ند ةت قام

 فیس ردعج رد هدننزوهنفنکه کن دنظفل برذ هلی ترذ هلبص كلاذ (ترذلا) هتحاح یطش قحهنلج یااهلفطت لا | ۱

 رافز كد نانزدب و هطتلش هلب مسک كلاذ (عب رذلا) ءآ دحایابرذ موف لاعب روید هرامدا ۲ نیکسکی کم طاف |

 یچج رود هب یرمو یرلکددروا نامخ هدزاغو و ناسللا هطظیلسلا یا 2 هب رد ةأرما لاشروند هن یراق

 دیدحو نایزد هلن وکس كنار و یرمسک كلاذ (تیزنلا) ییکب رقو هنرق عف كنار و یرسک كلاذ رولکبرذ |
 | ردقشاطلح وکردبار وهط هدنن وب كنهپاد دوخ بتن نادکر دهم یکی رول برذو روندهب یفکتانبللا ۱

 ترذلوف ییعروتلوا زیبعتر واهنکوسو هنکجوکه کر دشلیا ناب هلبا "دخنانلوا یک ید حراش رولوا ۱

 هدننزو مافعم (برذلا) هنسانهم مس ږونید هر وغآ هدننزو ارت (بارذلا)ردیاروهظ هدزکح هک زدیسا تلعو

 هلبسهبن هو ینوکس كنارو یف كلاذ (نوبرذلا) مومسم یا برذم فیس لاقیرونید يلق شاراوصهیارهز |
 برذلآ)یدمضومر هدننزو عت (برذت) فالطناوّرشلاب یا نیب رذلاپ هامر لاق وو ناق قالطا هتفلاتو ىش
 هتقتعلو تیغه داشف ابو هلزبعتف (اسرفلاو) هدننزو یزج (یرذلا) روئلوا قالطا e OEE هدننزورینم ۱



۱۳ 
 س صوت تو ج مست توت ترجیح یا و و سی ر

 ہیک نالاہو ےھفاہنشا یا
 ېلقاهواو نیالوا مهراب رالی ل اقا ییا وب هدنټېپ نیت هرم ه ك عج فل ار دیک نالوا هدهلاسر فلا نالؤا |
 کنهسکمانیدزالازچاح هبیذ زمسمالو نغلاو دپجبا یس هدلاو كرعاش مان هعییر هلک للا (ةذلا) رايدلبا |

 هدارخ بول دهل با هنبن یکن دلاوچر ومد ی ك نغلو ق رولوا ثداخ هدنزاغو راوط هکر دض یر هذ وار دیه یسرف,
 رربذ بونم هراوطشاهارغوا هزوبزمضرم رولوصالخ ندض اره ل ؤا هلک: اج ارتا یت یکی سهنادی راد
 ردقج هلوا ین ازآتلنشاق درا هلیشاقلوا هکر وشدهیهچرف نالوا هدنخلارا كنس هقد یکیا لیسو كنارک اتا هیذو
 نترلکک روك ن هفزط یکی هکر ونید هنتحنام كنور ابا ل رب یخی دشؤاق ندنفرط کیا ك دبو اهو ل رمو لخاطلقو

 هرکاو هلو یدنلوارکد هکر د هنس انعم ق موق لک اکه رزواههیج «دننزولیعفت (بشذنلا) ردنج هلو ا رب ی یب دقص
 یش هه « دشزو مظعم (بآذلا) لا هلعاذا بیتا بأذ لاقب رد هتسسانفمقماب هذ نانلوا یک ذ
 ككنسشنهفئاطماشح او هدناتسبرع چو هنوکوب باد لیا بآذم مالغ ل اقب رونید هنالغوا.نال وا چن هږڼوا
 یکیا صوصخ هنتعاجب طبطالاونپ هبسهین رغصم (بّوذلاةراد) ندلکدفورعم هدرافرطوب رولوا هدیرلنافطا
 لا مو زد هنسانعم قلوا یرج یکدروق ندهرکصنعی قملادروق هدننزو بارغتنپا (باءذتسالا) رددنضوم

 | هددباژذ ارزیدیابئاعذیصا كنويودولک بث اوذ یعجرونیوةنثبعنالوا شلصا هنس

1 

 ]| ردضوصخ نالو نر رولواهصق یراقابا هکردنویف سنج زب هلنپتف دقن # بذلاک ر اصاذا دقنلا باتا
 لیلد مدقمروزرم لنمو ردسک ی لئم ریمپ انضراب ثاغیلا 5 ردوا تر و ری قبس تلنس هلک بآدتساو
 نده س وص نا دود كنان ا هدنن زو دوعقبوبذو هدننزوبخت ببذو ب ذو ربا ارخآیف فج اذا رد غلا بذلاعب ردهتمانجم ن عروق بوک یلوکو ص هدنرخاو ازایو ناکم ف متی ملو فلت ا اذا لج لا بذ لاقیر د ذوخا ن ډنوپ تایذاک دهنسانعم كىك نولکهتوایرب نویلبارآرق هدربرو عمو هنع مفدادااند هنع تیذ لاتبرد هنا كلبا عواید هشت تنور كلاذ (بذلا) رونلوا برمضهدنفحهسکنال وب تعفرو ولعند هرکصبولواریفجو
 ةلسانعم یشخورو زوند هنیزوکو نایب بدو منول بش اذا نالف بذ اپ رد هنس ان قلیوزوپیرکب كنهبسکرزو قلا هنم قبیل اذا ناهن بذ لاق رونلوالامعتسا هنسانعم قلاهیفو معلزب نامه بىلو یضقنمر اهنویوذیاذا تانلا بز لای زد هتسانعمقلوض تابلو ل نهاذا مسج بذل اقب رد هن شا نعم لوا لوز هس بویلقرآ ندب و هزل اط تفجاذا ابوټذو اییذوابذ هنفش تبذل اقب رد هنما تعم كمزمسېت بوي روق یان ندهضراع یریغاپ
 دور هد شن زو باک داب و یشانندن کیبتکب ولکق وچ هنتوا یرب بویلبارارفتسا هدررب راربدیخد دابّزا بذ اک او

 لیمفت (ببذتلا)ءاستلاداوزیا دایزا بذر لاغپ رونلو|قالطا هتنودنز نالوا یرا وز ناوسن دابرلا بذو | درد طلاب ف ضو لوڅ هبمغل بم یفاصا هلقلوا هیانجم لوا حد ذو رونیذ مکس لک ودیکه نوا رب هکر د تناغم |

 ریسلاق اهن ایا اتتلیلاشذ لامار د هنسیانعف كيکچ تونو بعت باو دیا مادقاودج كب ودكم دؤوب و هرشلوا ۱
 للص وج ی ویلا ك رت هب نی هیابذ ندکروپ هک دلیا یعسو بح لک رور هیتر ل وا هک  هروک هتنایب كساسا
 هلو اردنا تک خو نالوخبهنوا یرب بویلبامارآو رارق هدرپرالصا هکرونید هناوبحلوش ریلعافعسا هک ب.دیدشن | سال )ریسل له نم ایا رار لیوطیا بې ذم لټ لا قوا ثعاب هباتشو لین هلبباطوص ندري دیعب هکر ونلوا قالطا هل بنوصزاردورو دصوصخهبمودو درفنملجیا بب ذم بکا رانءاج لاب وا هرزوا باتشو هلجم تنولواهتشانکلان هکر ونىد ەى و لوش هدننروندح (بن ذلا) زییکعدلبلناغ ارفا ائ رتش نالواهد نرمجنسو

 ژهندناقلا تاب دو حرا نع عافدیا باتذذو بذملحر لافب رونی دهمدآ و لتیجندیا ماقهاو تربغكيهدنباب یعفد یا لاكن ندنعرح مدنزودا دش (بات ذلاو):هلبقف تالاذو یکم (تبذلا) ناکمیراقتلال یا باذربعب لا |[

 ]3و هنا هواصب هال رد نیکم غرا کوش کتبسدنزو بارخ (باینل) بیا نبذ منش
 ]| گراب دید ر دیک نه ندنسهلکب آ بت د می نوم قبر اصخب رد هی بیس یکرحو درت هنوا ی رب ب ویلی ا رارق
 تن هر مهد ها هج هاه رد هبابذ یدحاو رونلواقالطا هدهنسیرآ لاببابذو ردکعد دبا تدوع هنیهک دلروس
 هدننو راد گه ایس یو ووکیزعسف تآبانزو دص تللاذ رولک ذو هلن مک لا ذر ولک ن ذو هلب رسک ت لاذو یف

 حس ت س ا ا سس د سک ہک

 كبف
 لوف لعردب ر لاج ونلوا قاللطا هن رغ كف فیس !بانذو وتلو قالطا هيا دوس هثکن نابروک «دنزرط لا

۱ 
۱ 

۱ 
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 ۱ ههنزواخندق (بنذلا) نوتید هنشهدیزآ كته و دو رونیدهب هی نوژواو ن وند هنیزوکوا ناب هلنیتتف (بذالا)
 لات« روند هغا دود لسرشبت ندنرارجندوخاب ندهلزینوص مدننزو هنابژ (ذنای ذلا) رونید دنب نوکو ناب یون
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۱۳ 

 هذار واو تودیاوب 7۳8 ییبدلوا آن خفر وق هکو درصشروهشم دنا تا داف كنيغ ۳ ۱

 ران ذل و یقلمهلکنآهلیرالوا نح اوا رشتداغت ها هر زج هلنبقزولوا ثمخاكي - | كي ىق دژ وق نالو سرورپ | |

 اإ لج "لا نود لاقب ردهنسانعم قلواراکمو ,ثیبخو رضم یکدروفهسکر هلنبنقف (بآذلاو) هدننزوهفارظ بذا ۱
 : لح نابود لاش رذهنسانععقفروقنددروقو بش ذلاکراصو ثبخاذا عن لاو نتماذطا بالا نم اتو نا 0

 دروف تعي قع دروق هدننزو لعفت (توذتلا)تشذلانم عزفادا لوهمجا یلع بئذو نی روکدلایبابلا نم شو

 ةعذد تونل رک هلهبشتهدزوقوبئذلاکرراضو ثنخاذا لج زا لامى زدهنسانعم قلواراکنایزو تخت |

 نر وصردهنسانعم تاعردرما توقا هنس رخ كدلو هلب رعتوب بودیقروق'ینهقان هیس قمصچ «دنتبه رو |
 زاهسلبا دار ققاباکآ یهقانرخار بولوا هلال هیمانا كکشوکرب دوخا تولوا كلالهیذلو تان هقان کد دوت |
 تودناب رفت هتناب كنهقان یدلو لوا هدانا لواردباافخهسا هدربزب بویکس ابرب یکی سوبذر وق هنس هقرا هنسکر |

 توقروق هقان هلکلب | موعهو روهطهدنتنیه دروق هتغب هسک ندا افعسا لوا نامه هر زلمو د «هنیددص كمت رزم |

 اتهفطعبل ئذلاب اهشنم اهل نسا اذا ان لج زا بأذت لا زر زما باغي یدلو لواو ولو مار |
 بویلواق وت كهودو روند هرلل,و نالواهدنغادوخو دندى اوف كنو ناح زس (ناّینلا) اهدلورتغ اع |

 هلا دن اوع ناسذ هرزوآقلوا هیشو ردد زفه طلو و روند هنسهبش ئوت نالق هدنس هدوکه رکضندکدلکود |

 ردعس لا فلتحم کر دنکو کت رد هلن رق یلاعتبظق نا وعرونلواقالطاهکو وک ضاخب هناذیکیا هدننهناذفر رف |

 هدنناهن یرفصشعن تایپ هدنب رق لای طقهت نادقرفو زدراو ید بکوکرب رونلوا قالطا میر هدنزاطسو |
 هک وک هدرخن هنر هدنرکوانادقرفو ٌئاوع نانلوارکذ (بذلارافظا) ار دیارببعتنار درب ود دارب واد هکر دنکوک یکاا
 نی ءذت هدننزو ام (ییاذتلا) رونلوا قالطا وص یکی ا هدنرابد ع هلس هل رعصم (نابمذلا) رونلوا قالطا |

 اس لاق ردنراع ندمخات هکشنوک یر توذیقروف«ییدقان هلیار كم هج یکی دفن اقا

 كما ندفرطوا هاکو ندنفرطوب هاک هجهتسهآ بویلوا ولشان نعت ولرد ول ر دراکزو فیحضو بء ذی |
 ندٌّیدلعفو هرژوا لوق هر وسس کرد حواش انهوانه نم فعتض ق تاج اذا جرا قن ءادن لا زد ةنانعق |

 هدک دتلبا تعنام نداروا لک اب نایوجندباموعه ندبناجر هکر ننی روس ن نو وق قدا نة مااا

 لاقت رد دنس اعم كرد که ان دلا یهتسشراو ودنا زوهظ ن دیناحر وا اکو نکیآ لوفشم هف طوبراتو بوجاق |

 هپ هغوقناقیج بونا قوج یرافوت یخاشا هلیمکت هره تف كلاذ (بآ لا )ذولواهناذآ ءيشلا موقلا بمان |
 ل وزنلاو دوعصلاب هکر الماز ثکی | بآ ذبورغ لاب هیمروط شونالضا هخوق هلوا کالا كب ییوق هکر ونید |
 هند هنلسانعف قققروقو هعجناذا تلاعلا بالا ناما اذ ءرشلا بذ لاقن هنيا كنز دكتر دروازا ردصم بدو |
 ندهنشانعم قلراوخت یهشنکر و قاس ةا وا أذ لاش رد هنساتنعم ڭمرۈسىراۇطۇ هفوخاذا هنآذ لاقن |

 1 نالا یرلک دید بظح كودو هدرط یا. هآذ لاق رد هتساسعم للبا داعناودرطو هرعح یا هآذلافب | |

 اباد نابت رذهنسا جم قموق لک که ڈبو هعنص یا .نتفلابآذ لاش ندهنسانعم تنز ود یرراچافآ ۱

 حادقو مذ یهسکرب و عزنساذاریسلا قب لانقب رد هساسخم :تعنوب هلتعرسو باد مل لعاذا .مالغل| |

 [دندّسناصادا لخوا فاد لار د هنساپنعم دیدش توص "تآذو هم دادا هاذ لاعب دهن كلا |

 هر هه و عرفاذا هست لاش جمجمه لج ویلکلب ند هنسر هدننزو مارپکا (با جدال ۱

 هبدبج دوب هدننزو لیعفت (ببتدا) ةياقنا ةياؤذ هللع اذا مالخلا أذا لا رد هنسانعه قم قلا |
 نذقلحا كدروق ازیزر نقل قلحا (بئدلاراد) )ها نر اشدنز آلات رد هننانعم موق چربو لک 5 |

 ریفصت مغصت (مبیوذوبا وبا) ردنطنرب ندنس هل بقدزا .بیذلاوتب ع ولا یا تشذلاءادهباصا لار دقو ی عی زیغ |
 سلام ره نلاةراو) ردرا رغاشُیدایالا تیّوذولاو لذهلا دلان دلاخندلب وخ :لیطملا بیّوذولاو ¡ دیذلاناو هلینن دن |

 EN ۲ ردندننژ دح جزا دع ن دم (تیوذیانا) ر وذ یا نا) ردعض ومر صوص هنفوق بالکی بهدینس دکل وادخن

 هکر وند هترب نالوا قصالمهیههج ندنفرط واك شاب لضالای هکرذ هنساتعم هینضان هدننزو همام ای الف
 تنهبصالوا هناوذلوقییع ردننعل واقالطا هک کو فلزنت هداروا .هدیب رذیغلارا كنههخ هلا قیهدلفس

 كا زا هنآوذو یهتنا رد نام هلا وسكن اف راصیرغوطەرەقرا نفقا طسو هباود اود هدساسا کد جزر وند هتتم

 دیس اسو ف منو رع هباوذ و رونید هنیرب نالک رب ندنابطكنباه قابآلعنلا ةباؤذو یونلوا قالقطا هنچر |
 ادم هباوذ م 2 لاق ر ونلوا لامعتسا هیانعموت ید هبصال هک تنزونلوا قالطا هنیماعاییالا ندنراتهج |
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 اا صد تیر لاقبرونیدهناوج بوب ننزانون زانو رونیدهیهدنناوخندیا امت شکلدو شوخو رکذیساک
 هیعالح ( ةبعادملا) هنسمانعم بلعتلا بنعرونید هنمزوا تيا لوق یلعروئید هش تابنعونریواضباباشامالغیا |[
 [بعدلاو) هدننزو هم الع (هناعدلا) هحزاماذا هبعاد لای رد هنمسانعم كلبا حارمو هفطالم هلیرب هدنزو |
 | راطشیانیوا ب ولوکو یهفیطل طلاب (بعادلاو] یدنلوارکذ که تن هدننزوذغتق (بیعدلاو) هدننزوفتک ||

 | بعالیا بعادو ببعدو بعدو ةباتد لجر لاقیر دنوجا هغلابم رل هغیص یکلوارونبد همدآ بشم خووشو
 | نایرجقریانوا هتوا یر یکتا ندیکق ربارضص هنلوصو هنعاصندنطاشن هکر ونلواقالطا هیوصلوش بعادو
 | هیهنادهایسع و نرو روند هیمجنرقهایسیس هدننزو روفضع (بوبعدلا) هلپس ی ننسي ناکا د| بعاد ءام لاقب هیلیا
 | روند هف چک عظم هلبسهدانزو زر با لکا بوب وص هبداب لها هکر وند هنکوک« ریس غ نر ل وق لع ردلوک ام هکر ورد
 | هیسنک ناونانو فیعض لوشبورونب دهب یکم ادنا یو لکیه دورو دوب ورونلو بیعت هار هاش کر وند هلو جو كلشباو
 دندآ طیشتو عطش وخو لکتشو خوشو هلوازروشیرا بو دیالّره ییسیدنکق لخ هلبتهج ف اختو فعضرکروترد
 ۱ :وندهآولع رکن وزوا ې روقو روند هب ینکق جاو زوغواو رونلوارببعت یعامس رک د مکر وتد هنحوریهو روند

 | هدننزو بعالت (بعادتل| للدتیاهیلع بعدت لاقب ردهنسانعمق زانو كلا هویشوز ان هدننزو لعفت (بع دتا
 | ردیف دارمو هدننزو قجنا (بعدالا) اوحزام یا اوبعادت لاهزدهتسابنعم علیا جارنو هغیطل هلیرب یرب
 ]هل هسنف وفیان (ستعد) ةدیعشیا ةيسعد جر لاقي روید هلن نالوا دیدسش كب هيم كاد (هیبعدبلا
 :ةسعدلا) زد هتنانعم همارع ییلوا برمته زتو یوخ دب هدننزو هجرحد (ةبرعدلا) ردیدآ ع ضومزب هدننزو رفعج
 هیوکتم (غب وکدلا) ردیمما لحرزپ هدننزورفعچ (بشعد) ,رونید هبکلت هنوکی هدننزو هب عد هلبا هلم نیس
 كمالو ىف كلاد (بل دلا) هنساضعم هضوضعم برح رونید هلاتقو كنج نالوا دثشمو تعهس تیاغپ هدننزو
 [دلدلا) ردە نعمداوس قلهراق هبلدو هلیاهردذللدیدحاو هنسانعهراتصل ارث روند هنجاخا رانج هلنوکس
 لوش هدننزو بلاصت (بلا دلآ) بل لا ةرشک ی ا دبلدمنضرا لا رونید هر نالوا قلرابنچ هاتف ك مالو کوم
 زدشملوا ذخا ندنآ هغلوا نیشنآیعبط كج اغار انج ارهاظ هل بوی وس تدمرفاو هکر وتد کب روک مت[
 ردر دو نکات تسد هدنراظفل رایو رانص هک هت رولوادیپ تقرح عبطلاب هدنرافوج كرار انچ مدعی
 ی وقهوکر ەبش هن هروعان هلیقفو یعع كلاد (بالودلا) ر دیعما كنسهفناط یکز فنصرب هلیعص كلاد (بلد
 تالو یخ د هدیکرتندلوجم هب رعت یس هضقف(رهاظ ردب رم ندیسرافونو رارکجوص ندییوقهلکنا هکردیخرچ
 | نالوا زولو ینسهکر دصوصخهیالود لوس هروعان نکآ ردشلباریسضت با بالود ید یی هروعان فلَونروتید
 | یرسکكلاد [بملدلا ندید مضومر هلی كلاد_بالودوردیالودهچعاب هدسبکیآ یکبالودقاو «دیلحو
 ۱ للاد (ةباتدلاول هلاه ( دندلاو) هدنزو تتق(بندلا ) روند هب هود نامزبدو یریا هدننزو لس هلو كمالو
 | ند جاور ونۇ هبسکنودول هماقلارصق هدب دنن كيوئو یرمسکكلاد (تاسیتدلاو) هلیدیدشن ك بوو یرسک
 | زدندنلتف شئر ىف كلا دارهاظ ر دندن درد هلیدیدشت كنونو یم كلاد هک تدل اتپان نب لیع ندم
 نو (تودلا)ناشاذا هيلع ارفف لاش ردهنسانعم كلی تنايخ هدحزو هجرحد هلی هم ئاخ (دیحدلا
 ناو د) تاد یم بود ودب باد لاسعب یدنلوا نایب هدنسم دام رد نیملازوم(هکرد هتي رانعم باد «دننزو
 لوا منهتمو تنکش هدنزو نې (بهدلا) ردهبرقرب بب رق هنس هعلقروص هدنراید ماش هدننزو نابوخ
 نادیمسآ اشر و روشد دیتنکلیقهدنزو رفعج (بله لا ) مرهنمیا بهدرکسع لاق رونید «رکسع نوغزوب
 | رد اجدللادبا هلن قزح قع هلیکرت كندرمهو های وکس كەز ىغو ىرىس ك لاذ( بئذلا) هلا لاذلا لمف

 | رلکبا دو «دننزو بلک ارولکبوذا یعجیر دیس از وناج نانو ارب من دروقندعابس کی کب وکن اب یھی بلا بلک
 ۱ زوده نالوا قوحدروق هدننزو هرضععا ةبءذملا) هلباهرد هّب ذیتوم هلیعص كلاذ رولک نابوذو هدتزو بالک ۱

 | لاقتدلوا شمرکد رو ة رانویف هکر وئید هسک ل وش هدننزو بورکم (بّوذلا) بئدلاةربنک ی ا ةبءدمضرا لاقب
 شروق نددزوف هصاخو ند هتسنرباتلطمو لوهجما:اشبیلع بئذدقو هغ بئذلا قویا بؤم لر
 بونم وف بلا نمغرفاذا بلد لابو ناک*یشیانم عرفاذا لوهجلا ىلع لج را بذ لا دونیدهنسک
 نابّونلا هیذلاءاد هباصا یا بژذم نوذرب لاسفب روید هناوبح شمارغوا هرک ذلایثآ ض مان هذ بّوذمو
 ا( قال طا هاا رخو هژّرسرخ نالوارلدو یخ کد زوق نابؤذو ی دنلوارک ذ هکر دیعج كد هلی كلاذ
 ردییقل كنس هلبق هلظنح ن كلام نب بعکو ب (اضعلا باد ذ) مهکیل اعصو هصوصل یابرعلا نابود هنمو رونلوا

 اطغ



 ۶ء شل بردتلاسردهنسانعم قمناداد بود اتداعوی وخ یهنسنر یدو هدننزو لعفت:(بردتلا) روند هنالوا ۱

 بیردتلا]یلاعت هلا ءاشنارونلوارک ذ بی یقنعیژرخآیانعموردهنسانعمبدنهدننزوهزاز (تبدردلا) برم عما
 لوقتو هب «اّرمضیا ارد هیفو هیلعتّردو هیدن ردلاش ردوهنس انعم قمر دنا دادهیهنسنرب یب هسکرب هدننزو لیعفت /
 بولغا رارف هدنتلاح مازپنا هدکنح بردتو مدردناداد بوردشلآ هراکشیناغطیعیدیصا | یلعیزابلا تب زد |

 برو دم هدنزو رظعم (بّردلا) رارفلاتقوربصاذا برمل [قنالف برد لاعب ردهتسانعم كلبا تابثورتص
 كلمهنسیدنکه کا وکی زوما عیج هکر وتد همدا هلاقنم را ذکر اکو یصامو بلد هدومزآ نار جو تعاجش لا رک عب
 نحو دنادش ندنشابو شمارغوا هنداوحوابالب هتاعفدو بردم یا بردم لجر لا هل وا شاق رح م بوبا ||
 نذر رب بعصیکت ادننودو هکو بو هکنیورونید هلالسراوایالبلاب باصمیا بّردموهلاق رونی د همدآ ش ابا نارذک ||
 هکر دن دهد طم" دعاقو هاهرده زدم یوم رونی د هیدود عمو یدک شل شرکوا هروبعورورماباحم و فقوتب |[
 هرد هلعصكلاد (ةناردلا) ردلکدزتاج یرسک رد هلبقف لنیعنامه هدنس هلک ب زدم نکل یک س رض مو سر چو جرخو برج زدرناج یرسکو سف كنلجفنيعلوا دراو هړزوأ ی سهيدن لعفم هدنسانعف بردم وشا هک ه دلج رره
 دیصلا ىلع برادباقع لاق رونید هشوقیمل (ناناداد بون رکو اهراس( برا دلا ) ردهن رانعم تآر جوتداع ۳

 بزادهدشن زو هحرف (هیرَدلا) راضیادیصلا ىلع براد بلکل اقیرونبد هدهبیزاتشیلواب هراکشكاذکد وعتسیا |[
 یسهلکبرا دو ردیعامس ثزوم هکر دهلبراتعا باقعنالو!قوصوم تین ات دوب ذب ردو برادباقع لای رد هنسانعم |

 | هلیس هدایز هدننزو توکر (تویردلاو) هدننزو روبص (بوردلا) ردلکد هصاختفص هسخوبرد هلبرابتعا یظفلا

 بورد ةقاو لج لاق هلوا رولوا عو اطمو عبات بويل با كلشکر مس هدکدلیا كيرصتو برم هنیزوکو هنسرهج
 هکر وتید هزوکوا سنجر هايف كل د(تنابردلا)تاتعبتاهنیع تزهنو اهرفش < تذخا اذا ىلا یهو ا لولذ یا توپردو |
 هکر وتدهن وناخ لوش هدننزودم العلب د دشت كنار (ثباردلا )رولوا یکرواهدنترصو بولوا هقف وب یسیر ډو یرلقنرظ |
 هکرد هنسانعملابطبا دو ردنا رد یرک دم هل واراذکراکو هقذاحو راکشیپ هدنتعانصو لع ب ولوا هدیشرؤز هلقاع |

 لاش ردهتسانعم كيا اقلاهةەنسنرب ی هتسکرب هدنبزو هیفلس ةردلا روند هزهم نالوا داتا هدقلاحسوکو لبط

 یکن وتلا هکر دقلاب عو نر هدننزو لتع (بردلا) ردصوصخ هکلیااقلا دېم رکر مارب هکریدحراش هاقلا اذان ااف ییرد |

 ندجا ندنبثدح ردتعاججربهدننزوربیز (بیودونب) ردعضومرپ هدقارع «دننزو یرکس(ییرد) رولوا یراص |
 ردیسراف ظفاویوهتسانعبا ویرون هبجوپافر دژ اجملیرسکو هلیعقف كلاد (نایردلا) ردپ وسنسرانا ید هل دیع |
 بویازوا یسیرواپهقاهدننزو هجرحدهلهج (ذیخیردلا ) ردلوج هوعتیرسک ار هاظرلپدلبالامعتسا یخیرایرع |
 رونبدهیسکرو دو 414 یاحوهروسکم لادامناحردلا)هتمتراذااهدلو ةقانلا تجرد ل اف رد هنس انعم كلی نینح |
 كنهسک ندنارارفندنفوخ هدر دو یدنلوارک هدنلمذ بر دهکه تنر د هنسانعم قمنا داد هی هنسنرب هدننزو هراز (تبدردلا]أ

 دایقناو عوضخ ق موا عیطمو مارو تفنلب وودعی اتش ارو نم عقوت اک شاخ اوډع ادع یا ةیدرددیز بدرد |
 ههردنحو هب هنکنم هدننزو باک فاقثوردهنسانعم قم هرصا ضع #4 فاعلا دضعال بدرد #3 لث ا هنمورد هش انعم

 هدصوصخ ر اذتب|یدلوا داقنمو عیطم بوروتسوکل اما یور نوع غ یدقص یسودنکه نکنم نعی روتید هجاصقو |
 راچج (بادو دلا رونلوا برمضهدنفح هسک ندیادایقناو تعاطاهدقدنلوا قیبضن هدعب بودبا در تو تلشکس |
 هرعشط یلوش هدننزو بکیک (بدردلا) روند هیسکنالاچ كليد هلتیسن یاب( یبدردلآ ]روید هنزاوآ ل بط هدننزو |
 تدردمآر ها لاتر دذوخ ًامندلو |یانعمهلو ار دیاد درتهررب لعک انا هک ندنس هناشهکر و د هټروع سکر وس قاقوص |
 لا ردهنسانحم تلقکهلتعرمم هیمزودرب هکر دیفدارمو هدننزو فافعردا (بایعردالا) لیللاب ۶یو بهذتتناکادا|
 لاق رد هنسانععقغلأق هنوا ی ذنسنرباب ییهسکر هلنوکس كنیعو صف كلاد (بعدلا )تفعردایالبالاتیعردا |

 تمل روند هت ووا لب كلاد (تیامدلا) هحزام اذا هیعد لاقردیعوضومیابنعموب رونلوا رعت ك عشر ایک |
 ار وتید هیدن رهیس هیاعدو بعل یا ةباعد هیفلاقب رونلوا ریبعت هطاروخ ر دنوی وا قجتانیوا بولوکدارم هکه نسانعم |

 (تعدلا)یج یا باعد هبلاق هنسانعم ىج قلزوغواو كلن وب رولوا مساردهنسانعمقج اک ن دنظفل بعدا هیاعدو
 رود هریک ی ج هغیطلوبعل هلیسهدایزر ولوا هل ام تفضو زد ەن نسانعم هفيطلو بعل دول ه دنیزو زوق

 | یوتهرواق ندنعادوذ یبحاص هکروید هرهود لوشلوق لج ږوند هبودقشلآ هتشرههلغل وا شاللوقو مار

 ۰ زدهنسانعمللب اوعارمو هفیطلو اهعماج ادا امعد ل اعبر د هنسانعم كم با ع اجو هعفداذا ثل اش اپابلا نمایعدهبعد |
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 | هلن لوق لع رد هنسانعم تغز كن ئون
 ]| هدننزو ات (مات دلا) روند هیسک تالوا شک رالقدنن بل ابدیدشنو هلنتقف (بدالا)ردهنسانعم ی لو ارشکر الف

 || و یک ت ونص نالوا ادب ندنمفوط هو غیا كن ۲ هدننزو بک (فبدبدلا) ةبدوءاتد یهو بداونهفآ هرعش
 || هداموب و هبلصلا ضرالا لمر فالبا عفوك تونص لکی هؤ ةب دید تعم لوقت رونلواریبعت نرطاب و یر وکه کر ونید
 : لوف لیع هلوا شاعانص دوس نی رزوا هکرونید هنارنآو هدزخول لوتو هب دید رفاطا بسدلام رولوا رّذذضم

 1 ندقدارم هدربخا یانعم ةا هیدند هدننزو نج (یدندنا) رولوایکدرغون هک ونذهدولس نالوا طظاخاو و وق

 | لبظلا یا بادبدلا برت لقب رونلوا رعت لواط هلفب رحت هکن ونید هتسوکو لبط هدننژو باعهح (بادیدلا]
 | یجهطاعشو ناغ رغاجو روید هب یشک نامزیدو یریا هدننزو طبالع (بدایدلا) .ردندنلبق هیمس هلتوضوبو
 | هدننزو باک (باند) ردیدآ لنج رپ هذندالب یس هلق ځظ هدننزو باهم (باید) رونید هب شک حامضلاربشک
 ]| رب زعردشتوم سا لعف منار دینبم هر زوار سکه ک « دننزو ماطق (باید) ردیدآ عضوم لانوقرب دزانچ

 كەد یاو كلاد ر دغ ژمرضاح زما هکردنف دارم ی درار ر غاج نسا دار ونام ىزلک دند نالترتص لکو | `
 بید[ ) راتعضومرهدرصب هدننزویتز (ید) ردیدآ قلموقر و لجررب و عضومرب هدننزو دا دش (بات )هل رشک ||
 لاج اما هلآ لمم یاځو یرسکكلاد لج ېد روند هیوغ اون ند روضوطزونه كکنبا هدننزو بس |
 روتبد هباق نجع وق هن ها اقلذعم هدننزو روبص هلوج (بوجدلا) ردیدآ نوب وار صوصخ هن رع لاقطاهدتنزو ||
 هب روط لوش دوخ اب زدی لکدنا بیعت رارخ هفت هکرونبد هپ هزارغ لوق لع یکی ری اسو لاوح هننانعم ءاعو ۱ 1
 كلاد (باج دلا) رردبا عضو یترزایشا راسو ماعطاک |هدنریلکدنکه او ربرلت واخان ونید هلاوح تكحوک هدنزرط | 8
 لاقت زد هنتسانعم كلبا عفد هلبنوکس تلاحو عف كلاد (بحدلا) ىكرانغب یاسو قالقاج روشد هزب خب امؤوظو || . کیو نالوا هدر یک قلشاط هراق نفیب نی هننزو ناوفنع (نابج دلاو) هاینوکسس كناحو یرسنک |
 راج بحد لا زد هنسانعم كلبا عاج هدننزو بارغ باحدو بحدو هعفداذا قاثلا بابلا نمابحد هبخد |

۱ 
| 

 ید اموپ نکلاهعماج یا جد اب دب اهابحد لامردهب انعمول ید هاحد د اهعماحاذا ایاخدو احدا
 [ذبحدل) یدیازدنارکذ الاججا ۍسد هلو نوما قالا هر ز وا قدامردشابارکذ هدلتعم هنو هد زومهس هن فاوم |
 [قحل) ردینا نوتاخرب هدننزو نیه (هبیحد) روند هی یکو هنوبف قوح هدننزو زمه هلیعف كلاد ||

 دففد اذا انالف تفحد لاقب رد هتسسانع» كم ویقاف ندنسب هقرا هلتدشو روز ییهسکرب هدننزو هحرحتد هلقأق
 بخ دان رام لقب زوده ر فزانمط قصحص یبمدوکو لطهتنا هلی ز سکو یف لا د (فیدخدلا) افعاعف د نازو ]|
 | یزوک هکر و هنتنانعم هحیلطو بیقزو رونید هنکشا نایب لینوکس كن هبت یاب و یف راد (بدیدلا) ةمتکمیا |

 أ

 || دشا نون هللا مهو هلیلنضا یون یرهوح ردمأقم و یرکذ عضوم هلغلوا دناز قونرد هنتسانعم تعلو ول | 7
 | لولە نوفزبزو دلوقت ن دلو هدننزونوفزب ز نوب دید ندروفصع نیاو نایحوبا هکرید راش ردشاعارکذ
 | رک قلم ن ردنولصم ندمهو یترهوحب لنهج وبرد هبلصا نو لاح هم ةاغلوا هدننزو لوعنیف دوخاب
 ردیروبق راصحو هلو قاقوص كوب هکزوتتدهب هزاو رد هل دوکس ك نارو یف كلاد (بردلا) رولوانولعتف نازو

 | باز دی ++ یک ئز وفا ناو ئارم وئند هیوبق وب قلطمو غساولااهیاب یا ذکسلا برد نماولخد لاقب

 | روتیدبردهنالوادودسم یس هنواو هلنبقف روید برد هننالوا قجآ یوا بواوادفانلوق یلعر ولو ارببعتدنن رد
 | هدزدعسسورونف هلقلوا برع ءادعا هما ر دیرابعندیلبا موروندیلوطانانکیسهکآو( یو ره دفلس هابنوکس كنار
 ]هد استاهماوردب لوق كمور تکلم*هزوخن هک ا وکز دنپرد لوا یار اردبانییعتو بصنراظفاح هرادنب رد نالوا
 | ̂ دم تر دوز ونبه قحب هدیروف نو رسام رخ بر دوردلکد مولاهم یصیصخت هجو كا ومردموس رها دنب رداقلطم
 | هلنوکس كارو یخ كلا د (هبردلاو) ةدننزو بعن ((بردلآ) ندید عضومرب هدنرهش دنزاهنهدناریاو ردیدآهیرقرب
 | یز اذا غیا تأبلا نمر ردوابر د یشلا تر لاقبروئلو اربع یم ا دا دکر د هنسانعم ك دنا تدامو یوخ ییهننر
 رازکتوت ا ونند هخعشل او دما ت داغ هلمادقاو تأرخ هروما راسو هل دیو هل رم كلاد هبرذو |
 | شنجان یساناو شتت ینا انب ههو روتند هنکسروالزوکوا نالوا نبی هیر دو ردیدافم كلوا یانعماریزردندنبق |

 هنالوا

 | کوا بضزاذا عبا زا بالا نم انامدو ابد لج زا ببدلاقب زونبدهزوناخ نالوا والی كب یتدب هدننزو هحرفآ هلو

1 

1 

 || خف تلاد (نویدیدلا) ليقف كالاهرد نابدید یبارعم ردبسراف هلی رک ك لاد نابدیدو رونلوا رییعتناندیدو

 | ود هلخ ده لجن هرکه ب رطازاد ی هندو وز بزدو رتیکآ بانا نیا بردلاد لس لاقت هبرمسک ك لاد رولک
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 جی تو تم ته تب

 قنوت 4 4

 ORS هد یا لا بدمو ارم یا لیسلا ay هد ۱
۱ 

 لعفمندنآنوساوا نیعلاروسکم رکو نیعلاحوتفم رکی سضامرذهل مسکت نع رک هوا ین زو لعفس ۋا

 :مضب بدلا بش نم ینیعالوقتروناواد a * ام لعف ةخيص[بد)یھتا هو ادا
 بیولو ارد اح Ka اوجو مکک کک ی ب نس عی اصعلا بد دنالا بایشلا نمیاناب وب و لادلاو نشلا

 ی S بزودی دن امورقو اه ههنلکهننامز كعرو پای تاب ر لب وت هلااصع

 "بدتیا بود هنعطلاع والا نفرولوالوعفم عع ولعاف ییععهدنزو روبص (بوبدلآ)رولوامب هدیزوص

 نونلواقالطا هب هراغم نبرد یسبرجا پولدو ان الیس اهنعمدلا ب بد یا تولد برج لایق یا نمو لی ۰

 لیذهبولدو رولوارروبهج هتسهآ تويم هدیاتعرس ندنکلزومسرکر نونلوا قالطا ةناويحو ناسنازوع املظمو |
 هيلع ىلا لع ملا ناوشاوروشد هی هودلکراولب وت كب هد دشت كناو هلت (بدالا)ردیدآ عضو مردن دالب ینه یبق

 هبووج « ەدەياهم تیوطاتالک اھت حر نمد الا لج اة یا نک |یرعشتیل هیاشنل لاق مالسلاو هولصلا

 ندنتالآكنج هدفلس هلبیدنت كناب و یضفكلاد( با دلا )ردموسرموبد ردشهاوا ماغدا كف نوجا هلک اشم هنس هلک ۱
 بولک هد لردعلق ردعلق لر هروس هجا هان و راز ریکرلباقن دعت ردنا بو زود هدنزرط لاوح ندننوکرغص رد ارب |

 هن همن رطو س سورو لاخهدتتزو هبق ( هب ( هت دلا)زوئید هنشب و روب كن هجر ن ثوزوا !یراقایا نانلوا بیعت یه قول

 عضوبرب هدنیرقردب هتدو یش رطویلاحیا یت دو نعد لوعت ردنابعثدنسیونمكولس كمدآرکروتلا قالظا

 ردهب د یوم زونیدهروناجنانوا ربعتولآو رد هنسانعم هنبرطو شور و لاح جدو هلی كلاد( "بدلا)دیدآ

 هدیکرت ییعدیربکش عف .تانب هدندنج امش بطق بدو ر دهم لچر ق دو رافج بونامرظهزاج اغایکاسفاو ||
 شن تانبوودب :رلکد دریک پد 4 رونلوا قالطا هنروصو نا لجن یکوک,ی دی نانلوارببعت ناراپ یدیورگیدب ۱
 ریبعترفصا "بد هنکچ وکوربکا "بد هنکو نوا 'رییقو لصف :تیاپث ردلوقنم قالطا هد هنتر وص یرفص |
 هدیه هلرانآ یدنبجو راز دنرابکوک 1 نادقرفرنپکرم ندکو کد ید یرغص شجن تار ولو |

 كنةددشمىابو كلاد ( ذی لا دلا]ردندهیفنحء اهقف زدب وستم هت دنک دلا هللارصن نت راهو ردکوکدالوامق ۱

 ردفورعم یس هب داد یس هب د عابرارید هد ځد ەدكى ووټ ین هلوقس تیز درب هنکآ هکر دفرظ,لوش هیقف ۱

 رونید هری راومهو ز ود دوخاب هغلموق نالوا راوبهو زود دوخاب هغلموف یمرق لوق لعرون.د هغی موق هیدو ا

 رولوا هش هر ب هروزاق یزا کر وند ەق راول نالواندهجرن ةصاخ هب دو ساه ر ولک ب د ېچ روند هیوآ | ۱

 روئید هغابق هب دو راز ونللوف یندرایج رک هذلوبنتساو رازونالوق یرللاق ناتسب رع رونلواریینعت زیمرطق ۱
 نولوا كعد شبور و هج اب ردعونءانبارهاظ یٍدناوارک ذ هکر د هنیمانعم بییدمزسیک ك لاذ ةب دلا ]یک عوق

 نوب یرهوج هکر د جیم هلباهرد هداندیدخاو یک عرق روند هغابق هلیدمو یدیدشتشازو ی تان تق ۱

 .کرولوا ذوخ ام ندءاب د هشزونلوا دع زوم یبت هلک ءات 3 هکی دید هدشناسا یرشښعزوردشاپا تس ی هدنماب لتعم ۱

 ردهنسانعم نک ذوخ ام ند نظق ىس یک نیل هک هو. هتب ۳ یا ًادهاذاناکلاأبد لاقبردهتس اعم ۱

 هسنروند ردلتعم نونلوا دع ءان د یرخارثبلو زولوا شخلوا هت هزوکهنو ده ییا تپ ناو حدس هزنو نویز

 ندنسهدام بیدرکر دلتحو رد نمط تع ق وکس دوپ ر دباو رکی کر کج شمال انقهکرولوآ وه نبدنس هدامای د|

 شلو ا هیعشن هدد لاننا هر زوانیمپ ن زد هنا غم ع روپ رهیلکعا هرز واز وكادت جوک وا دوام

 هرجن نالوا نشاج شوخ هکر دشلبا لیثمت هلیسهلک 2 نم لال احا هدنساساو ردشلوابهاذکوب فلومرولوا |
 ید هدحخانصمو رولوا ءابید صا هدکنس هلک ءابد هدنروضو زدشعلوا ماغدا هدعب یدنا ءا ا زم لصارزونید

 1 ال نالواندینابایو زولوا نیعلاحوتفم هسیارولوادارمردصمرک او رولوانیعلاروشکم هسبارولواناکم

 هک خب ص لوا هکردوبنالوا باوصنکآ زدشلوا عبات هب یرهوح هدیاب وفلوم هکریدحراشردهمسروبلاخ كننزو

 ِ هک کمرولوا نیل اروسکمهسزوتلوا دصق ناکنمماونامز میسارکاونیعلا حوتفم هسرونلوا هداراردصهرکآینزو

 .ةدنبزو تعض دیدن اردکو مالزی ات شاطوقوانالبثآندهعلق هلیبسح قلوا نیلافرار دبا بعن یرایضح

 .ب ول و ر وب هجا هاب یعسفویآ رپ ز ردندنسانعم بنی دوب و هدننزو هبنعرولک هبیدو رولک بابدا ییجج هیاه ۱

 یراصندهدزوب هت دو هدننزو باک رولک باند عجب هنسانع موی هتسهآه هک رولو اهم ءانندسد هب دو |

 قهتنا دیو ره جودو ا از كن «نمه ند و ره و ردت هرزوا قلقا لاعف یزو هدهباننو ردموسرم هدننان لتعم ۱



 OPIS و حس هم
۱۳۹ 

 | بأد لاض رد ةنسانعم هبرو تش زا اشو افتع شر كنداع یا كيًأداذه لو راد هن انعم تبتاعو
 ۱ لافت : یک مرتو کب وغوق یدازوا نو زو ا ندنسهفرا یدییصرد تاس كليا درطو !دندشاه اد كشاهقاشاذا هاد

 نابا لا ا ادا هادا لا ریا .كمزیو نوور وب ۳م تاعتا (بآدالا) رام هد

1 TT ARTES ETS WEHE 
 ژدبا کک نکا زدند "زخم تأد ن دمع وزد هک فو رغم ةدینلت برع آد ن نج زاد ع ردندبهاسا هدننزو ۱

 قبعضق یرابخاو زاها نک ی دیا خدوورهاخ وفرم هکر جا رد کلاه نأد ندنزب ن یسعو

 کاله یدردیاثیداخ غضواضعبو یذلوا یزاوتم یاور تولوا طقاس ندراشعا هلکلبا ل اتا توا

 ةد تنها تان تابفززوآلاذتعاو رارف هلیصتفالاد (بیب دلاو) هلنندشن كانو یف ك لاد ( بدلآ) ردندرلتمجوب |
 ياذا نانلا نانلا نمای دوات د لح ا تد لاقت ؛رۈنلوار البا كلكم «دب رندن وبكر د ەنتسانعمڭع رو هلتعالم

 یژکاو یکی رام روب كرةلكعا كلافطا ردصوضحم هکعرو های وایفیمخ كي«داموب هکر دحراش هتنبهیبع | |

 | قارنت كەتت بارتشر دلتعتسم هزرلهتسن ناتیعلوا كار ذا یسهساخ ثکرحو ردات هدنامشحو ناوبح

 | تانک درب كجد یدلبا تیازس هم دب نوتب بور شم مکید جارا رد ملا ف بارمشلا بدزلب رعو یہا یک
 ەتە لاح كجو بکسار رد بولا ف لیلا بدو هنشتاتعم یدبروبهندب نوت عجوو دردرا ریدمتشلا پد د| |

  1ننلتغوق ت هتسشاتنعم هاذاو همان ترسیرابرید نالق تراقع ات تت :دو هنسانعم یدلوایزاس هر ره ازدا

  ۱قرید هسک نالف نعتبر و تد نم ب :فثکا لاسو هدر كجد یدلناتنارس سان ةناض یدابنفو سروش هلّسس

 ردق یدنکهدب زد هدولوآ رذیذاک دیزاندسان نالواضرقنمو ووقم تولواتوفو ¿ نیرو هدنمز یور تولوا

 | ةب دلا نخوه لاَس رونلوا رعت هلا شیورو هدزماتملندنوب ردعونیانب هل تشک لاد ( هی دلا) ر دقو فذاك ۳

 || اد لوق ىلع وشد هسک داسفلاب یعاسو ماو یوق هدننزو موغد (بوب دلاو) هدننزو روص (بوبتدلا)
 مامنیابوسدو تولدوه لاس ردیا تس هکلیا مجنوجا از نی ناوس ناوسنو لاحرامناد هکر وند هنکنوهزب تروغاا |

  ۰لانعتسا کک ر وند هناویح نی روپ هر زواریاملطم ه دننزو هاش ( ها لا ) ءاسنلاو لالا نیب عما لا بویدلاوا |

 قاالتتطا سد هرکن ذع رد مر دالا )اخ نونو ارتغتراوظ هدنکرو نوت سرا هک دناوبح نالوا بوک عا ۱
 هنناس ب كحابصمو هلی رنک اعماو یدندشن د كنار دەن ود یرفصر هکر د حراش رولو لوح هنیمسا ءاههکر ونلوا |

 اتىنا ىر ندنقادنضم هنا دراضعبو ردپ ولت هرزوا سایقرمغ ءاب ب هکر دعوه ید هناود هدنرغصم- .هزوک

 ءا هدازو نیرسفف ضعب هالا ءامنم هب اد لکقلخ هللاو یلامت وتو رد دود ره هلعاصس نکلا شایا
 || ندنشنج هتاد لاغتو هناننصس قح دازم هکر ولوا یوندارف یر ر کت هلکبارتفت هلتراض هت دام زج یظفلا ||

 | ءام نیژاضعب وزدنالوا ندنس هلج عن رارصانع یا وو رولوا كمد یدلبا قلخ نا موطتخحهعوتلوا یونره

 || ت دنکی درفره ندناود سنج انعم نش رولوا نوجما یصعم دارفا یررتکت کم یارشبفتهلبا صوص ||[
 | دخل زا لززت هزم لک لاغ هدنروض ودر د هغ ظن دا ټه هکرولوا كنید یدلنآقلخ نانا نالوا ا ١

 دّیلقن ءاهو ردیفرع صیصخت هناویح نالوا توک مف ەت ادور دل یخ |درط هدنسهلج بام هد دز وکه کب ول شب

 رادندتعاس طارشا یروهظ هکر دناوح عونرب (ضرالادباد ) ییهتنأرونلوا قالطا هبنومو رکذم هلغلوا نوا
 جورو روهظ ندنجنا فولوا قشمافصلبح نکیا ردنک نان حاج هد همكم هکمردلواكطازرشا لوقلبع ||
 ابا نایلس اخو یسومیاصع هدندیزدباجورخ هعفد جوا ندلجوا دوخاب ندنتاطنضرا دیاو رییعردبا ||
 أ یقزانعرفاکاذه هدنزوب دا فاکز دنا عط هلمناخ هنزل كرذاكو ترض هح هتسها هلرااصح دنوم هلغلوا مالشلا ٍ

 فایدالا ) ر دناکمربهدنع یاضفا دناو زلعورج هیاور ىلع ودشطا توکس : نددااتنر اهم اتفازلجر وا و :شعتنم]

 یاوتو هاشدایو تدب دلا لع هتلج یا یبصلا تدا لوقت رد هنس انعم كمر دنر وب هج هثنسها هل رمسک کر همه

 هژژوا ناماو نما شکر ه هک روناوا لایعتسا هنسانعم قعرهلوط هلبادا دو لدغ یکم نالوا یهاکتنوکعت
 اهلها تادهالدع اهن "الما دالبلاتسدا لّوقتز هلواناورهفرطرهنخرزوا یزاهاولد هلنلوهسو تحاز هلغلوا:

 :زحنا هد نشه ابو یرتسک ك نهد دن ئانو اک مسکو یخ كلاد( ت 3 ۲ دلا )ندمج از هکسردتر رویچدانعمو هنا

 .ندنآیبشم هر زوار هلغلوا تودع ما ذوخیاملدنس هدامتسد نانلوارک ذ لصالاق رادلمعتسم هنسانعدرفو |

 بللا) یک ی یوعد زا لالامردصوصخ هب نم مالکه روک هناكراش ادخا یا درا دلابام لاق ردکعدناویج,

- ۲ : ۰ 



 | ak سو سنی جیم
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 أ نالوا فصتم هلبا بذکو ردغردتغا هلنبتقفو هلنبتض (تانخوذ] ردهنسانعمروشو شو ردهنیانعم حیف |

| 

۷۰ 

 روده هب یویحهزانورتنالو اراکهویشوهدن نانهدننزوهحرف 7 هکلهااذاهبنخالامسرر هنس انهم كميل هلالهو ۱

 هدننزو هباصم ( بان ) اهن اکحربنال ةضب ار اهقنعة دقاع یا هبنخ هيب لا هروطپو دیاهاکن یک هپ وب نیت ۱ بوپمادلق ندنرب قراتوط بوکح هنا قصص یتویمهکر ورد هیوعآ لوشو خر هم یا دین دیر اچ لای |

 هلغلوا عج ند هنخو هنخ تابنخو تانخ سپ رونی دیسک نالواراکهبو دساف هاکوراکر هرو ناصهاکلوق لع

 تانخوذوهلامب رد یمهنیرابتعا هرس اوطا ییعچورولو دنسانعم قو دسافهاکو اص اک د و خاب بذکوردغ

 ردُبالث یزهلکدیش و طب هداروب هروکه نناببكحراشیرخادشفپ و رم طصبوابذکو ردغوذیاتاینشو

 [بخ) داسفیا ةبنخ هپ لاقبردهنسانعم داسف هدننزو هرم (تینخآ | ردظلغ یراطبض قر هلوا ندناپلاعا |
 [ بت اار دراسات هند نوک نو یقفكاخ(ب نخ )هنسانعمهعرطق رونی روس هدنازوهپرشم |
 هدنزو مقرب هلبا هیقوف یاتونون ( بلا )ریکناذا نالف سنت لا قیر د هتسانعم كليا تیوضتوریکءدننزو بنو |

 زوا چم یلادتعا دح هکرونید هنا م قج هلوا تنس مدقا ندزلوا تنس نوتاج هدننزو بدن (یتغاو

 هماقلا یصقو تنم یا بثتخو بنتخوهلاقب رونلواریبعت یعامسرک میکس ونید هیسک ٹ نحو رهو هوا نوزوا
 ممتا روند هقایولدوس كړ ليغ هن یانو نوکس كیونو يرسک تناخ خب رنید هک ودو
 | ناوفنع (نابدنطا) رونید هپ یک بریشهدیویوخدب هدشنزوذغبق (بدنغا) یدنلوارکذ هدنس هدامبوخ
 | «دنصوص روش و هینز هلی رسک كناخ (بازناو) هلا تااخ بو زلا) رونید هک لو نا شش هددننزو
 یلوتنسهبییصم هروکه بتا كحراشردیدآناظیشر هلبعقف كنازو كنا مب خونی دمقسافنالوامادقمو یرچ
 رسب یورو 4!بقلوهوورع وب لاق برخ هل لاقیناطیش لا ذءولصلا ثبدخ نیا فلاقردیدآ تناطیشنالوا
 لقمورولوا تباثهدنم و هدبعدالبیزنک آکر دیعما لقمریهش هدننزو پا یخ هلبا د اص (باصتخ) مطلاو
 ةبضنخ ما رما لای رونی هنوتاح نومس تاپ هلیجن هلداصو اسب مچ ف )زاری نروک هکر رک دیش اک
 كح وب رب هل تا هیچ یاظو كناخ (ةبظنتطا) هلی كنیعو كنافرد هلعنف ندنس هدام بص خواره اط ةیمس یا |
 هنسانعم هیوئروئسد هوبنالوا هدهکحنهدننزو هزفنق( هبعتطا) روتنددحاص نوزوا هدننزو رفعج (بعتطا) رشیوآ ۱

 هدقادود تسوا دوخ اب رونید هزکجنا ینقراضیفوط هرغآ هدنطسو نال که زغآ ك غادود تسوا لوق ىلع |
 هلبتوکس لو اوو نحف با (بوخطا ) روند هوي هنو زوا نلیکجیرغرط هنکي د نورب هدنغلارا كخولفرط یکیا |
 ردهنسانعم عوج قلچ |هدننزو هب ون (هب وا ) رقنفا | ذااب وخ بوخت لج را باج لای رد هنسانع#یلوا جاتشوربفو |
 شمابسایاتباصارومیاک او بولواهدنندب ءلزارب یکیا شیغاب روی کروتید ەر لوشوهعوخ یاهب وخ هتیاصا لات ۱
 هرهج بو مورحودیمنهلینوکس كن هست یایو یه كناخ (ذبیغا) روند هرب رق ناسیلوا یغالتواو یریاچو هوا |
 باخ لاب ردةسانع قمارغوا هنایزو تراسخو مرحاذآ بیخ بیخ لجرلا با لای ردهنسانعم قلاق ۱
 قییعس بویلوا لئان هیولطمو رفک یا نالف باخ لاشرونلوا لامعتسا هتسانعم قلوارفاکو یسخ اذا لجرا |

 هبیخ ةسهلا ۴ لثلا قو هیولطم لنب ملاذا لجرلا باح لای زد صخا ندل وا یانعم هکر دهنسانعم قاواابه |
 كلبا هشیدناو فوخ .هلیبسح قتلوا لوهم « دام نالوا بولطم ذوخ اب ندهسک نالو| ليا بلط عفوم عي ۱

 ةسخالثم هدنعقوماعددی و ردندلبقوب یتدقزرا منع ءایطآ # هک هتتردعنامهمادقاا ار زر دنرومینأام رحوتلیخ

 | کرد بم هلعف راما یصو رد هدیرب دتعن ریطع ةبخدکر د هرزوا تشادتبا یفر هلبصنو هلعفر راربددپنا ۱

 نالوا ولتییه یپعس كهسک نالف نعي راسخ یا بایهنب باسبخ ی هیعسنولومیو رد هدنریدعت بیخ لیا |
 قاللطا هغاسهچ نایصچ یشن هدننزو دا دش كاذکب ایخو ردشمارغوا ههم ویچ دل و تم نورنا |

 اباخ هلعجیاابییخ هللا هبیخ لقب رد هنس انعم قاق هرهب یو م ورحم هدتنزو لیفت "ببین )_ ږونلوا |

 للضن کهن لطابلابیا تیختیداو قاوعقو لوقب ردفرصنعریغ بس فب رعت و لع هبشوپو رونلوا لامعا |
 ی ةلمجأا لالا للصف ردرالعف لصالاقردند هصوصخحم تاز عد ران وب و ردلپتسم هیانعموب حد كلهن ۱

 3 دن هما لاو ماود هدشبارب هدننزو دوق (بوژ دلاو) ر دتفلهلنیتقفو هلیئوکس كن هرمهو تصف كلاد
 ضف كلاد بدو بعتو دحاذا ثلاقلا بابلانم اب وودو ابآد هلع قا بد لاقي رد هتسانعم قمشلاج بوک |
 رد) ذوخ ام ندل وا یانعمرانوب و هناشیا هی داذهلات ردهنسانعهراکورماو ناشر دراج هلتتتعفو هب و کس كاهومهو |
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 لاب :ربهنسانعم قلا بوپاقهلیغانیچو هلبس هکپ یتراکشو هبعط شوق یتریوروئاجیریو هقشاذا هبلخ لاغب |
 ااا یەرابم؛ ر هلالالدو * هوشو لاو نسحرا هبوبو بوب ارادو هبل اهذخا اذا ةسيرفلا تلخ

 اهات ةيلساذا هلقعان الف ةأرملا تبلخ لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم قل روغوا ییلقعو بوباق نلکوکبودیا لاح |
 ۱۳م مات بالخون باتو نمیاد لا یمن انعهقمیلصا تیلخو ردذوخأم ندماس یانعمو و
 وال ثابلانم ةنالخو ابالخو ابلخانالف بلخ لاق ردهتسانعم كلبا هتف رفو یتمادل ؟هدننزو هیاکهیالخو

 لاتا و( بالتخالا) بلخ عع هرفظب هیلتسا لاتب ردفدارم هدلوا یانعم هبا بلخ (بالتسالا ) هعدخاذا ۱
 ردعسا ندروبزم یانعم هدتنزو ینیلخ (ی (ییلشل) هعدخاذا هبلاخو هبلتخا لاش زدهتسانعم,قمادلا هدرابون

 ۱ ۱ یا (فوبلخلاو) هدننزو توربح تونلطاو هدننز و نآ هک (تالثاو و)(بلاخا) روند هلاورکمو هغمادلآ

 ۱ | ردنوجا هغلابم ردغیصادعام ندلوا روند هسک "اکمو عا "دخندآ دیا هراب ودبوبادل 1 اديمن لب هدیحومیاب

 || توبه ؛ت نوبل او) هدننزو هبا ذک ( هب السنطاو السخلاو | هدننزو بوک (بولقاو) هدننزو هحرف (ةبلخلاو)(ةبلاسخلا)
 1 | دود هغاروا كج هع نیک آ هدننزوربنع (بلختآ) رونید هبیراق هلاتحو هعا دخ یدادل ٣ ینساناشاد هدننزو

 ]| اس بلخم لوق یعروناواربعت قانیجو قاطی هکر ونید هنلکنج ك شوق یر و هنس هج روناج یر ویک لج |
 رافظا یهو هللانخهیف بشنالاقن رد تلاحم چ روتلوا قالطا ةن ايچ تاایلوا دّیصیفطو كشوق نالوا
 | كنجاغا امرخ هلو هلیعض كناخع( بلا ) دیصی لار طظلاوتطل نم دیصبال هوا یشاما نم حسلک |
 | شلووا ندفیلورونید هنفیلافرشو یک هللا تلق روند هنسنسس افرخ لوق لع هنسانعم هللا بلروند هنبزوا |

 ۱ نسج (بلغلا | رود هروماح هایش دوخابهروماج ناقشیاب ولزوالوق لعروند هرومآچو رونبذهمیجسدجناو یک ٠

 | روب هڈننز ورق هلبعص كاخ (بخلا) تلخ ود ئا بلح ءاملاقب روند هبوصیل روماج ج سو هدننزو |

 | تدوم كلذکرولوا ردنا هعدخ هعلح هلکماتیا هضافا ٥ :رکص بوتن زوک دنلکشزطم هکانوکر ونیذ هب دراکس

 هتهتتماو عمط قیلخ بودیادعو هلتساتعو رونلوا قالا بلا قربو هبلغا قربلاو بلخ قرب هك |
 ۱ | لاقنراریدبلخ قرو بلا قرب هلتفاضاو سلنا قربلاتاذک«دنتسراکداب نیاز اجفاوافوهرکصندکد روشود :

 ۲.الخا)رد :اوسنماک ایا هنط# ی ۲ نسخ ندارند فلح عمط+یابلخ ق رو بلا قرو رب قبلا قربلاوح

 | هدننس ةلکنلخو ةنسانغم ءافرخ راوند هنروع خو هیلوجو نیعشاش هلن تاابو تلاخ (نیلخاو ۱ هدننزوءآرچب |

 ۱ | لاش ندهتشانعم قلوا ءابلخ یراق هلنتعف (بلخلا | رونید هتروع هلو نهمو قي رآ نلخو ردنوحا قاطانون |
 لات :شنقنزکر وند ناو هما لوش هد هدننزو بلخلا ا ءایلختناک ادابارلا بابلا نمایلخ ٥ ةأرلاتيلخ |

 | هلیدندشن کكيونو :یا هک. ناخ( باتخاوا 9 هدننزو بنق ( (بّنطا) ) یشولارشکی ا بلت نو لات هلوارتک |

 کارم شورا دکیوعد هب یدک ناو لبوط لو هدسیتزو اه (بالاو) یدتدناوش کمیننزو ناخ |
 رع لصاح بولۋ تخم هدیا هب وب هاکو تحت هدبا هل : وشهاکهلوا ب رطضو تا ادبولوهدزوادجاو قسن ۱

 الا لنوطیا بانخو بانخو تج لجر لا قیفاو روا تبانهدلاحرهز زاى :ولنیرخآ رشوه رم
 وه شن علت ونو یعصوی و لناخ(ناتا انا نات انا )روشیدهبیشک نوری ربا هدننزون ان بانخو ۱

 ۱ كنور دوخأ, هنسانعع هعطعةبنرارود هنحوآنورب نالوا لوس ةبانخ هکیدیدراضعب رونیدهنب رادانقنالوا«دننناج

 ةدحاو لک قلافاتعرخ ادا نتانطا ف تباث ندب ز ٹی دح فو ويشاهد پنکر ید مجر شءهروئید هتجواندنفرطتسوا

 | شّلواقالطا هنفزطره هثب هروک تی ربخآ نیمه هک دلافزبتملوا نایب هلبالّوایانعم هدشدح فتالاذیدتلث
 | بول وو یظغل هب انجو رونلؤا ل انسا هتسانعم توخو کاخ یهشارولوا ناتبانخفرط یکی اهکرولوا
 ظ شعورا دنیعبات ودر رعاش ہک ی جشبعل (ترعکن ب ب نخر دندیماسا هبًنخورونلوالابعتسا هدنناونع هنخ
 تا ۳ اژردلاهیرایخاشآ لزاعل وا لوق ییعروئددنف > رنج از د لبر سک ناخ (بتخآ) اردتوصمندنظ هل سلا
 تانخا یجیزونید هززهحرف نالوا هدنرلقلارا ؛لراقمر كاذکت نی نلککوکیآدوخ اب روند هر یراقدننواق ك نير اجو |

 ضزات هنو لو رونو ارت كلرکگ ه بشکل وا هنسانهننانخرونید هخلوابونبنددرکک یزوس هلنیتتف بن )رولک
 قلا فیعضو تمن قاباو نانخ هبناک اذا بارلا بابلانم انخ لج زا بنخ لاقب ردیا تأشن ندتلعربرولوا
 ردهننانع:قلوا لالهوجر رعاذانالفبننخ لامن دهتس اعم قلوا سخآو تنهواذا هلجر تبنخ لاقب رد هنسانعم

 تالهاذا لحع زا بتخلا لاقن زدهنسانعمقیلو الاله وبه ل سک کن همه. (بانخ الا ) كلهاذا لجرلا بخ لاق
 هنهوایا هبتخلا لاق رد هنسانعم كلبا فیعطو تسيل ی هتسنوبو هعطقاذا هنخا لاقیردهنسانعم ت
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 هبینعرق قنمراض کو دکنر قنالو قتمژو لوش هلى كات هبطخو رایدناوتانست اک اهل: رال وا هبط انس

 ییربک هکهلوا بلاغ تاللشباک كر ونبههغاژوب لوش لوق لع یکی ول یکشا نابب ضعبو قول ىادغب هزات لوا ل ئاغ
 نانلوارک د هلنبتفف بل (بططا )۶ هطخاهفهرت ةربضواةرتصیقةرج برشمردک نول یا هسطخت هبلاقن ر دب نلکدید

 هدننزو زچننا(تطعخالا ۱( هعطحت هنناک اذا عبارا تالا نما بطخ یشلا طخ لا رد هنمشأتعم قلوا هءدکنر

 هکر دیسا درس لوق لع ى ارقش زونن منش وقیرآ تطخاو روند هش نالوا هدکنر هطخبنانلوا یک

 دوخان هلواا والا ترضخ هتول رود هراچ لوشوت ؛رربد بطخا ید هافط_فاحوردشوف یبسلکدد نگو 1
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 ناش یراخ خزان ماش لم عاشاو لخملاصتخا باطلا لصف ضعبلا دنعو ردکعد لصافلا باطلا |
 طخ )کلو لیلقال ۳ لصف لصف مالسلاو هولضلا دیلع همال کف صو قراج اکر دنرابع ندا دم

 لتضا نوةدوپنباسماد هدئزو ظا الع (توامیطذطاو) هدننزو ترطق (ترمتت) رد هنینانعم قلواراط شاعم

 ۱ 1 ) روت هن رول رق لهح وا نالوا طاطح لند لشد بطخاو هز ا یخ هابسردج نخب روق بیپ

 اراک ن ایده یجب "فن اطخو ءابطخن هلظنحوا ناتا لاش ردمنوم هلم تاناخ (دنابططاور هدننزو ءآرچی

 ییسهن وا هکر وی هنلا نوناخ شعاب هنفلوش ءاطخو - هرزوا 4 دوذش هب رسک ناخ ږولک ن ابظخنو هل نا

 هلل رسک ك ب همه (تاطخالا ) انچ طخ داوس لصن یا ءادبطخ دب لاق هلوا یاب یرثا زونهو بولوا لئاز
 نابطخخا ) بظخ اراضاذالظنطا بلطصخالاقیردهنسانعم كبار وه یرالهخ لشن لشبكننو رفلهچوبا
 قروا كرلبعرونید هتغارس لشو تانجیافا نالیفمو ودیدآ تابت عرب هبش هلتوا نیو شوق هدنبزو نامه

 كر هرم هلیقف كز نمها (ناطخا )ردکعد قوح یازبی هدننزو قجحا قرواردنبم هیهغلابف یزلا وق ینابطخ
 نايلس وبا ردکع د توست ةلاطخ هل ةراطخت هارد دن ناط ( اطا )ردیدآ شوق ددرفدمساهدنزو الف هرکه

 رده رقرب هدنساضقذادف (هییاطا)ندندلوفن ییحاص هر کف نباصتو ذئد های ردفورعم مامالا اطا
 تداهش هرزوا اراهتک ندناتفلاح هب ن و لنکم دن اقع ردیدشالا باطنطا نا یر اشر ر د هفت اطرب ندضٌهاورو

 (بوطخ ) ی دنا ته هنننهولا اا ES قداص رفعجو یدنآردارها هنت خاج ةد كلياروز

 ناتطخ کر دنر اش ندکرلمآ کت هلا نع دووخاب هللا هغ . یّضاف ( باطلا لضف) ند دا مضومرب هدننزو موصیق

 ید ندکلا ماکو ظن هیت لک نو اما یالکی أر لعردترابع ندتهاتف هداضقو مکح لوق ىلع رد صاف

 لمف هم تغعس لوقت ر دترابع ندک ئا ع ورم لبس هلک دب اما هووصقم هرکصن دکدلماادنبا ها هیلصتو هلدجب
 ند هلعافس تاطخلتصالاق هکر حراش دعب فا قطنلاوا ءاضعلاق هقفلاوا نهلاوا دنیلاب ؛مکطاوهو باطلا
 لتعتسم هشم ان مالک اطخ انننز زق اک اقادبطاخ لاش نشان كلت وسنوس هدا ی هیلپانخزدردصم
 هلغلوا ندنان قفاضا هفوصوم لس نومره میگو رم ماتم لضعاف لصفوردهننانخم مالک هداروب رولوا

 اا: دنقل هدنظفله ررظح هدننزو هحرحد ( ةفرطنلا زر طر ددا لجنرربو دما كعاطر دنس هککوا دته دننزو پرقآ

 هخ رخخذ هی رظنعآ نکي ماملوتب یهبلومسیا بر اطخو برطخ لجر لار وند هیسک هناسهزرهندیات انک

 | هنتتاتنه# قلواردباتاسلکی قوپ هر هر وک ما داف هدننزو خا رححدن (برطختاو) هدننزو
 | قلا طانحو هدب ز وش "بولاغوح زوسهدتنلحم هدئنزو هج رج د (ةبلطم ) تکی لج لا برطخ لاش

 هلنوکس كتي ولو ۍ رنتك ك ناخ( ی اعتطا ] هطالتفلاو مالک نیا هبلطهذه املوقت یکی اجرا رقرد هم اتعع |
 کنان (بلتطا) روید یادت اعنخوه لاتبزونلوارتبعد یژولوممدا هکر ود هیسکه بام کو نمک نو یندودزرمان ۱

 یرلککو کیا هکر وتد هزک ا كج هجناو كج وک لوشو هنسانعم نظر ونید هغذرط لوکس :كمالو یږینک |
 ۱ درک کز وتن د ةَ هدانز رک قو( هتان درک وثب فرك لوقلغ ردشرادشیابتو دیا لصو هتیربید | ۱

 شا یلوشدوخ ار ذنسانعدیکب اروند دن هدر كرکحدوخاب ردپ کد یدهشوکرکچرولواهدنایو هج هقشب |

 ضعب هنسانعم لالترونید هيه رس یرلکدید تروط ندناو بس بلخنورولوا قیشپاپ هرکجنکرونید هرازهقفوبو |
 ردنا حرت یون e یواشرولوا كم دناونیاو زا هاخوا موس رغ لخ هلی هلبع»یاح هدهتعف ۱

 ۱ هلا ا وی اوسنی دک نواز وف و تع کر روند هی هراز لوشوروندمنغ رپ هما ب اخو ۱

 هدننزو :امرکر ولك ءابلخو رولکب الخا یه هنیبتو روجتلاو تیدممل نه ناکاذا ءا
 سک اخف ط نوش ا مالم طلوق لیکن لهزاب دقن ر طه ون زل( ها ) ءان هال ومانن بالاخا ریهلاتیو | وا
 ا ۵ herci رج اذا ل و الاو فاما بالا نم امل هرع طب هبل لاع ندوننس اعم
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 ۱ | یرزد هر و لوش تضخ نالوا یذخأم تاموس مه ن ار ۵ ی نو روا ۱

 | و ءدناکنهینبدلو یلاکقوروقو رولوآ هدنقو یکیدلبا رو هت یغو روق كنامرخ ناولو طراع هنبرالصفن
 ۱ لاق ردهنسانعم كمرشت جاغ هدنزوآ دوعق (توضطا )رد هزر هدنآتیفنک ول کرد حراشرولوا لئازقلرق

 ناتضرضخ الا) سضَخا ادا لوهجلا لغ بضخو عنارلاو یتاثلا باسلانم ایوضخ بضخو رجلا تنم ا
 قان لز هاب رسک زبه (تاضخالا) اناضیضخ ار ها یطوضخ ا لاق رد هتتسانعم تمرشپ لشیمجاضا
 ۱ باب رتهظاذا ضرالاتنضحتا لاق زذ هنساتعخ قوا لشیع یک فشود انمک لشد نیمز یور :هلکلباروُهلن
 زین(تضختلا) هلوا نسما هزات هغ عاب راوي هت زازوا نکیشلوا هرز هکر وند ةا ل وتش هدننزو روص (بوضا

 ۱ اتتا نکرلایابضخنا ف هب و لسنخاقن رار اقا سلفو را راب وب هنس دنع هکر ونید نکا ]و هراخن لوشهدننزو
 ۱ ءالآ ترضخ لاق زاد هتنانعمقمعل ا هنو ایر وض هدننزو هحب .رحد (هب خلا ردندآ عضومر هدنعهدننزو بارغ
 | هدرللوکت لاخوت و روتید هیاوص نالوا ترطضف تونقلاج توا یزب هدننزو طبالنع (براضقا) بب برطضااذا
 ۱ لاش رود کا ادر هفظانو خیل وا حیصف هددنزو مرضخج(بّرضخما) رولوا عق او هدونص نالوا هدرا هردو

 رد هتسانعم قلوا نون زو فیعض هدئنزو هح رحد هلا هلمهم نیع(تییعضطا) ياد یا ترضخ لدی
 هوتا ةف و هقعضو مس یا هیغضح ,هضخ ام الاقیرونید هنوتاخز ومس هنعضخو ی ةنعصخ هيف لاقت أ

 ینشنا کنهسکر هدنرو حرخدن (نم هلا )ردش مالنا نضرغت فل ون نکا رولوا نددآدضا هدنروض و قونب ۱

 سنار هدنز و جرد (تلضنغلا ) طلثخا یا مها بعضا لاقت ردهتسانعم قلوا لتحنو طاتخحو هد روش

 ۳ فانا هما تالتصحت لاق زد هنساتفم قلوا هدیازوش قشزاق لّوق لع قلوا فیعطو تبسم | ۱

 دع ءارکو بغض ك زرد اترا رشا ناش روند هشت اافلطم هلّیوکم" تناطو یفخا تناخ (بطخا ۱

 هذن كا کود طعما لّوش تظخ هروک هاب كيخار نکک هل كناخ رولکت وطجخ ج نوسلوا | 1

 اكلنا تلزوکو د هنرتاخ نوضا ور ژو لوا ردم بظخ و رولوا "ضخ هدنرونطوب هلوارائك سان بطاضت
 توی ةا بطخ لاقتر دردم رکر تا ھم بلطخ هدننزو لیگ (یطغاو) شک ك ناخ (هبقل
 | لا زاد هسا نعمت هدتنزو لاعتفا (ناطظخلالا) جوانا اهاغذاذا لؤالا تالاش یعطخو دبظخو

 هونطتَخا لاشه ردهنسانعم جا توعد ةخعلوأ عور نوناخ ةت ذکی دسکربو اهبطخ ی ارم اب طخ ا
 | گدا نالىژاو  دنکآ زر وکود یعب نانلواتلط نونگاعبوزت یک زا( اعنا ) مه اص چيو تی اهوعداذآ |[

 | رولکباطخا نج دراج هدایت كناخ هدانعموروتتد هد ینکرا نالوا ز ود نعل بلاط هنوتاخوو رونبد
 ۳۳ وهم دیتا جزو یوم و رد و نا

 هر ) ییزاوا دق ماکت هننپ نامه هلا رعت و هلیمطو ینرتشک و ید اس بوختو هبضو
 ای اخ كلذ( هییط واز دردضءلصالاق هک تکی هددنتمیاطو کل 1

 دخلو ما یطخو هننطخنو اهبطخ یه لاقنزوتید هنوناخ نانلوآتلط نوا و زت لوزا ETS دینه

 نخ اا راک اے يدار نوک ن وام ناچ وب رونئذ: هر شک ج لآ ینافمدنآزو ایکس اوت .(تبظنطا) |
ننزو ذا دش [تاطخلا )رولوا لعد تلزوکو در6 نوسزهوزوآ قلوارنس |

 r نازوکو د ىع ەبظخ هد

 طلا ق فر صتم یآباطخ لرل اب ونیدهیشکن الوا لغتشماکاوتفراموریبخ تارهدصوصخ لواوراذکر اکو |

 ۱ رولتم ةطخ دکل درا ردنا تاقا درن یډنفآ تیطخ" کد مالکه یم باخ (دتطاللا)

 | تاظخ لا هروکه اتلحابصم یک ظعومو هماقعو یک زد جایذ ٹاک ر ونلوا ی الطهقالکن الا جلسو
 | «داتفغوم ردنوخ امانت ید رکو یم کلا کک هن طخنوت هبط دمالکن الا عقاوهدنیب ماسه ملکتم
 کاخ که ی ظخو" ةهدننزو هرم رولکتطخ عج کیتی ذلوا ختم غم ستر ادل وعفم نعم هلعفرکر دهم

 لو ااش هالوازهام هدنصوتصخ كارۇكو دو طا هد روکو دو زد هنن انعم كاروکو در دسار د هل رک
 ةتطخت هلقف ك اخ (ذب نالا ) ةنش انعم قم قوآ هتطح هدر تیطخ رولوا ردصم هلیعض ك ناخ هبطخو تنا
 | زود بو دانوح هدننزورمآ (تیطذطا ) هنطخو ةباطخرتلا یلیعبطاخا تطخ لاش رد هنتشانعم

 1 ۱ | ندنش a tka چوب لای ی یونس وب دیو هبطخ
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 هدننزو با باس رونلوا نالطا هخاطدص ا TT مو هلیبق ماو هدننزو

 | هدننزو رع ی ) ردعضونرپ هدنم هلنبتفف (بشخود) هلواردیکب وقآ یاربط ندر وید هحزا | هکر وتید

 [بشخ) ردسرافو یبات هکر د فیفا نا هلناقف (هبشخ) ردعضومر هدنسارو ؛لرصم یکسا نعي كطاطببف
 هدنسارو هبرق مان نادابع هدقارع هدتنزو تاکرح (ت (تابشخ) رد هردرب هد هثیدمو ند هردرب هددناع هدننزو بنج

 مژوتهدن :نو باک (باشخ)ردعضومرهدنع نیساه (بشېخلا )ردهن رقربهدنههباربغصت ينب (هیشی) ردعضومر |

 یو كشوک کن ننس انجم كمالپا ناقتاو ماکحاهدشیارهدننزو هجرجد رشا )زد نطب هنر ندنس هلییق

 قازوجوا هلنوکس كداصویرسکك اخ (بضخ ا ) هم ملاذا لبعلا یف برمشخ لاقی وتو اریعت ق ماب كش وکو |
 ناؤارفرانچورزراجو نات رر هغابو غاب ورا نیک هلیبس یوا هضافا کر د دنس انعم شبع تغافرو بشع ترنک ت قالو |
 لاق د ولو فصو هخلابمو شعلا ةغافرو ب ت لا د رنک یابصخ هال روک با عج ایر تراب ناو ااا

 نوضراوبصخ ضرا لاقور دراینبمهنیرابتعاءازج اداصقا خرو بس ابو بسبس دلب لاق اک ب اص خ او بصخ دلب |

 عبارا بابلانم ابصخ ابصخبصخو ناكل بصخ لاقهنسانعمقلوا قازوحوارولو ار دص  بصخودبصخوبصخ |

 هدتنزورماسصخا صلو مدو نس بصخ)ولوا فصوور دصدو ےس | طفل بصخ سب بصخ ادر اصاذا یناثلاو | ۱

 بصخودیا باصخحو بیصخو بصحتدلب دوو هر ER هدرانوب هدننزو مادقم(باصخ او

 رونید هنجباغااهرخو ر ةنسانعم علطرونید منش ناضجلّوا لا تنامرخ هلیئوکس كداصو ىف كناخ (بصخخآ)
 هر قلزوجوادهبضحو هلیاهرددبضخ یدرفم رونید و نالواقوحیس هوبم لوق ىلع هنسانعم لح |
 رد هدننزو هحرف ندبه دوخاب ردشلو!بفصو هغل ام ردردضماب و 2 هصخ نوضراو ضرا لاشروند| ۱

 | راصاذا ناکلا بصخ !:لاض ردهتسانم قلوا قلزوجوا هلي سمك هزبه (باضخالا) ردشلوا فف |
 ۱ هنفورع بونروووص هحاغاو بصخااولانآذا موفلا بصخا لاش رد هنسانعم لجن هغازوحواو بصشاتآ

 لبسسک نیع ةاضعو قورعلابلصفا یحاهف ءامایرجاذآ ةاضعل تبصخا لاقب رد هنیسانعم كلشيا ردق ۱
 ۱ نا (بصذلا با روند هنج فا امرخ ناتوط هویمقوج هدنبزو تیاک (بایمتل] رونی هنحاغا هشيم کیدو یوا |

 هدننزو ریما امص )روید هزالس  قآ نصوصحم وراغاط بصخو رولکب اصخ | ییچ رد هنسانعم بناج هلی | ۱ ۱

 | لخت لات ؛ رونلوا قالا هم مدار اربث کو فایضمو مرکمو نادناخ هلباهقالعوب روتبد هّزب قللوبو قازوجوا |

 | ردعضومز هدقازغ ۰ دقاغ لباب (ببصخ البد ردیدآ لجررب ببصحو رار ثکب انا بجر بص نیب یا بیصخ بیصخ |

 | قعایوبهلنوکیس ننهیچمداضو ىف كناخ [بضذ اردن هفورزعم بان برعلا نی هلیصقف كن همه (باصخال)
 | دوم وتيان فدا لبا ختصنوخ دنیویصوب هود ین ااا سابل انها بضخ هبضخ ل امی رد هنماضج نیول ۱

 | رعطخ ااذا للا تضخ لاقیردهنس انعم لب یشعناقحا دتبا كنج انا ام رخوردشلو ارهنشمدکلیا نیکتر هل |

 تبار وهطیابن لب بضخ و رولک بوضخ یعج رولوا مسا هکرونیدهنتلاح كم نوک لوا بضخ و هعلط |
 | هنابنلوش بضخو اهم این علطاذا ضرالا تبصخ لاق رول رلیشب ۾ نیمز یو ر هکرونلوا لامعتسا هنسانعم |
 | تماس لوه كچاعا لوف یلع هلوا شکلهزان بو رشي غا وب هنرزوا نکیشمراراصبولوص هکر ونید |

 | هبصخ لاقتر دهنبانعم, قمار كي هدننزو لیعفت (بیضخملا ):اوارهاظ هدقدلشب هغچآ یقاریب زونه هکر وتید |

 | لاش روند هر هنسن شاو هدننزو ماج مضل ال (بوضخاو ۱ هدننزوزما (ببضخا) هنولاذااببض |

 | تۈتاخ لوا نكر ىخجاص پونقابهنف عد بضخو بیضحو دضخو بوض نانو بیض> أ رماوبیضخ "فک |

 ۱ رایت هدنددع نفلهارکرید جزتم ردیدآ ب کی کر (بیضخا )یفکلا) یرلجوا قمرو لانیکنر شل هو |

 | درو دوك مدار بول یآهسکر هکردندنصاوخردشوا اک هلکنآندنترج لاکز زدی عوقتيتربسصوضخ |
 هنس هدننزو باک( باضخلا )ردلوبقماعد هد هجر د یکی لک هام ط سو قاحو ردلاح كلبا تلا دعب نعیسیکیآ |

 قم او «دننزو لانعتفا (باضتخالا) هب بضتخاموهو باضخان هرعش بضخ لاق زوتید هيا و قجابوب ۱

 باضتخایوج هکرونیده وتاخوش هدننزو ءز مه هلي كن اخ([ةضخلا) هوحو ءانطاب ضخ لاقي رد هنس انعم |
 باضتخالاةرئكلآىإ ةبضخةأ محا لاق هلو ارونکح همس و هنن .راشاقو پونقايهنقاماد هنیراقاباو هنبرللا تعوررذیا |

 رام لوق یلع هوا: لب زعبق یراردلاب هلغلوا شمر كه یی هک ولید هنشوق هود كکرا لوش (بضاطا

 هنسېشپ د تلاخوب و هلوا یشیرارمص دوخاپ علی دوخ اب شمرازف یرلکجما یروف هخمالتوا توا هدنجب
 س
 سیو سوم ۰ جرم
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 ۱ نسب 77 هاقفنا یا هبشخب اأ ولؤا ساز هلسانعح كلتروکوا,یهنسنربو هل زا یناا بابلانم
 [ ند هضب دا دحو هننهشو هلفصاذا نقیشلا تنفخ لاعب رد هج سانعم قلبغازو قلف لّمیصمو نیکسکب وجآ
 کدو لقبصو لب فيلق کرد خراش هعنطاذا فیسلا بشخ لاغب رولوا دض هلغلوا هنسانعم كمکحرق یکی
 | كانو لس قلولساب كب یس هدام عینک ولوا غم تيت دضهدنندب نیدعع هلغلو ایس همناح كنتمدخره
 تفد بشخو ردیلغا قلوا انعمول یدارم كتملومو رواوا تنان تم ها لچ هبانعم ول هلکلکهدهنسانعمقلوا

 فی اقع:ههالکلخ هک "ونلوا لامعتا»هنشانعم كلیوس راعشا لزوک, ۍشېلک ریلی ت تیور لاعاو ناعماو
 اخرا ومش ب قدژ رفلا ناک نیاسسالاقّلاف هل لمنو قوت رب نم هلاقاذآ رعشلا بشخ لس

 1 | رعاشنمرب كرعاش ما لتجد هکر دتنال هک هلنمانمول هکرید مجرم قدزرفلا محعشنم ابخ ربا بشخ نآکو

 1 یدیالکد كاج ندقلوا اغ عوج یی رهو بو دیاداشنا زاعشا هما دبلاب ندلقریمامناد هک یدیاراو یسانشآ
 . اا لذ رم نشيل ناک ن انو یارفلامیصت/ سیل دیدشهبمطا اذن * وبشا هداعلا ىلع نوکر هت هلم اإ
 | هدنبار زر دفلاخ هت رپ یزب یرافرح ئوز کا ردارب یا هکیدید لبعد هدکدلبا ضرع هابعد بو دیا اشنا ت
 یری دن ون: لبعډ هلوا قفاوم ه هرکی دکی هک ات هلبا عضو هلون هكا باوج موقرمرد هوج»یاز هدنر و هلم#ءار

 | نور كندناو عوفر» «یرخآتلاوا تبب نکل یددلوب یسهراچ ليوب هللامها زب رع یا تئیسحا هدکد لبا شوک +

 كل عضو تارعانس مروبدهلیا ماجا اک نیک ن سمدآ یا نیکی دید هل عد هدکدید دی رانك و هلغلوا
 ۱ | لا ردهشبانعم كمزود,بولوب یاب یکیندچاغا بشخو یهتناردشلو | سوچ اچان لبد سپ نسرولوا هدندق

 HE هرزو| یکیدلک في ورربخنم یحدوب هدننزو لاعتفا (باشنخالا) لوالا لع اهلعاذآ سولا شخ

 | هدنزریما (بپشنلا) هلو نجوم خانی مشت زولوا | رعم ندوب نوننکردهنس انعم
 تیشحو هنسانعم عیبط فیس یبنلوارکد هک» هت روند رخ ٩ شاساب دوخ ابرونبد هلک شملکج یکی ن ندهصم

 شلنول یک ندمباعاوروئید هب هلن قتمشیعاتروکواو روند هناهنسن کو ٩ یدرو روید درلف شر و ال

 رد هل رمنک افاعکر دیعچ تلخ دقیس هلک خادقالاوهدهرایع هیلواتخادرپ هصدوخ زونه کروند هقواو هيا

 ]| کیا یکوخ القوا قرلکیکو یرریکس كنس هدوک ق ر هاو ایزو قلصتو نوزوا کروند هیسک ل وش بیشخو
 | بک ب ئاک ر ولک ب یانخو یکه شک. ولک بیش یجب كنظفل ببشخو هلوآ دیدشو بلص یس هو رهاظو

 | بشخو رونید :ةیسک نالوا نززوا نوک اذن هنقمو ۰ دران وب با هد د دم یاب( “شخلاو) هدننزو فک (بشخلا

 | تونللوا هسرولواهت جاخور وخلبرونىد هککرید نالو نالوا نسسفلکبو شلاودوند هش نالوا نشحو تشردو دروم

 | اسا: دوخ اب نشملکچ یکی ن ناد هضس هوش ا) زه یابشخ لام لام رود هب ۍساوم لو همو قیزآو

 ۱ تلبچ شمال وب چن شيا ندطرکارولوا فصو هماعط هنوکی کیا بوشختو روتید دف شکر والجو روتید لق
 تششذآ) راغتفالاو فاه ناکدا بوشخ ماعط لات ردکعدزیسفت ۳ هکر درافق هسدالکد ند رکاوردکید ۱

 || شخ بشف لحر لاق روت دهصح هدافو رخ فو .هنامورقو نود هکرولوا عابتا هنظفل بشق هلی سسک اح ۱

/ 
۱ 

 ناخ لا ذکر دفع هناعقیق لج هکر درجنا لح.یرو سیفیا لبج یر ردغاط کیاهدنکم هلیس هینب هیت |

 ناک انا لفلیتشاوشخا :لاتبیدنلوا رک درک د هنمانعم قلوا بیشخ هسکر س(باشینخالا) هیفریخأل یا
 لوق, ل كهن هليا هدبهاحو قیض یعب كلبا لمك وریص هنحو قیص هدنصوص شساعمو كاربدو ایشخ|

 كوۋ اورو غفاک تر دنزابعندکل یا ناکترا تفلکو تنوشخو ت نحت بویل وا هرزوآ و هقرت دصقنع

 كلذیا تفلکتوا دّهطا رغربضاذآ بع لجرا بشوشخا لاقب هلوا لمجتم هراک زور 5 ز ور ثادحاو دلت |
 نایشعالا) روند هحاطنالوا جظعو نشخورونید هنس نشو تشرد هدننزوبزغا (بضخالا) دلجانوکی |

۳ 

 دهی رک هابشخ ههبعج لات رونید هشبش نالواتوارط یواقلدب وسبابو هیرکو ةدیدش يا ءایشخذک او ءابشخ
 : زا تعف تناهو ی ليج رنه و ریس هبعشرت كنس هفلاط هبم4> ندهیربح هو ج رع (هیبما) ةسبان |

 ¦ ]| یهنلزا تانبض یتدناوا لتف هدناکم مانه ورم هدنکمرخاوا كت هيفاونب رد یاحصا كن دک مان ناوفص نب ےھج
 1 ندتنلوآ تها دنقل لعدق E f هداز ید ناب د ده ضعبو :تشفاوم هب هلزاعم هدنصوص یفن

 1 ٤ لاع رده رابتعاقوصوم قيان روید هنس نالوا دندشو قق هدننزو ءارچن (ء اشخلا) روند مخاط یکاا

 زد باا و لمر حاط ز هلوآ رخص هنو مابه هندکر وتید هرلغاط یلتوشح لوش هدننزو نامع (ناشخا

 یرراب عباقا نقلا ي ئروق نعل بشح هود هدننز و لعقت (یشخعل) ردیمسا عضومرو ردیدآ لحرر نابشخو

 است ی

 كم ۱
4 - 



۵ oan. در 

 سم سو و و و و ار و و او دو رو و و تر اس سه و ام وسواس دوس تی تست سب

 هدننزویرکس (قرخ) زد فرم دم ۳ هام شک مانیأر نمرسدننزوفنک. (برخا وز (ترطا ود

 هدنآر دغضومرب هی E هدهبرنصیالعا دیعص هلم لیمو هدننزو هحرف حرف (تللاهبنخ)ردمضومر

 (بآرفتسالا ) ردیدآ هعلق رب فرشن هنسهبصق اکطندماشلحاوس هدننزو هرّونت (هبوّیخ) ندزاو یندعم درز
 شا اذا لح را برسا لانقت ردهنسانعم قلوار ایک اع و ابو هتسکش یاو حلا امانی ب مب ی ھامما /

 ردیمسا یمازنلا یدعناهدننزو هلح رم هر رح قاتشا یاهبلا برسا لاق رد هنسانع ن قل وا قاتشمو هنیصم صم نم :

 ثل او لدنح نهب رج ن ةمالنسو ردن و تاخر رع ت نب ءاسا او ردیمقل ینادهصلا ط وخ نن لر ذم هدشنزو هند رخ

 هتساط یضب یک ظیسب لوشو رونید هنا شلرواندفیلهدننزو همام (هبارلا) ردهنک ی یایدبعلا برخ نا
 | ردتسندهلوقلو ازاسو هنسودرو هنکسآ هارخو را اردنا دنبیراقابا یش اومبا بالواو رارروک < بیااک بول هکروتید |
 ۱ ۱ نمهغرافینا هنر هلخ لاقت نوسد هلناوقیرآ نالواشوب هدنن زوهنتسح (دیارضنا) ووتید .هشرلکلو ۱

 :هینش هس زا هو یرا /!نالواهدرلحاغاوهدزابقرد هدننزو رونصع وسخ ن دیسک و خف كنات (بزاهآا)

 هجزحد ( هب لا ) زا لابرابرآهدنآ زولوا هناخس د تمرونید هرلکیلد نال و هدو کو رونند ةرلکیلدو هرلقزام ||
 ۱ كارو یرسک اخ (ناتارخأ) ةرجشلا حداقلا برت ل اق ردهنسانعم كلدبوبوا باغ یدروق اغا هدننزو | ۱
 توبرتفلآ |ردیرادانق نال وا هدنفرطیکنا كتورپ هک ند هنسانعم ناتبانخ هلب رسک ناخ (ناتیانزخاو) ۰ هلیدندشت |
 ولدوس تیاغب کر دهقانلوش هدننزو رونصع هل ذب یا (بوخوتا) یدنلوارکد هدنسهدام برخ هلق كات |

 هليا هیچ نیش (ةشرخلا) ردیمسا لجررب هدننزورفعج (بدرخ) هلوارولواعطقنم بولیکح کاخ نکل ب و لوا
 بر ) ذمکح 16ا علج را شرخ لاب زاد هنسا شع قوطتاش وکو تسنضا یشیار مدن زو مچرفبد
 یولوفاج طاضى اضیاشرحلحر لاشه نوید م دوو هسک م دما او نرانو مادنای قلضن یدوجو هدننزومقو |

 زوئصع (ب (بوعرشاو) هدو کوک (بعرنطا) ردیبسآ لجرر بشرخورونبد هب نکن وجسیبسهد هدوکنوزوا
 أأ هکروتیدهلاهنلوش لوق ىلع هتسانعم هل اشک لار e هزانورتكل هنسولباه (ةبوعزلاو) .هدننزو
 ]| 4 واند زانو نت مزو نوزومو مادناشوخ هکروتند هبوب زانو نک لوشو هل ؤا تلزانومرنو نوزومو دنلب ووژاتورت
 ار یق تو تا سالاتما هل وا ازانوفیطاو هجا ی رلکبکو ولو ا ندب هدولابو نیچضولوطهنما د وخاب | ۱

 لیوط یدق بعرخو مظعلا ةقیقرا دیماه ا ةنللا دا ضبلاوا هصخرقللطا هتسخ ةباشیا هب وجرخو |
 | یاز (برطل) رونیدهیهقان قوجیدوسو روشی دهتەو دنامزدویزباو نوزوا بوعرخو رونید هی شکم میخ یسدوکو | ۱
 لج ر لا برخ لاقیردهنتسانعم كىروم ئم ؛ولط نیکششل وق ىلع قمرابق ب وشېش هدوک هدننزو بمن لی هم |
 ىشەك نەقان برخو ماالب رو ةثهکم جا ذادللسا برخ لاو مراو هناک ی ح نموا مرواذا خیابانی نخ | ۱

 ةقانلا تب رخ لاش ردهنسانعمث > یدو بولروقیسهم لوق لع رد هتساضعم للچوک نی رلکلدبوشیش

 ردیمسا خاطر هد هماعوروتید هیمقصرکر دیفدارم فرخ بز خو نی لقول اھ لبا! قارا هر واذا
 | هدلوا یانعم هلبا برخ هدننزو لدعفت (بزخغلا) باه رد هیزخ هموقرمضرا دوخ ای ردیدآكضرارب لوقیلع |
 مروت اذا هقانل عرض بوت لا شب ردهنسانعم كعشش یسم كن هو دو بزخ یعع لج را بزختلاقب ردفدازم |
 کروند هرەقات لوس لوق ىلع روند ەبەقانشمرابق توشبش یسهم هدننزو ءارچ (ئابزخلاوإ هدننزوهحنرف بنا|

 : ع رضلاذمراویاهایزخوذب نخ ةقان ل اقبهلو| كات دردو روجترندنآ هلغلوا ےک هدنجر |

 هلبصقخ كنازو كناخ (ناب را ) روید هشبش تر د هدننزو بکوک(بزوخطا )اه یذأتلیلًناهجر قوا |
 لفص /یرفت) رونی دهنک را كنسي روابیش .وخهودوهلوازانو مالمورتتیاغب هکروید ةنا لوشنالوا هدهدوک | |

 هلن دعم نوتلا هد سن زو هنیهج ( E ردهبربخ یس هعطقربرونید ها زانو می المورت یخبوب « دننزو |
 یعرم هلا نل رق دهضم هددندم هدفلس هدننزویلح (ییرخ) تبهذلا ندعمیا ٠ هسرخ افدخ و لاق روند

 هلتاضالافتویغت ئالت رضح اسو هیلعهلا یلص مرکل وسز هدعب ردیدآ لازبمرب مرب صوصخ هر لسو نب هدننب ۱

 اروند هنسلوا كانهزرهو هواو ماظتنایوقشراق كمال که دننزو هجرحد (ةیررزلا) وایدروب هیعسیلزا ۱
 اعرمس اعطق هعطقاداذیلرخ یشلا لز خ لاق ردهنسانعكمسکب ولاج كباچ یبهنسنربهدننزو هجرحد بلر ا ۳۹

 کی درفرولکب شخ یعججراردیاهتسارکه کر وشد هنس هراب جاغا یروقیلاقهلیقف تل مجم نیشو ناخ (بشط
 بشخلاعطق لاق هدننزو نادلب رولک ن اتخو هلنوکس كنشویمض ك اخ روناکبشخو دلنہتمط رولک بشخو

 تخ شا شخ لاشرد هنسانعم طا قم ردشراق هدننزو برن (بشذطنا] ناديعلا نم ظلغاموهو |

 ر = ی حجم بس یی هست سس هست

۱ 

iiin 



 ردیوزوادحا او نزو  یلعافرجس و یردصمذت ول )هکر ید حراش نیما مطب نارعلا دبض نرخ دلب لات ردیناور

 بولیف رولوا ردصم ۷ ردنارخ یاو زیان یک یل کر دی یطساولا یپح یاب درک ز ندنن دحبارخو

 بير او هلبربسک تب ره (بارخ الا )مت دض عیار بالن ابارخ تبلابرخ لاب هنسانعم قلوا نازو
 | بارخ ۰ هدننزو هحرف (ذب ةب را ) ابارخ هلعج یا هبرخو راد ا ترخ | لا رد متسانع ااا هدننزو لیعفن

 ۱ کی ها ےک از رولک نان و چ هب رشراذ لاق رد هل راتعا فو مشی وند نالوا

 | روند هړ نالوا بارخ هکر دهنسانعمهبرخ جدو هل رسک ك باخ (فب رخآ )هدننزو باک رولك ب بارخو ةدنزو

 | هد هبقرمت هب برق شب ردیدآ هب رق هکنرب هدن رابدرصم هبرحو هدنزو و بنعروسلک+ برخ يج ردساور تیلو و ||

 ۱ برا طادشهیهو هترخ نجا لوتترولواعولیانب هبرحو ندیدآ هن رقرب هدنارتهیقونم هدرصمهتب و ردعقاو ۱

 ۱ روند هبج او یزس کر ونیدهنب رب تروعوردهنبمانعهدصیتنو بیعو هنسانعملاپرغرونیدهروبلقهدننزو هرم 5-4
 | ضرار صوصخح هنس هلق ناسع ناخب (ةبرلا) لاحد ر ولک تا رخ قجرد هنسأنعم نصصفو "لو

 ۱ نالوار ودمافلطم هدنزو هعرح ( هپ (یرخلا ( ردیدارازاب رب هدنرهش هماع و ردعضومرب هډنږرون لوو زدیم ۱

 ۱ لام: رود هکیلدولنجسو كج هرک هب وکه دنراقلوق ن اوسو م هردتنیم هبقن یا هبرخ هدایت لاعب ر روسد هکیلد

 يراه رخو ر دیکیډ دعقم تسالذپرضو روند هنسیدر و هنکنآ ةر الا ةن رخوهعساو هشنیا دن ساب نا

 هرزوآ ذونشرولک بو رخو هدننزو درص رولک برخ یعجچرونید هنغلوق دوخاب هنیلوق كفج راغدو كنس هطناج
 | هب رخ بحاصوه لاتیر ون هداسف ی لهن هبه ذمو ن دو رونیده را هطناچ قزآ اناتوچ هر شو رولکبارخاو

 و و هکر یدحراشرون کی دولسو ج هرکه هب وکه دنرلقلوق كناوسن هدننزو برفا [برخالآ)نب دلارماق داسفیا |
 ل فرد برخ ېردص مم دانعمول روند یک قي راب خلوق برخ او زمو ان لعفندنوبردعما یک یس هلک ل کفا |[
 هتسودر وب هنکیا يدوب هلوکس كنارویحف كلاخ (ب ویا هرخاراصاذا عب لا بابلا نماب رخ لج را برخ لا

 ۱ قاتلا بالا نم ابر هبرخ لا هنسانعم قمروا هن هنکبلد یتلوق كن هشکر رولو اردصع ترخو روید هنگیل د دعم دعو |

 | ردهنسانع»قلوا یرغواوهقشوا بقناذا * شل ترخ لام ردهنس انعمقمرابدوخاكلدییهنس نو وهعرخ رض اذا 1

 ۱ | ناز سرخ يیهنسارب برخو اه رخ یحی ادلابرخ لاق رد نبمانعم كیا بارخو اصلراصاذانالفبرخ لابی
 ۱ ةنکیآ هدرلب ۱ هژیدیدشت كنارو یو یخ 1 ۸ تبارطاو) ليم E بل رکذیساک رد هنشانعم

 | هدننزو هب بار ) رونیدهداسفوهیر لند رم هبخفو یمط كناخ برخو رود کیلددعقمو هنسو دروب

 ۱ قلروغوامن دن بودبا قل زس رخ هدننزو دوعق (بورطاو) | هدننزو برم (برخاو) هلیحف كاج (تبارطاو)

 | هنککرا كنشوقيوطءلنتف ( برا ) اهقسساذاانورخو ایرخو ةيارخو ةبارخ نالف لب برخلاقب ردهثسانعم

 | شمر اق هنر یر هدنس تروا كنکسرید یدل وق يلع ,یوئد هرال,فو,«راب وت نارابف پورپ روا هدنروکوب كناورونید ||
 | عضوی دليم كارو یخ كن هره (برخا )هلی رسک اخ رولک نابرخو بارو روک پارا عج روند هر وت
 | ید بونرخ ردندآ ر شرب ب وُّرخو ردیعبا یسرفكعب رفننامعلو ردعض ومو هبننزو نوک بو رخ ) ردیدآ

 | یب .هوبرولوا لیکید يعصف یربرولویمانو یزرب ردعون یا روم ره رولوا جوتغمالیلف و هلی كناخ ر د
 | برندنآورولوا ضیرعن دن نکیل هیبش هبدبنش ر ایخ یب هویم ننعسف یماشو رول وا عطب نکسلهیشهحافت

 | سنا تب روک هاب لترابح ابص تادرفم نکلردیرکدید یزونوپ یک دیکر ر صوب اردا ببتر ت یی وسو |
 | متفالخ هلم یرغ كس رورول وا را دم شراقرب یر هک ږد یاش دونرخ هني رد یکی یناتسب رولوآ یمنی

 ۱ | هحافتنکل ردوب یکی دید كل م رولوا معطیورغصا ی رن کیر رولو مسقیکیا جدی سابو ر ولوا میش
 و هعوجصمنونیکر نيود تاق ظعاحامتهداروب رد اش رم ید 1

 ؟ ردتفص كبدا هل وا قب رابیعموب ET هدننزو ءازچ (هایرحار رد شتا توکس ندنفودلواهن

 ۱ رخ هلو آ كل ددوجنابقیراب جم کد یخاوقهکر دەب ؟لوشوةمصشلا ق ةوعشملا ىا ما هرحنرنا لا هی ردو

 نبرخ لجر لاش روند دیسک ن اجو هرهز ی ققروق هدنزونافع هرس (تاپرطا | زدعضومر هدننزولبجال
 برخ ) زدقورعع هلک دیرفصلاةریصب هکر دعضومر هدرمصب هدننزو هنینح ارغعصم /هببررخ ) نابحیاب

 فک(

 هلبادقو رعبا كم هرارب هدب ر ماش هلباهبصق مانتیهو ریغاطرتب ر قەل مان :راعت هدش .ق دهم حلس ون هدننزو

 اش اطضایوهتفوو روند هنجوا ناعچ پولب روپ ېر غوط وباجر كغاط برخو ردعضومرپ هدنبب هنده
 .ردعضومرب a هلعتف كهز مش (بارخا ): بارخا )ردهدننزو فتک با هلم 2 اح ازداپ دوا
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۱۷ 
 بس — ت

 لالهو اصو هللادبعو ردندباعصا بابخ نب نج را دبعو میهاربا ن بابخو زدشلبا حملت یتیدز دیک ی راشیا
 (ن چا )ردراثدحم بابخ نب اظع نب اصور کب نیدیلولا بابخوباورد نیبابخ دالوآ دمو ۍطفارا سنوبو
 هنیدمروب زم رج شو ردشلبا تبث هل وب هدنباک مان ضو ر یلیهسلا مساقلاوبا دیدار عونرپ هدشنزو بدید هلیج
 یات (بزخ) ر د هبه هلنیوجوب لوق لع یکد قرغلا عیقب لرید هبا عیق هنتبنمیح ردصوص# هی هرونم
 قیق هیقو لمسکه کن هکنو ملد مجادینسنربهدننزو هجرحد ( هب زنا )ر دعضومرهدننزو ذفنق لا هقوف
 هلبخف كن همدم یاو ینوکس كنونو نالثتاکرح كناخ ةبعثننلا هاضعو هعطق ىل هبزخ لاقب رذ هشناتغم
 لب لق هلن وکس كالا دو نحف ثئاخ (بدنلا) رونبد هيه قاننالوا قوج كر یدوس هلم كناثو كناخ (مشتفاو]

 هبمضاذا لّوالابابلانم اب دخ فیسلاپ هب دخ لاقب رد هنسانعم كمسک یتا.نیرستمراو هکیکلوق لع قلا |
 | هضعاذا هدخ لاقبردهنسانعم ضع قمرصاو ردصوص# هفمرواهشاب هلق وب یأر ىلع مظعلا نود ملا عطقوا
 | هنسانعممنکس لح ردهنسانع» قعاصدوسقوج بدخو بذکاذا لج را بدخ لاقب رد هتسانعم كيس نال و
 (ادخلا) ارثکب لحاذا لجرا بدخ لاب ر دلم ید قلوامسا هلغلوا طوبضم هلق كمال هدف ضعي ||

 لانقن هیلشبا هنسی را كل هسکنالیروا هکر ولوا تفص هب هب ر لوش ر دننوم ندنظفل بدخا هدننزو ءار |
 هحزف ةلوآعساو یکی زغا قلاب یس هزاب هکرولوا تفص هی هبرح لوشو فوج ا لع تمجهاذا ءاتخ برش
 مالمو قشموب لوق یلغ عساو ءادخو حرا ةعساویا ةبدخو ءابدخهب رح لاقي رد هیانعموب یخد هب دخ هدننزو
 رد هننسانعم ج وه قیلنقشاشو قلدایروخ هلنبتحف (بدخلا] ةنيلوا ذعساو یا ءایدخ عرد لاقت ر وتد ههرز

 هدننزو برغا (بدخالاو) « دنزو بن (بدتهلاو) هدننزو فتك (بدنلا رد هنساضعم لوط قلنوژواو |
 ژرولوا فصم هلنارو رم فصو یژنکا هکروند هسکنو زوآ كيو زوشدهمدآرغم ہت و نفشاشو دا روخ ۱

 یار دوخو مس دوخ نالوا لماع هلبأر یدنکو هنشاب یدنک ماد وعشت اطاعطق هیسکر یصوصخرب بدخاو |

 فیه هل رسک اخ (بذخا) هسآر بکر ناکاذآ تمدخا لجرلاق ردو قلنقشاش كوب هکر وند هبیثک |
 روند هناویحر اسو هنشوق هودنامزدو یرنااقلطمو روسد همدا لکیهلا مظعو روند هذآ زابتخاو رس هدننژو

 یخ هدننزو لقیص (بدینلآ رونید هب هود كکرا نافنابط هکوب رغآ نیتم یل ینعب بلصلا دیدشو هیتبلا یوقو
 تبدینطا) ردیدآ عضومرب هدنفاموق دعس یب و خف اولا قیر طلایا بدینطاذخا لاقب هنساتعم ها رهاشرونبدهلوب

 هارو هرما لع یا هتدتخ لع لبقا لاقب رد ذوخ اهن دنسانعم مضاو قد رطردهنسافضعم لوا ماو قب اتت یار |
 لعفت بده آ] طاق يا بدخ فیس لاقنر د ةنسانغم غطاتیمسک هلیس هدابزهدننزو فتك( بدخل ا) لوالا

 كلاخ (تابدخ یداوآ اظسو ربسب یا ب"دختیوهلاقب ردکم ر وب هی هنو كف هکر دهنسانعم طو رس هدننزو
 تابدخ یداوناوعقو لاقب ردهنسا نعمقباص بوقج ندنسارمر دوخاب لاله دندلاسا هلل رسک ك ادو یف |
 هدنادیم لانماو یدنلوارکذ قند هدنلبذ یس « دام بذح «داموبهکرید جزتم دصقلا نع خورشناوا كاللا یا |
 هل هم لادو میج راضعب ردشفلوا تیاورهنوکج اقرب ییئم# تاب دخ یداو قاوعقو##وبشا هکر دموسرمهعسروب |
 مجراضعب ور دعرلتسم یک اله هکر دکعدرابدشود هراّزعم ندهایکو بآ ردمچ ندهبدج هکر دیا تیار |
 لاله یوم انایح ارد ةنسانعم یبصیطف هرزوا ینیدنلوانایپ هدنس هدام بذج هکرابدلیا تباو ر هلبا هجج لاو |
 هنسأنعم قوص نالب هکر ولوا عج ندنظفل هدخ هکر اب دلبا تیاو رهلبا هحوتفمذل مس لادودم«یاهزاضبوزولوا |

 هجطع*ه کنمنادشتادخ توس رم ات هتشېناذا هيلا هندخ لا ردذوخ ام ندیدخنالوا

 ۱ كن هب ذج هکر دب و رم هددلبهججلاذو میجوب و هنسانعم فیسلاب برض رد ذوخ أم ندنس هلکبدخ هکر دهثسانعم ۱
 اوو هللادرسک فلوم هکیدلاقر د هنسانعم كمردنکج هفرط ییا؛دوخ ان رد هنشانعمدعت قلفاربا ردعج ۱

 یربضت با دصقلا نع جو رخو ودذوخ ام ندنسا نعم فیسلاببرض رستا كاله رده زاتعا ضرا |
 هدنزو هحرحد هلبا هم لاذ (ةبعذطا) ردیعسا لجروب هدننزو رفعج (بردحا ردذوخأم ندنشاتعم بنکا
 ندنغاب | دوخ اب ندرایخ دوخاب ندقابق هلی كناخا هبوعزا) هعطقیا هبعذخ لائق رد هنسانعم كمك |

 | كشوکی زاضعا بولو اولشابهدننزو جریز لذا ردیسا لجررپ هدنزو لجرفس (برعذخ,)رونید هبهرابرب|
 فعض عب رولواروتفو فعضهدنآ هکر وند هک روب عونرب هدننزو هجرخد ( هل ذا ) روتید هيهقا نالوا تسسو |
 هکر د هنسانعم ناربو هلبعف ك ناخ (بارخا ) فعضاهف ةيشم یهو ةبلذخلا یشع لا شروتبد هک روز هلبازوتقو |
 یا طلا نایلسوبا هرخاۀغبصو هدننزو بنعرولکبرخو هدننرو ةبوجا رولک هبرخایعجج ردیلناقم نا رع |
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 | ییهتنکرب هدننزو لیعفت (بییخمل ) یرطضاو جاهاذا اباسنخو اخر بخ لاقي رد هنسانسعم قوا هنتروف
 | تنغق( بقل ) هدسفاو هشخو هعدخناذاایضقهیخ لاقب ردهنشانعم كلبا داسفاوتثابخ هللآز کم بودادکآ
 کرد هلبهجو كلبا لقت بولآ ندرب قزللوصو نذربیتراغاصتآ لوق ىلع ك سلب هناوکرب صوصخت هنسقنآ
 ,7 || ردهنسانعم ببخ هايف كناخ (سیطا ) ندهتسانعه تعرسو ردهنسانعم قلهضزوب دوخاب رونلوار بعت ق العا
 ̀ || روئلوا رعت یسلب دروق ردکع روب كنل هکر دیبکل مر ببخ هدندنعزاطعبو ابیخو اخو انخسرفلا بخ لاغب
 ۰ ۱ لاعتفا (باتخالا) وونید هغو راب و کد نخ نوژوا نالواهدربهدننزو ریما تبنخو ییکیرلکفل كنبزاربکراب لانه
 | ق قللت ابلمردلن ىت آل همه -(تاسخالا) ردهنساسعم قلع كلی هرزوا رک نمهحو ثآ هدننزو
 | نوژوا لوب لوب نالوا هدراموق هلنئالئ تاکرح كناس با ۲تا ىلع هلجاذا سرفلا بخا لاقیردهتسانعغ
 | روت هل هقرخ نوزوا یکیندصب شاقو هباضع دوخاب رونید هیهقب رط نالوا هدام لوق لیع رونید هیهفی رط
 | ددلک هتسا تمم فوصو كوب روند هنمیاد تا نخل هحنرش هبیخو ردهنسا ضش هبخ هدننزو بح ( دیبا
 هکربد رانش هلنونو مبج ردهیننج نالوا هتسانعم قوص یدید ږد هنننانعم فوض تو دیا طلغ یرهوح هکه ت
 ˆ | كمه (باسخالا ]روند هنس هتروا كنهرد هنخو ردشلیا سر هلیساسنعم فوض د یجاص بعلاناس]

 - | هدننزو هبف هبا هلبرابتعا یسازجا ردندنلبق قالسخا بو رانوپ و عطقیا بئابخو ببخو بابخا .. || بول لاسفب ونبذ هشابل قکسا شلواهرابهراپ هلبعتف كناخ (بئاسبطاوا .م دزو بنع (بیطاو) هليعف
 | تابارقرافلصخ (باونن| رونی د مد هنت ک هت روشید هنتطب كټ هردو ردیدآ عضومر و ولید هرب ج هلغیوص

 . .. | هنطب ینتسااذا لب لابذهخ لاب رد هنسانعم كفلکوبلس بویشوکن راقو هردغاذاانالف لج لا بضخ لاقب
 | دادفمرببویلبا حو زنش هلعفرب یبکز ان دوخ اب بوبقک هلوپ«دنقولوا نمی كني رس یترارح هباتو فتا مظتقوو
 | ردندض/اصخ هدنو هرزوا یخ ؛دلوادافتسندهزاستاهدا رد هنسانعم كلبا فیقوت هتفو یکی دلنن رس هلی اخ أ
 | رطآ ءدش ناف ر مظلاب او درا هد که نت درا اذا ةریهظلا نم بخ لاقي ردلکدهنسساعم داربا فضوض اقلطم
 | نادشابلیعفتدننز و للعفلاب جوا یدا بیخ هدلصا یس هک بخو یشاکرد حراش ردوا دراو منهج حق نم
 رخ ءاخ هد هلک ی راکدتا رابتخا یناش ند هراس فو رحو راندلبا لادبا هیاخ یاب نالوا هدطتسو نوا نابتما

 | هدننزو لر (بعصلآ)رونبد هنلاح یواسر كبش نالوا تبرطضم هبقف كنا باضعخا) ردیبم هنغیدلوا
 | قلاصو كشوکی راب زد بویلقب رآنکیازوعس ندبو ردهنتنانعغ قوا كوبلسو ۍلاص هنن نالوا برطضم
 ]|| ددهنسانعمقلوا نکاشترارح باتو فتو«دلج یتترتسب قحن نسل ادعب ل زها ذا هند بخ لات رد هنتنانعمقلوا
 | تیافنوزوج-لوق خرونبد هلءود قوج هلیضق كراخو یم كب ةع ا هةروف نکساذا نا بخ لاقب
 | لوصا کرد جرس رل هديا نینصقو بعت هتتفاطاو نسح نروکره هکرونید هر هود مادنا شوخو تفیطل
 ۱ دنګو ردلوعفم مسا ند هکر د نیم هغلوا بولقم نده” نا لوق هرزوا یقیدنلوا طابنتسا ند هراس
 دود نانلوا نیم ويد هن هب هدر لعخ رحم هلغلوا هتسانعملید ةو هو و هب هب ثنو دی نیست ةيهنسن نزوکرب

 یرلکذبدراب قرقو ك غس رغب و هرافسرفب ولغان هکردیعسااباوح هلیتف ك زهره تقلا بابخا:یېتارولوا اید
 عض ومر رب هدننزو بز (بنیخو) هلب یسک لا ( بخ  رونید هسنب رلغای ږولوا هدنشان تهبنکشا هک ك هنن
 نهج بخ هلا دف واو للام ناو والا نیو دوتا نب بییخو اسي نب بییخردندیماسا بیبخو ردب رادآ
 هللا دبع نرب لا نباو حصل داوا تام نیاوورب "زا نبهللادبع نب بخو هرم نب نايس نب بییخو ردندباععا
 نایب ا) ر درلث دح ۍربلا سابعلا تییخوباو بیخ نب داعمو ر دیش كکلام ماما هک ن جلا دبع نب بییخو
 هدننزو دا دش ب ابنطلا )ودیعصم یردارب لوق لغ یلغوا هلباربلانب هللا دبع بیخ وبا هلیسهین هینننارغصم

 شلیآ لاعایسیدنک اب وکه قلخ بو دبا ق علص رب اریغتو قد بولآ یرلجلق العا ردیعسا دا دحرب هد همرکم کم
 قخن یدنینلوا لدم برض هد هنسلا یکی زاکدید یشیایلغوا سورخ هیلع ءانب یدیاردیاژارباو ضرع هدننروص

 ترم هدکد لبا دارم هفداقم هلینهح ةيياظعب زهدهر واح ی اتا نوکر ناوض زا اتهیلعربب زو نامعثرضخ ||
 رابدلنا هژیاقموید دعتلا شیر و بابخ برمضب لب یتسدرببز هلکملیا حارم باب فود هللاذعابااب علابا نامع
 یکلب قوا هک دا هلنکب كاذک دننزو مرکم دعقسو رد هدنرادقت لشلادعقلا شیزپ و فیسلا اخ برب لب
 وان تابا كنس هک اب وکی دیاردنانارمط هدهنسلاتولوالقع یاب هلغلوا اکدایزب ىکا دلوا یدیآززود

 یرلشپا ۱ :



 و تا ینو
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 ندیا باکنراهاکو بوح هکریدحراش رولکت اوابوح یعجج روتیدهناذو سفن هدننزوءارحص (ءاوا) روند هیسک, |

۱۰ 
 ۰۱ سس سس

 | دام وب هړوکه نناببكنب رمشخ زکر ید حراش هبنانعمناوبارونبدهنیرپ رهنذرداموردبهینوکس!واوو یتعف ام
 نالوا هاکو ما یناعاسع مدع هلججزا یدنلوا لابعتسا هلتسانمررب هدیناعهراس هدعب بولوا غ وضوم هنسانعم هک

 توخویدنلوا لام هسا هدتبارقو هداب رقا رتانوهدنب وبا نالوا مزال ییمرحو قح هدعب بونلوالامتساهدتمرحو قحب
 زدهنسانعم مو هاک بوخو هنسانعمثنب روند هنیربق یدنک ك ن هسکر و هنسانعم تخار ند هشادنرق قهیوحبو

 كاج حد هدنوب و هنسانعم قل وار اکهنکز ولوا ردصم بوحو ما یا بوح هيف لاقب رد راج هد هل لاج
 كنا هدرانعمو ردالب رانعم تشحوو هودناو نزحوا یااذکب ابوح بوح لجرلا باح لاق ردزتاج هلی

 سر سس سس نجوم

 | ولزدو هنوکو عونو رد هني رلانعم تنکسو رففو تفشمودهجو رد هنسانعم فنصو برضو نفو ردنغلەد هل
 قن فب ىکل ج ںونید یہود كکراوردیدا عضو درب هدهعب ررایدو رد هنسانعم عجو و دردو یرغآو رددتسانعم

 دولوا ندناوصا هلغلوا ندنادا ئاج هیلبارازاو حیوتهدفیقوتوریسو هخاناو هماقا نعي حج «دیارخز یم ود هللامعتسا
 هدل وا یانعم هلبابوح هلبف لاح (هبوما )هلبرمسک ك ناب راد د باحو رد زئ اج هلال تاکرح كلاب هدننویو

 ةبوجو ةبوح پیف نل لوقت ردتفلهد هل كناحرونبد هتبارق نالوا ندنفرطهدلاو هب وحو یدنلوا رک دکر دفدار
 رده انعم یرو زض و تجاحو هاتو ےهو زون هنتلاح لق تقر نالو هنتمجیدالوا كن هدلاو ومالا نوةبارق ىا
 هد هل کناحروښيد هسک ناونانو نون زو فبعض هب وحو ءوس هلا یا ءوس ب وج نالفلاقیردهنسانعتلاحو
 رونی هراوطو روتند هی هې رمس نانلواذاختا تل هطو ادوخبهب هجوزو ردرارکتوب هکر بد حراش ر ونید هم دل اوو ردتغل
 (هبيخلا )رکن یس اک هنسانعب قل و اراک منکر ولو ار دنصم یکب وحو ردهنسانعم هاکو ماو رونبدهرادطسوو هنسانعم یاد

 مالا نم هبارق یا هبحو هب وحو ةبوح مهف یل لوقت رونید هغلمصخ نالوا ندنفرط هدلاو دوب هلب رسک ك اج
 هدتنزو هک [ ذی اپطنا )رد هنس انعم لابو و ما هدنرابزو باطو هباط ( باح او (ةبا ل ا) رد تیر اانع م تلاجو تچ اخو
 بوطا) منا یاذبایخو ةباوخو ابوح اذکب بوح لجرلا باخ ل قیر دهننسانعم كسریکهلابوو قل واراکپنکی خوب
 تلعو ضرمو ٹنخو ءالب و زدهنسانعمرامدولالهویدنلوارک ن هکر د هنب لانعم تشحوو نززحو هاک هلیمط كاج
 هنم توت لار د هنسانعم مج وت یل زص بولوا كان درد هدننزو لعفت( کول |) رد هنس انعم تا ذو سفنوردهتب اعم
 لحنرلا ب وت لاقي ر دن چچا پل :یمانیکر د هیانعهول جد غان هک ترد هنسانعم لپا بانتج اؤ ریه ر ندهاکو عجاوتاذا

 نالوا بابرغ ام لوا نیو دیک هلب ین لعاف مسا (بّوصلاو)(بوصَا) مالاو بوح بنتجا اذا ماتو

nat 

garan 

 هډننزو نابع (ناب وح) تفت یا "لءایوج هللا سرج لاقب ردنشهلوا لابعتسا هرزوا یالطا هدغب پولو|یننقن
 | كمريکهلبوو هاه دنماتجنا لبس هلیسو لعفرب یعب قمراو ههانکه لب سبک ن هره (باوجالا) ردعضوفرپ دن
 زود بوج بوخ هیمود ڳلکرا هدننزو لیعفت (بی وعل ا). وینا لار اصاذا لج زا بوحا لاقی رددونساننعم
 بکوک (بیوطا )بوح بوح هللاقف لی ابرجزاذا اب وجت لج زا بوح لا .ندهنسانعم كلی! قوسورچژ
 ءاطالنصف ردشلیا ضن رعت هپ یرهوج هلکنوب فلوم یدو ارك هدنس»ه دام ب احس ردملا همش که ذننزو
 | ةتسانعمز رج عادخ زون,د هيسکراکمو تببخو لبحم یس هرابودو.قاواهلید,دشت كنابو یت کاخ (بطا)ذججلا
 ةفلابخ ردردصم هلب مسک اخ هروکه ننابب كراش زبر ج عادشیا بخلجر لافب رد اج هدهلب رسک باخ
 هر قشموب ؤزو د عقاو هدنغلارا ضرا ظیلغو تشرد یکناو روند هغلموق قشباب هرب یدازوا نوزواو رولوافصو,
 لج افا هلم كناخ ( بجا | رکذیساک ی کب ببخو بنخ رولواردصم بخو رواوا تبانراشم هدنآهکزونید
 بعالتابرد بخو ردیدآ عضومربهلبمسک ك ناخ ( ب1 )روند هرب نی ردو روقج كيو ږونیدهنغوبق شلویوص
 عادخو دنفو هلیحو ردذوخأم نددنسانعمهعدخرکذیساک هنسا تعمرصل ا ناجه كلكم شو رخو شوج تودیا
 لاش رد هنسانعم قمازوا بونلیوب تابنو عبا را بابلا نم ابخ نالفاب تببخ لوقت ردفنب رلانعم شغو ثنخو
 هدنعاممنماذا لج لا بخلاشردهنسانعم كلبا تنضولخعو عفتراولاطاذا لوالابابلا نم ابخ تالا نخ

 ردهنسانعمقموق هرب روفجویغاشا نوا قمالوا مولعمو یم هب هدنورو هدنبآ یشانندنکلیسک :یودب هدهیدابو
 | ردهنسانعمكلکهشورخوشوج بولت و اایردو الخ هعضوم لهل ضرالا نه طبهنملا لزناذ لج را بخ لاقب

 رها بکر هدهیهن هک هبنهاوا لومت هنیعسا یکلل و ارکم ردشلیا رازکتیوب فلوم برطضااذا را بخ لا
 م

 شالقو عا دخ هسکرو ردقج هلو ازمکیدید هنت روف ینآ ب ابخو بخوش| ردموس هلبترابع دیدش نخ هذخاف
 بواک هشوجایرد يدو هدننزو باک (تابطل )اغا دخراصاذا لج نابخ لاق ردهتسانع» قلوایبهراب ودر

< 

 ت.
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 رهه بلح و و دی طه دوس ییارخ هکر دمافطر صوضخ هنر هبسخول كب رع ناوت هک و ونی دهی دقبر فو روند هبلح
 ندددع شب یرالادو هیبش هنج انا قامت زرد نونکب هدیسزافندنعاونا نکول دس هدننزو عمو غ یفرعوردیسا عفرع
 ودقلبلاج یراکدب دنوکه دیکر کر دیعما دانقرجش هبلحورا ردبا قالطا قمرپ شب هدیکرت ندبیسون لوا هدایز |
 || كنمبلخ هدنزو باک (بعالطا )ردیمافطدسخول نانلوارک ذافن آ هکرونید هب هقب رف یخدوب هلنبتعط (تبلیا)|[
 قالطا ههدازهجوعو ردهنسانعم تاعاججو یدناوارکذ هکردیعج |ا

 ا اا یورفمارهاط هنسانعمملادالا رونلوا

 ًنعتزوک هکر ولید زاعنم ناقخ بوابة وضد زاکیب و كنهمزابآو كن وقهلبف تناح (بلاولنا) ردلکد ع ومس
 قالطا هبلاح هنسهدام كشر افلطمو هنعتم شاب ید لزوک نالوا هدشاب هکربد حراشرد ببلاح یدرفم رونلوا

 اتغاید یرد هلیغارس وزالتوایمه نویق او وهآ بوتن هدهیداب هدمزاحم بار دنابن عونرب هدننزورکس(بلط ا)رونلوا

 ېک ت ازغاب زونید هناویحنالوا هایس نزول هلنبتض (بلخ | ) بلخ ابغبددق ناک اذا بولحو یلع ءاقسلاقب رونلوا

 لتاضف (نابلح) ردبس هویم تابنرپ هدننزو بب مش (ببلحا ردیدرفم بیلخزونبد هرامدآنالوا نطفو میهفو |[
 ۀهناکر (هنابلحو) هدننزو یتوبکر (یتوبلحو) هدننزو کر (ییلح) ,ردیدآوصرب هدندر ویرشقونب ورد هیرقرب هدنب

 یلخ ۀفات لاق ردکم دهقان لامغاصول ذوسرارب هک رونلوارک ذ هخرباربهلرانزورانوب و یدنلوارکذ یک هتنهدننزو |[

 هیشعرم [ةبللا) زدهقان لامغاص نانسج هک تب نعي بکر و بلت یاةناکر ةنابلحو قونکر یوبلحو یکر |[

 تاللا )روند هب هنسن نالوا هایساقلطم هدننزو نوفصع (بولطا)زدهدلبرب هدنبرق لضوم هتدم هدو ||

 مانو نيعم هدننزو نسح (یلحم ا) ردنراکدبد نکل دوس یزاص کر د نعال وب نصهبلادنعردنابنرب هدننزو بایلح |
 هلبس هقالعقالطاو دییقتهدعب بولواهنسانعم تناعا هندیا نل بلخ لصالا ق ردلعافمناندبالح ادکر دفنسانعم |[

 بلا یک لسعرونید ها هدننزو دعقم_(بلحتا) ردیدآ عضومرب بلور دشفاوا لامعتسا هدنناءا قلطم ||
 ةلعافم (ةبل انا )ردیتو) قیشهرمصهکر دیعسا بالبلهلیرمسکمالو تلاح (تالبلح ار دیدآ عضومرب هدننزوهب مشم
 قرهیفصبوکح ذم (بیالخسالا) هعم تلح اذا هبلاح لاقت رد هنس انعمقمغانصدوس هجرارت هلبا هسکربهدتنزو

 هنیهج ( تسلط )ردهنلب رب هدنع هلعف كيم (بلاحصم ۱ هردتسا یانللابلصسا لاقب ردهنینانهدقعانصدوس |[.

 ردیزاکددکل نشانان رذب دا تابنرب هدننزورانلج (نابلخا) ردعضوم زهدنلخ ادهف لار ادهددا دغبهدننزو

 ون (بینخآ )لی یا بلخ وه لاق رونلتفص سک انو لیخت هلکن هکر دعا هدننزو برتخب هیقوخیات(بتلح) |
 ةلیج زکه نر دهنسانعم قلوا لس وقمو كليك اون نالوا هدنترصو هدنر ار دلابكتر لا لو | كنج مق تآ هدننزو لیعفت

 عقیشیآ ینلارا كنغابا کا كن باح ببنت لوق یلعردنرابحندقلو هدر زم تفص یری ککم ك نیراقابا یف بت
 ضفللادنعور دندنسهدیج واصوا كنعسقتآ رونلوا ربع ق جا قاتص هکرونید.هفلواولنادیمو قجآ ق ر هبل ؤا

 .دنفبدلوا مساوزدضم یک نجت ن دوب توک س ن دل اٹ كفل مرون دکل رک اع ون نالوا ہدنرلکک تانا یکیا ببتصق

 یا وقمةفرغو هرطنقورکو هسنک یا ابر نیک لا هبنحلاقب رددنسانعم كلنا نوکر سی اشا شاب بینطقو ندینیم
 بنط) هنف ان مکح ءاتبیااجزا تالفبنحلاقن یکا ان یناجردهنسانعم قم اقر هلو | سوم سواو کحیزاسب
 یاظو یبا دد اوهو بن وهو بنحو بینصتسرفلااذهب لاقیردفدارغ هدلوایانغمهللا ین هلت

 نشزفلا

 قیفص ببنخت نانلوارکذ هدننزو عظعم (بنحنا) نیقاسلا ف جاج وعاوا 2 الب نیسلخرا نیباغدعبوا اهنلصو

 | دوخانی وقز هدهنندنهدننزو تنادحم (تنح)روندهمدا شاوا اود یکن اکی دقندکلربن تتحوروندهنا نالوا |[ ۰

 شّوقتاذآ مثلا نن لاق ردهنسانعمقنلواتاق یکیا بولیک یکی اب هدننزولعفت (بضعل[)رذیمسا كضرارا ||
 تولتط (بونخ ا )ر زاج انعم وو ناتا ذا هیلع بش ل اقب ر دلل غ تسمم نس انعم كلبا قلنا رم ب ویک رسا ی هسکو
 قروق اقلطم هدننزو ذفنق هلیج ( بخ ا) كوکلح یا بوتحدوما لاقى روید هەن نالوا هایسكي هدننژو

 بطنخو روند هب یک نالوا ضوصخ هنب راپ دزاج هدننزو رفعج لب هلم ٣ یاط ( بطلا ) ونید هش سبایو
 || ثاجش یارداهب هدننزوفجرحد (هبطنطا )ردندیاضعا ثرالتا نب بطتحو :بظنحنبلطلا ردندیفاسا
 زم فج هلا کر کحب ترا بطنح هدناویطا ةاحردیدآروناج سنز تدضرا تارشح هظنحو ند هنسانعم

 نوئیهراج هقلن ارد تتمدنوق یوق یسین«دننزو سال لب ذبج» یاز (بآ)ردخر هما ءاضفنخ لیلا دنعو
 هّتسو روس كنشوققلتزفب و رونبد هدا ولما دنا یضب ونیلاف یس هدوکدوخ اب نیو ئوق یدوجو هصق ي وو ||

 روتید هندو روس كش وق قلت رغد یدو هدننزوروفصع ( بو رتا ) روید نګ واهناو :ږوئدهتسو رخو روند

 هی واو (بولا )رد شابا رک ذ یخد هدنلنذبزح فلم نکرد هیلضا یون کر دلح و یک عضوم كرا هدام |

 راح

 س



 دوس هداعرم دو هل رسک هرمه (بالحالا اونی دهیدیش نالقبوترآءهرکصن دقدنلوا عضو همولط دون لوق ىلع
 ینوهو هلهال بلحم ناوهوب الح اوابالحا هلهال بلح | لاقب یکه بالح ارد هنسانعم كمر دنوکه نلابعو لها بوغاص
 ةاشلاوةقانلا هبلح ال اقیرد هنسانعم كليا نیبحتراوط ل اعاص هبسکر نوچ ا كلبا ع افناهلبدوسو مهبلا هبثغ ہن یر ملا
 یرهقان كنهسکرب و بلا لبعهلاعا یا هبلحا ل امن رد هنسانعم كما مدراب هب هسک ناغاصدوسو بلا هل اهل یا

 لجرابلحا لاقپ رد هنسانعم قمرغوط كشوکك کرا بالجا هلیج رک هتنرد هنسانعم قءروغوط كشوکۍ شید
 هسخوب ید هنس وب ر هود قعيت بلجا ما تبلحا مهلوق هنمواروک ذ هبا تدلواذا بلج ال اقباک انا تدلواذا
 بویلو یرللو د كکراو یشی دكنس هقانر داعددبهدن دنعراضعب بلجالو بلحالهلام مهلوق و ید روغوط یمکرا

 ءال یکلوا هروکه وا لوف هکر د حراشردانعم یو هج وب روپ م مالکه دندنعراضعب و ردکعدنوسلوارخیو متع

 هبا لج فبحتت یظفل ءامو رولوا لم همر وډ زه بیک ر هلغلوا هلقتسمهیفانهروک بینا ل وقر ولو ا دبكات یی هيفا ءام ىت هلک
 رولوا ظ ونحت ند رادهاروب زم مالکه لهجو وب ردنکم ید قل وا هاکحوبد ردراو لج هنو یلح هن كنالف هکر دې

 بلاح بولحو ةب ولحمیا بولح و ةبولح هفان لاقیرونید هپ هق ا:لاغغاص هلبصف راح (بولخلاو) ولی
 هنیدحاو نوسلوا من لرکو هقان لرکر وند هناوبح لاعاص هک هبولحو بلاحیا بولح لجر لاب رولوا هنسانعم

 هنناب كح ابضمو هلی كناحرولکب لح وز ولکب الح یعجو رونلوا قالطا هنعج و دخاو ردلکدص وصخ
 ندندب بولحویهننايکهبوکر و بوکر راریدنالف هب ولح هذه هلبقاحا ءاههنب رخآ هدنروصینیدنلق مسا هووک
 هدننزو ابكر ؛ةایلطاو) هدننزو هنارکس (ةنابلطا ) قرعلا بلصتیا بولح ةرج اهلاقن روئید ةرارحنارافحرت
 نبل تاذیا توبلح و ةابلحو هنابلح ةقان لاق روند هبهقانلاغاصیوحیدوس هدننزو توکم (تولطاو)
 هنابلحو یک انکرو ةابلح ردشل وا دراز هل ءاههدنفص یزو یلعف نالوا روصقم هکر دموس یضهدره زم هکرید جرم
 | لامغاصیکی کی عن هناکر ةنابلح ةقانلاتشن ردشعلقهدایز نوما هغلابم نونو فلا هدنس هلکه اکر و ةدنسهلک

 هلیقف كالو کات[ ةبلعقلاو) هلي ك مالو كنان( ةبلحلاو) هلیرسک كن (ةب الحلال رد هقانرارب هك یکی رکو
 جوق هلبخف ك مالو یمض كات (ذبلح او] هليرسكك مالو یمط كات (ةبللاو) هليرمسك كمالو كنا (ةبلغلاو
 قالطاهماشخاو حابص هدننزونانبلک (ناتبلطا ) روند هنویق ندا روهظدوسزاربهدنسهم هج وا ند زمر وکو ب

 دایعهکر ونلوا قالطا هنوکوارومغن و و لتوطرهدننزودآ دش (بالطا )رولیخاص هدراتقو لوارازاوطاتداع هکروتلوا
 دجاو ردیمسا كسرفرب صوصخ هبلغت ون بالحو یدنهیف ناک اذابالح م وب لاقب ردقج هل وا نمگیدید هنټژوف
 لاساذا قرعلا بلحلاقب ردهنسانعم قمرص یسهلوقموصو رت هدننزو ل عفت( بلح اردندانهقف الخادم نا

 كناح (ةبللأ) ربهتسانعم لح (بالصالا)الاسیاهوف و هنیعیلحتلاش و هقرغ لاسیااق رعهندبلصت لاقنو ||

 روتید هانآنال وا عمن دفرطره نوجا شراب و رونید هنبرانآو شوقندیکهشرابندر وغؤا رب هلنوکس ك مالو ی تنش
 هرابع هلغلوا موس رم هلنرابع ةرممنلل بو| لکن م قابسلا عع ل بخو هدزهنفص نالوا تس درد رولک بئ الخ ج
 یالکم یاب اوبلج ادق ةرصنلل بوا لکن م اژاجاذاموقلا لاقباک ند ه رابع لصا هروکهتنا كخراش ردبرطضم
 تناعاهبلاح بالحاو كکر سان بلح نکل ردتشم هرزوا موقرم ناونع هد هراس تاهم !اعقاو رد شمل واطقاس
 عاص ینعبمسا ذوخ ام ندران وب هبلح هلغل وا لمعتسم هدتاعا قلطم هروک هننايب كساسا هدعب بول واهنسانعم

 بوشوق یکدوسنالیغاص ن وجا تناعاو تز صن كاذکن وجا شرابهدعب بولوا لقتمهنسانعم نفیندنسانعم
 اوبلتساو موقلابلحا ةباهنلا ی لافاکر دلکددیعب الصا قمل وا لمعتسمهدراب راوسو هدران نالوا متو تالک

 یکلّواورولوا شل با ریخت عمان اف بولوا سه لو یانعموق قابسلهدنروصو بن عالاو ةرصنلل اوعقجایآ
 لیخوهرابع قح لصا هکر دلو طقاسو او ندنسهراع بوا لک مدوخ ابرولوا فو رصمهبیراوس نانو ثآلیخ

 بوششوق ندفرطره نوجتا مدراب هبهلبقو موقرب كاذكن وحبا شرابهبلح هلغلوا نوا لکن مو قابسلا عت
 نسرفلاءاجل اقدح اوهجو نم جرظالو بوا لکن م قابسلل مه لیخهدحابصمو رولو كنيدرونيد هرابزاوسنالک
 هبلح هدساساو ردفوسرم هلیرابع بثالح ىلع تعج اذ هلو ةبیلح عع یهو لینطارخآ ق یاذبلبخ ارخآ ی
 هد داذدغلو ردیسا هردر هددماهتهبلحو زولوازاحم هلبس هقالع لحو لاح هلغلو ا م وسر موبد زونیدهد هننادیمیٌشوق

 هنو یول هدیکزت هدننزو هعرج (ةبللا) ردبوسنم هیاروا یا دمع نب یعنلادّیع ندنیتدحم ردیدآ هلو
 هقراو هنیراتلعریسا وب وویر نوک ندم غلبو لاعسو هیعب ردص ضارما ردیمسا هلغ ناثل وا قالطا یم یوب
 ید هکنر ءايسصلانو ر دیدآ هعلقرب هدنیهبلح و رد رالا بیچ هدعاجج تیوقتو عفان هنعاجوا هناثموزکج و



11۴ 

 | نضومع هتاوسن ترع هدننزو باک اقا ستحااذا هرغو رطلابقحا لاس 8 She قلو | سېت

 با قحو هدننزو بتکرولک فح یجب دنا قیلعتو دنباکآ ینراتابلح بوناشوق هنیر لب هکر دقاشوق عونر

 | دیو زم یراقدلوارفن شب زابنج لوا کرد جيترديعسا قیجربرایدلبا عا فسا مرکنآرق ندنزاترضح سو
 ردبقحا هضاب هصانش «دننزو سخا "سم هژیدیدنت كنپسو یضف كن همچم ی اخ سخ ردوب یراعبا

 تانیطخ هود بور تك وط نجا «دنزرط قادنوق هکراد هنشف یرنلکدید مرک هدننزو هببتک ةبيقأ]
 | تنو اسوج رخ و هبکه ر ونید هپ هنسن نانل وا دنب هنتسهسک ادواهو نالاپ اقلطمو رار دیا عضو هنفر ط هسک
 لاق دهن سا نعممزتوکب ویلغابهیقح هنسهسکانالابو دواه هدننزو لاصتفا (با-قنحالا) نوسلوا
 | هو زدهنسنانعم ثمر وت وکب ونلکوب یکه بکه ییهنسنربو هلقحاو بتقوا لح ررخومف «دشابا ؛یلابقثحا
 تسح (بقحما۰ خدا یا هنقتجا لاقیر دلمعتسم هنتسانعم كليا راخد او هلمحا اذا مالا تقتحا لای

 | روتند هب یکلتهدننزو مرکه (تفحا) هنسانعم فد زه روتند هنک ار نالآهنسبنراسو مدآ هنسهسکا هدنئزو
 ارد هنسانعم كلبا راخ دا (باقعسالا !یدنل وا قالطا نوصضکیدش ود هنسهسک ج وک هد هیداب هثسانعم بلعت
 | ردهنسانم» هنسو لی و روند هتدمتق ومو دودح راغ ندنامز هلی سبک اح ( ها )هرخ ایا هبقضقسا لاقب

 | روند هسلوا نکا سلب نسا هلم كناح ( بقا )هدننزو بوبح رولک بوقحو هدننزو بنع رولکبّقح یعجب
 | اغزو هد قلظمو زونید هژک نذل ب ناسنکس دوخ ای رونید هلبب ناسکس التبت (بق او )هلیع تاح (بع)
 | سلفا رولک بح او زولکتافحا جن هنسانعمنونسروتید هرللبلوق لع رد هنسانعم هتسو لی و ردهنسانعم

 هيلع تضم لاتتشو ّنونسلاوا هنسلاو رهدلااذکو نکاوا ةنسنونامتیابقحو بقح هيلع یطم لاقي هدننزو
 یشهبت کنونی هیابقهاسیربالوشوو ردیمسا یسرف كساد ره نة قارس هدننزومارحص (ءابشطا) بقح او باقحا

 | یرافرط کیا نع هیلبا ناحل بارسا اد هدنز] روکوب یکیاو بولوا شمقچ بولبرویس یپکهرانمیرغوط هیاوه
 | اتو قارتطلوا ندور که لغ وا قاربط یتا رو قآ هدنطسو لوق ىلع هلو ار دبا ناعلیکب ارس ند ورکه لغل وا نیشپاب
 | خار بم كفاق و یخ ك لاح ناطقيحو ر وند هنس هغوا ناطقبح هدننزو هج حد (ةبطقلا) هیلباناعلی رب
 دونم هالثنزو باک( تبالخ او)ردزناج هلنبتقفو هلبنوکسس كمال و عف ك لاح (بلخا) روتبد هنککر اكنشوق
 | دیسک رو بلا نم ع رسنعل یناهحرصتسا اذا والا بابلا نم ابالح و ابلحیعاابلح لافب زدهنسانعم قعابص
 | امن هل امهلع> اذا ةقانلاوا ةاشلاهبلح لاقي زد هنسانعم كليا نییعت را وطلاغناص ن وما كلبا عافتنهبدوس

 | هینیکد یلع ساج اذا لج بلح اسب رد تی كبلاح هکر ونلوا لاما هتسانعم قم ر وطوا بوک چ زیدو
 | الخ موقلا بلح لاقب یکدوسنالیغاص رد هنسانعم كکرب بولکندفارطا سان هدننزو دوعق بولحو بلح و
 | شاعاصویددلوا رکد هکه نرد هنس انعم قاصد وس هدننزو بلط ( بلا ) هجو لک ماوعتحا اذاابولحو

 | هکر ونل وا قالتطا هب کریو نانل وااطعاو هلاوخ هب دکر هیس هليسو یس وغم هنایلاس و یرمم تباښج تویلوا
 ۱ ی تو وب م ايسا بلح و نیلسلا ؟یناذهمهل و هنمو روناوا ریعت قلمناصهد نج-الطصا
 ۱ یلعو و مان صجو هعد رو بلح کت هک مان نیل نب ضیخ نبر ھم ندهقلاعهکربد حرانشردیعم !فورعم

 هیحانربهدماشو ردیدآ عضومیکیاندنلاعا روب زم رش هنبلح ورایدلب اه راجساو انن ر پشپ یربرهیدیارآو
 اتلحرهشلا بلح لاقت هنسانعم قلواهایسحاصر ولوا ردصم بلحو ردیسا هلح رب هدرصم#رهاق و هب رڌ رو

 هکر ونبد هباق قحجهخاص د وشو یدنل وا یک هکهتن ردردصم هدننزو باک /بالطا) هوسا اذامبازا تالا ٠
E۳ 1 رونلوا رعت قاصوصو تالوک | قاصدوسدننزولاعتفا (بالتحالا )ردیوسنماک ا اللا دچا نب یعندنی# در ونلوامیعت  EEE ar 

 هغاص دوس ید وب هدننزوربنم (بلصلا ) ردهنسانعم
 r EE ( روند هکلوکټج

 رورو لوا قالطا هتبارش امرخو هل وا شمال واریشتمیمعط زونه هکر وند هد وس شلعاص هزاتل وقیلغروتد

 لها توقاص دوب «داعرخ هکر ول رسک كن هزه (بالحالآ) یرطیا بیلح مد لاش رونلوا قالطا
 ۱ زدیعما یدالدوس تالي ربدنوک هلبهحولواهمالح او رک. نیش اکرده ءاز دص هک ردهتسانعمكامر دنوک هنیلازعو

 لوقلع " اد

 | دوخابهلوا ضا یراق هکرونید هنکشا نابی لوش هدننزو برقا (بقحالا )ردیدآ غاطرب هدنیالو ناع باقحو
 : دع هلا لص مرکا لوستر ب ولکه ک ندنرلنج نیدصن بفحاو هلوا ضابب یرپ ناناوارکذ یرلکدید بقح
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atو ج سسسس سس  

 همصا هدننزو باک (باطلا) ردراث دحم تاوذ ناناوارک ذر د خخ شر لمس یت ایسا دین اسا یو
 ET مسا لوق لعوب و رد هنساتعم قمنادوب روناوار پن زوکهکر دق هی قج هفآ وص ینوبج

 بلط بطحو هدننزو بیک تایتافجو هدننزو برض زدبطحردصم هدانعموب نالوا مهشنع ند ساس نکآ

 همر بطحخ عطو لاعبو اطح مرکلابطح لاق روتلوا قالطا هعوبح قجنادوب ردق هزوگ نانلوارکذ هدننزو | ۱

 ,هدنلیوأت ءاسلاهیف یرجام دح ىلا یهنتب نح عوطقلا مرکلآ لوق مرکلآ عطشنا باطل او كفلؤي سب هباطجو | ۱
 هفاضا بیکر رو لو أم ةا لوعفإل بم ماقل بسحو ردصمیس هلك عطف هلغلوا هنردصم یفرحنااربز رولوا

 ۱ قلوا تی ae ندرقوف a یو ا رولوا ندا :فوصول اهل ۱

 ا

 نوید هنن کارا مولشمزسروخوا لوق ىلع روئید ER هدننزو برقا اطال ۱
 ۱ تا (ةیوطف )رونید هب ینکنالوالورهموقیرآ تیاغ)یدوب هدننزو فتك بطخا ر روند ءاطج هدننّوم | :

 زدندباعفا یرقلایّرلادبع نب بطبوحردنداعم لس هی رفصم (بطیوح) روتید هنوطوا قاجوقر ارت ۱

 لوشلا لک ان یا بطاح قانو بطاح لج لاقب رونبد هیهود نابلنوا كلنکتی روق هدننزو بسانم_بطاعتا |
 عضومر هدننزو موصیق توطیح ردهردر هدنم : هدننزورمآ بیطح ردنطبر ندپرع (هبطاجوشب )سیال

 هاهم یاخرد هیاسنعمول ید هیرطخ < هردفنسانعم قلواراظ ساعم هدننزو هخرجد (دیرططل) رد ردیدآ
 .لاقردهتسنانعم ل قل! قیساق نیراق توزومسیکی رک لیتخهف (بظحملاو) هدننزو دوعق هی هم یاظ بوظملا

 | باظعاو (بطاطا) هنطب التناو نعاذا عباررا بابلا نم ابظح بظحو نائلا بابلا نم ایوظحت لج را بظح
 روتند هرود و كوبي یزاق ه دننزوفتک- ( بظخا )رو د هتک شمالغب قینماق نراق ه بو نوع هدننزو طم

 لاق و نبطب مصق ا بظحو تطح لحر لاق رد هنسانعم سی ذن> ۾ هدننزو لتعا بظخ | ردهبظح یوم | ۱

 ۱ هلصوح یو یک وید کاو لیحو روند هب یشکددشو ظلعو سازتانو ه هدننکودطظحو ةبظح دعا

 (دظدا بل ون ددیسک ن ضغلا عير نالبراط كاج هدننزو فج فها رسكك احا بظحلا) لأ ) رونیدهب یٹکل کیو ۱
 روند هيسك تصجلا ا نیما سس هدران وب هدننزو یرج (یبنظحاو ( هدننزو نتبطم ( فاو فا او هلبیدیدیشنو نیت | ۱

 لف کر اطو كزاح [یظطآ)رونیدهندومنسج لوق یعهنسانعمر مظرونبده هقراهدننزو ی رفکهلنبتعص (یبطخخا جال

 هنککرا كاجو ناخروصو او نونید یک رکج کرل هدننزو ذفنق | بظنطا )ندفتسانعم"یبظح + هلنوکسب كنوتو ۱

 وف كناطو یعصكياح (بظنخا )ردکچوبر دییشاکآ  دوخایرونیدهنعول نالوا نوزوا كنالوق لحروندآ

 أ روز (بوظنلا) رد شا هم بطنح هر كراط ۳ ابضنطاو) هل دم كعلاو یه كن اطو كناح ام اطنطاو)| 1

 هدکن لکه نسر ندنلاو زخارب هخوکه شاالصاوبولوا نامنشو یربا یس هدوک هکرونید هنوتاخ لو *دننزو | ۱ ۳
 | ورک ی تاظنخو روند هرودو نالوا جا زما دو قالخا دب و دّرعم هدننزو باس (باضنل ا ) هوا تازبافو 1

 ندب وسنماک ارو رم صع هکر دف رطناهدننزو دجا سعقفو یدیافیرحرب یہ هی سنار امی یعتفلا ا
 | لاق رونلوا رعد قمروق هکر دەنسانعم كل ادنب مک بوکچ یک کر کی شیرک كاب هدننزو ةجرحد(ةبرظحلاا]

 مدننزو. جرح دن برظحملا ۱۰۰ الماذا ا برظح لاق ارد هتس اعم قمردلوطو اهر وت هدشاذآ دسوق برظح

 هوا دع ینو رد كنالفرارید لج لا برظح اب رعو "التافه هالب یا برظعتف هب رظح لاقت ردهنسانهمایلوط ۱

 دینبلا یوةو رونندهناهرواوهسبا شل وب یک ول و ی مرضحابر رظعلا ) )هدر كعد یدلوط هب ارشو ماعظ دوخاب 1.

 o هحرحد(دنلاظخا) دید هب یکه لپو ي نراطقلخو رونلوا قالسطا هیسک هقل دیش

 لا كنود هکرونید هنالوق لوش هلبقف كفاقو كناح (بقِا) اعي رس ادعاذا لج را بلف لاق ردونشاتقم
 ,هلکنآ نالاینک رونیدهنالوقلوشلوق ییعرولیکح ندنغلاراكنالوف لصا هلب رک ذ قغی هيو رب ندنرب وگچنالوق ۳
 ,ندنفرط یزلقایا جف بونلغب هلئالاب كنءود حد بیارب هقشب ندنالوق لصا یسی رونلوآ دن هتنراق مود أ

 :نفرکذ كن هو دنالوق نانلوارکن رولواردصم بقحو هیمکچ هیورایاقالاب یدشبهنیس كنوود هکر ردشالوط ۳
 بقا عوقو نم لوبلاهیلعرسعتاذاعباز نا بابلا نم اقچرتخلابقح لاقب هنسانعم تملجوکیسعاشاق بوصاب | ۱
 ندعو ٠ سدتحا ایا هرعو رطملا نفح لاف ا لاهغتخا هتس اعم قلوا سیتحم هنسنرتاسو رونو هل لع | 0

 یرلکدند بابتح بقخو ؟ ناب هيف لاک و ادا ندعملا نفخ لام روناو روناوا لابعتسا هنسانعم قلوا ناخ ندنازلف | ۱ 7
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 بل ءارعملا لا رخاذا مالا بصجت لاق RTE SE هایلط م یشوق نجرکگ
 س هداب ز هدننزو هج و ءا ابو مارتیااویصاصت لا ردهنسانعم جفت ]ی شاطلفح(بصاعتلا
 تو ا)روتيدەغازىط هدنزوحربز (بلم ۲ )لخ و نیضیا : هب یصج هبلاق ردةنسانعم قلوا مولی

 | وناوا یمن یدرکچ ردبا ږوېط هرکه د ږقدقج قو اک روند هنب زاوا یاب هلیئوکس كهچ داضتو یرمسک لا
 یف كاج (بضطا)روتید هنس هرول ندنفرطرپ كجعابط بضجو رولک باضحا یر در ۳۹ هد هلی تكراح

 بضح و رونید هنال هجا دوخ اب هنالب قآ لوق لع هوا یظعو یر | هکر ونېد هنککرآ دو به الب ع ولر هلل رکو
 خرج ولفرطیکیا هلا ترک كيناو روند هنسلر وچ هنسرتر دق هجن وشو دیبا تل هرافمو لنخرح ق وف هیت ك لاح
 | تسررماذا عبارلا بابلانم ابضح ةرکبلا تیضخ لاةبرونید هنسعشلبا بوربک هنفلارا راج اا كجتود ُهراقما

 | ةبارقناذا اعرمسهذخ !یاندهرا قر طلا نوت ر ردهنسانعم ق منوط كاج ینوقیرلکدیدنده ارو
 | ردشوفر هش هنشوق را زرقو صوصخ ۾ هکم نه یدنوط بوباق ثعابرد نکرولآ یهیآد یهدقآ زودنعی

 تابلانماضحرانلا بضحلاعب ندهنسانعمیع ؛!نوطواهشن اد ادوخا كمردنلولع بوردشدوطیت اض

 ۱ هد تنم بصج رونوا ناکسا ئ داض الیلقو هلن (بضخلا) بطل بطحلا اهیف يملاوا ابپءفرادا اشا

 | ةشنادوخاب كمردنلولع بوقاب شست ۱ ۲ ید وا ,O (باضحالا) رود هغورتوطو هنوطو هکر دن 1

 هلرلخب غالبا كل رک ینباكنخرچ یی وقو بط طاق قلاوا اهعفرادارانلابضحا لا ردهنسانعم قم نوط
 ۱ هرکیلا نف لبا: درادالج لا بضح !لافكلیا :درهننارح بوراتروق نداروای فلات ندکم ءودبوشودهنغلارا

 ۱ لو توسان لج هرطواشت ۲ اهدننزورمنم (بضحآ) ءارحلا

 | كف هلو تشردو تر هلییسح قلوا بی رق بویلشوب یلوب زود نالوا قارا هدنزولعفت (بضخلا )۵ هنسانعم
 شیرکو تبا هدننزو هچرحد (ةبرضحلا) پی یق نزج قیرطنذبخا اذا لجرلا بضح لا زد هنس انعم
 | هلتخدشوا ه.دشاذا هرتووهلبح برضح لاب :ردهنس انعم کومک دوخاب یلغب رکا وکج یک کرک یس لو لوم
 | یاطو كناح (تظطا) ) ولم یا برضح ضوحلاقب روند هتشز لو ولطاقلطم هدننزو زد رضحا)
 | وطوا هدننزو برنص (بططآ)  لو ریبعت نوطوا كر وند هجانا نان هیت نوجا داش 1ے۔ےف كەلم

 لاغر هک نوطوا نوعا هسکرخ او بطخ | عج اذا یناثلا بابلا نمابطح لج را بطحلاقب ردهنسانعمكمردکر
 | لاقیردهنسانعم قلوا قلنوطو اربرب و همانو هل بطل مچاذ ناف ب طح لاقیر د هنس انعم ك مروتک ن وطوااک ا دواب
 | تیاس نوع ازاندافناوک ابا وک ونلوا لامعتسا ونسانعم لیا تیاعسو همیع یەسکر و ابیطح راصاذاناکلآ بطخ
 تاک آل اج راد حراشبه یت یا نالفب تج لاقیردشمروتک ی وروش ود نوطوآ هب لاو دات ییا
 | هاشون یکر ورد شخاوا یدللمابلس هنا د میم هلیهجو هراعتیسارد هباک ندکل فم امو هیعاس ودرمشلوق

 ۱ برو اب اع نذکمروشوبدنوطوارنهک ای وکه هرصنادا مهلبحقف ببطحلاهرونلوا لامعتسا هنسانعم كتا ۱

 | ةدننز و لاعتفا (تاطتحالا) و ددم هلکلبادن هرابا رانا یرانوطوا یکیدروشوید یدک

 ]أ :ودتساتس كلبا یعر ئز هدرخنوطوازاوطو بطخا عیجاذا لج لا بطتح الاقب ردهنسانعم كمردکر نوطوا
 |[ لاتش رونلوا لابعتسا هنینانعم لنملکوب,لابوو مزج هدننعض هدامربو بطلا قد یراذآر علا بطتحالاَش
 ملقاذا طلا بطتحنا لانه ردهنسانعم قمزاپ وق ندنکوکیباغا رومغبو بفتح ایا | يهالاق هبلعبطتحا
 ۱ بطلنا ةرفکی ا بیطح ناکمو ٌهیطج ضرا لاقب روند قلنوطوا هدننزو هب( ةبطخا )لا لوصا

 نطو ا( طاطا ) اجا ناكا ذا نلکلا بطجا لاق ند هنس انعم قلوا قلنوطو اهل, یسک هرم (باطحالا

 "ندناریرا هدرخنوطفا ماد هدننزو دادش (باططا ) ردن داخ ا هعتلب یان بطاجردنداعمآباحو ردیا

 زرو 2سز اف تلا نون شنحن باظحبر دندیماسا باظجو بطط ا قدیر یا باطحرعب لاقت روند هب هود
 قز هبابشندنرض هک لاجر یدل اا طخ نفس وپ ورد هل ههچمیاخ وب لوق یلعر دن باعا ثراخا نب اطحو

 ؟ر د هتف زتهدننزوهبر شن هلبقف كوخ رتسمو ندههشلا بحاص یعفاشلا هبقغلایزا لا باطحخ ا هللا دبع واو

 راز انا دثلا قاش و رو هلت ینرلنایفیکو ناطواو لاوحنا ك خاشمرفن قلا قرقیکىدلبا عاعساٹیدح

 دوب

1 

 1 نؤطوا ه هدتسوک اردک نحل نسا هنالانکق ظلت زرد ليل تطاحوهر اب رعو روند هب ی وطوا ندا عج

 | ىتى ەسرولکەن نیا بینا بو ملک تلخ دوب یک یتیدلا هسرولکتساره هنلا سکن روش ود

 1 ردینهشلزتجب نیدجناماما تان طلا نوی نب هللا دبعو ردندنزابرقمقارع باططاباتعندیسلادعو ردینخش



  3Î 17۳ NTببال زدند انا لینا نر لک اس لق اهدنزو واک ( راع ۱
 هبیازول و یک ب نرارونید هناشوط هدننزورهوج [بشوخا)زوشیذ ةتسال نیلافوهز بلا هدننزوزنما ها ههم نی

 هلک د هراوط نشمراف بولوطیرلتاب یکیاو روتید هراوطقیرآ لب ةا نوتا هب یکنتلکراو یک لج روند
 ردیدنویپ كنس هل هر دلبر یکی لک كتشوک کروٹ د هئ قاثبو او كا نالو ادن هیککب ءاراوطو نولو هم
 هچنا لوش یکی یکی مزې دوخ ابرولوا ننس ځیر لا لارکسدک ون دهکیکتالاهدنزوب خب !كنننرطدلاوطلوق لع
 كراوط دوخایزولوا هدننس ,یهاکرارق كفن ر ظل وا نالکیم :رغوطهنف فر طقلیغ ولر لاک وند هک هو خو

 تلایاو هر ابرب ىع ۍالغر ر هدم وردهنساتعم تفان جنو ردیدآل بر بشوخو روند هنکیک سمعک

 تعاجت دول : هلیانه (ةشوخا) زدند بشوخ ن ماوعو تبشوح نقلخو تیٌشوحم نوح ن رش ردیجس|

 هلب سکه هره (باشحالا) او اذآموقلابشنح الات رده ندقتش انعم کر هدننزو لافتفا (باشذح لا )رد ةن ا
 يصحو )هتاف ٌدبصاو ةبصطاو_هانوگشلداصو یتف ك اخ( دما ) هبضغآ یا هبشحتا لاق: رد هنسانعم قل اط
 رونید هجرس هدیسرافرونلوارببعن قم زق هدیکر ر دیازوتھظ هدندب کر ده ویس هدرخ ع ور هدننزو هرق
 | (بوصحآ) ردلسا یاس زولوا هاسویتمرق لوب لو ردنازوهط هدر هتنخانغ ضعب هکر دراو عور كبو و
 عكا بصح نالف بصح لاقیو بوصخویهف لو هلا لع لج را بصح لاقی ردهسکش مزاج قمار
  ۱هدننزو هصق رددصح یدرفم هنسانعم ةران روئند ةراشاط هدننزوءرم (دبضخ و) هاتف (بصل۱) ایت

 | هکر ونید هیدن ناغلو املا هن نوجا یاب نوشتوط شن وهتمانعهطح زوئیدهوطوا بصحو هرزواذوذش
 | بوشتوطشت 1 ةیسودنک الارلوا بصخ بظح لوق لع نول وا هنر اس نوسلوا نوطجوارونلو بیعت قرتوط

 ااا :نوکید هنسغود ندا شهرک بصحو همتا  (lLیدرفم یکی صخ رون دنبراشاط لقج هدرخ

 ةبصح ضرا لا روند شا لو هر صع (دنتضاو) هدننزوهحرف جرف (هتصذطا ) یکه بصقرد طب ۱

 هبصح لاش وداع قع ىل 3وک لداتضو نه ن زاح (تصفآ): ءاضا ةراثک یا هصحو

  ۱هيف ءانصطا باذن اکل بضصح لاقت زداهشتاثعم كمەشوكلاقخەرتو: ءاضخلاب ر ةاسرا ذال والا بابلا نم اضح ۱

 | لیعفت ( بصخلا) هنعا یلوناذاهتخ اظ رح بصح لاق زد هت اعم كلما نطارعا تولوا !نادرکورندهسکرو

 رد هنسانعم ق موب وا بوت« دلع مان بص و هبصح قع ناک ا بصح لاقب ردهنسانعم كمەشود لقحه هدنیزو

 | یچبوار هکر دیلوب هزدرب هدننیانم هلا" همرکم هکع هدننزو طعم بص حو تصاب ماناذا چاتما بصح لقب
  ۱ترضح زرولواهحت وتم اا هرکتدکه لب تخ اتما تنافا ینادقمیطاموب اههدنآر اقخبیطبا

 ا زرنوا لزا هاروا جاجالاح هیلع ءاتترایدطبا تنس هنتع نکل ت ولو الزان هل لوا سو هیلع هما یلصم کل وسر | را
  1یدلبا سر هلبادیدرت فرح قول هچ رک فلکه د حراشردوابع نذلحتقج هلآ تارجبهداسنم بصح لوق ىلع

  ۱تا یکتا ردمزال یوا لوم هنسانعمواو دندرت فرح سرود بص ید هر هراول رم لحم هقیقخا ی نکل ۱

 بصح ا لا ردهتسانعمكلیا ضارعا بوردنو دزو ند هشکر هاب نسک كن هزمه (باضحالا) ردندنظفلءانصح اق |

 لامن زدهنسانعم قیرواص بو یزوتراش اطهدرخ هنفارطاابهتسوربکهلیخاب| نکردیکب توشوقو لوتاذاهبحاصنع

 | قالطا ه هک نالزا هدننفعقب رشت یاهدننزو هرعت (هنضطل هلیل) هرج ق یصحارانا اذاهزبغو سرفلا بصج ۱

 [| هن وتنز وطولطوراقهدرخ دوخ اب هرواضهیاوه بورداق ۍراقارط هک د سا هکر ونبد هلب دیدشلوش مبصاخ ا اروناوا
 ردیعسا لجررب هدننزو هبصق (هبصح) هری دنزاوط بوک دولطو راق هکروند هباعمل وشو نونلواربیغت یدکی بوت دا

 ردیدآ عضومرهدنع هدننزوریز (بیصح) هیچ اب نادنخاقوغوص کر ۇنىدەدولسلوشەدننزو ف

 لورهف تیصطا ضرا تلخداذا 3۴ ءافرظلانیب هيلع ءان نداده اف هدالب فارظا هدلاجو نسح راتاو

 هفرطرب بودا یشملردیا هلو ره هلا مات باتشنامه هدک دال وشد هنساضق بنصح یعک زدی ادلثم یالکا

 ببصطا نی ةديرب ردندامنما ببصحو نسهیلوا ىرللا جب ریکتم ةي هتفرک كنبزاناوسن هک قاب هجو خب
 ردیدآ هژلسفر هدنع هلال تاکرح دل داضصو ضف كنا ۷ بطبع )وددیفح رم 1 تیصاا ن دو ردندنایکا 1

  ۱ریصخهغلوا اتق اداص ییسن یکی جز كنب رهوخب هنيو هلرنالث ٹاک رح ےلداص هز ون ید ی بص که تسل

 رایدلبا صیصتت یژّژانو دژبم هک تر دص* یف هدندنع هلغلوا مزله یصکگینزهوج هکر ید حراشردلک]|
 هدننزو برد بصح و یپهتنا ردفخا هنکف هتسلا هاب رالوا لئ اع ةف ناکمالا بسیچ ترع هقئب ندنوت

 هدننزو لعفت (بصحعلا ) )ردندازوا مهار ی ةغیانلاو رورمم ندیعس ندنتذجندهعلقر هل ےب هکلوا نیل

 هم اب م تم ور سرخ س یوصص سس س ٩ تسوچ یخ

 د

 O ۵ AINA SI حاج

۱ 

۱ 

 ج



۷۲:۸ 

 | دانك یا مرد كابسحل اقب ردیضام لعفندتبافک هر ونلوا ل امعتسا هنسنعهكلافک لیست هرزوا من كنابو یوکس
 | بلالحاو دعران وب و همش نم كل فاکیا لج ر نم كتسح لافب رولوا هنسانعم اکو روشنی نهرد ریاکس یھب
 | لح ردنضتم ساغم لعف ر دردطم لصالاق یتسهلک تسحوبشا هکربد ح راشزدرا رفتم ندنسانعم

 ودهیقیقحرض یفاضااربزرولوا تفص هب هرکتننکیآ ق اضم ەرە رەھ هلت وب ردکعدهرغنمكافاکهکهتسانعم
 | ردشملوا ارحاهنننارحم تش تاهج ون و تكبس>لج را ذهلاقبهنمو ردشلوا فاضمهنلومعلعاف مسا کا وک ||

 | ردندهاکهکه نس انعم كنم ها قنا رد هلا كابسحو رازی د ید بسنح لبان: هرزو | عض بونلوا فذح یپلا فاضماریز
 | یهتنآرد هیاکندنسانعمهلل ی ان روما انلکو لوق لیکولا مک هتنرد هاکن دنسانعم هللا یا دمعارارد هللا انبسحو ||

 | لامعتسا ساعت ناک ك اذکه دننزو باک (باسطا) ردردصخ لصالا یاری زردی واسم حجو هیننودرفمهدنوبو
 | لاقن رونلوا قالطا هرمشکع جج ندناسن او. ایفاکیا (ااسحاءاطع )لغت هلوق هنمو فاک یا باسح یشلاقیرونلوا

 | ردانکم هللا انشذطلا وبا کت بسح ندابعردنداما هدننزؤ راب ز (ببسح )رشک عبا سانلا نم باسح ین

 | زدهنسانعم باذعو رولواعچ ندنظفل باسحو یدنلوا رک د هکر دردصم هلیعص تاناخ (نابسلا اردندنیخزوم
 | دوشبد هراقواربغصوهدرخو رونید هب هکر کجو رونید ةرابغ ناقچ بوغآ هیاوهو ردهلپرلنعروشو شو ءالبو |[

 ]رونی دهیمضترق هدرخو یکی غدصب زوب و یغدصب قتلوق روتیدهغدضی كچوک هناّبسحو رد هت ابسح یدرفع
 | روتید هخدضب كلج ۆك هدنزوهسنکم [ةبلصملا) روتند هبولطناغاب ندکوکورونیدهلاصمو رونیدهبهفعاصو
 | تاسلا هود نم يهاربانیدمشو ردلغافیسا غلاف هدننزو داتدش (ب اسلا) کنین رولوا ردصمو
 | کرد هنس اتهم باوئو رجا هلپرسک کاخ (هیس) ردندنیف دخت كللذک آسا یی نب دای زو ردندنیدسی

  لابغتسا دنس انعهرتبدتو یر هبسحوارجا یا دبسح كلذ لعف لاقب هدننزو بنغرولکبنحت یچجر دما ندی اسنحا |
 | ملننمندنیعبات هلیعقف كناح (هبسحوبا )رک یساکر ولوار دصمو ریبدتلا س یا ةبسلا نسجوه لاعب رونلوا
 | هو جالآ یز مرفوقا قوتك روند هی هودلوش هدننزورجحا (بسخ ال )ردیعما لر هبنخوردیسهینکی اشلا

 یرالبقو بو راغآ ا ااج هلببس هضراعو تلعرب یس هرشب و هلوا لارموقو رقشا یجابض هکروتید دیسک لوشتو ||
 شیب هل رص کی کرا رونی ده یک مارغوا هننلعضرنورونبذهنالوا هجالای رم رفو قآ بولواهبتودساف
 | دود هن هروک ذم تلاخ ردعما ندن نلانع كنس س هلک بسخنا نانلوارک ذ هدننزو هعرج بسا رونلواریغت
 | ,ردهنساضعم كليا ناکو نظ هدننزو نافرع(نابسطاو) هدننزو هسنکم ( هبسحتاو) هدننزو هلغشم (ةبسحما

 | قابنج ناکام لوقتوهنلنیا سداسلاو عبارلابابلا نم نمیناسحو بس وة بس هیتغل ف تکا ذکه بست لاقب
 | وکم هکی ضاملعفرهاریز ردینبم هذوذش قلوا روسکم بع كنجراضم هکرید حزاش یباسحیف لفتالواذک
 | قبو بنص تح زدندرداون هکه لکی یا نوا الا یکم لعب ےلعارولوا نیملاحوتفنهتبلایلیقتسم كن هلوا نیعلا
 | یریدنزاا یروو ثرب ثروو مرب مدوو عرب عروو قثب قئوو قع قفوو قم قموو سنس نشو جنب معلو س
 | لاقناود هنسانعم كليا نفد بوراص هننک لوق لع كلبا نفد ةغلشاط قیم (ببسحلا)یهتناردب زا هلک لب لوو
 | لحي لاقناردهنشانعم قم ردنایط هغدصب یبهنکروانفکم هنفدوا ةراجا قهنفداذا است تیلا لقلت

 | قح هاتسو هبعطا ذبح لا فی ردنسانعف كمروجاوص هجتاقو كمردبماعط تب وط هیسکروو هدسواذ
 | قع هبسحا لاقی ردت س انهم قمردناف بوروب وطب هکر یتدوب هلل رسک كز هره (باتسحالا )یورو عیش
 | قفایط هخدصی هدنننزو لعفت ( بسلا ) هاضترایا هبسحا لاقیرد هنسانعم كلتا دونشخو یضارو هبسح
 | عالط او فوقو بوردشاراهبای رو بلط قل اوج اورارمسا تانهسکرب و: دس و تاذا للا تست لاقب رد هنسانعم
 | بضتسایا هبسحتلاقب زد هنسانعهرابتقساو هاخوتو هفّعناذا الف بست لا رددنسانعم قلوا.هدندیق

 | شیدا کردم کناو یخ ببینید آدرس ياستحالا
 | تابشح اور دندانعموب هدلنبسنح رکنآ یا هیلغنالف بننح |لاقبردترابعندک لب اهذخ ام ود دتا هب وش نون
 او انبانالف بسنحا لاقت ردنا ديما :لناوئورجا نذل اختم یا دخ هکر د هتسانعم كانا تافو یدالوا لو ك: ەشكى
 | ق جا هدنلباقم هللاخدا هصالخادا دع لغ ربخرو رۆن داطازفا هطزفاهتسلىا ثافویدالواكجوکو ازىكت اماذا

 | ۰ هتعا یاههادنع ازجا اذکب ب سنحا لاقب یک ك لبا اثبعماجردهنسانعم كل از ابناضرو تبا ووزن | ندلاعتم یا دخ

 لاقیردهنسانعم قلو اهدن دق فوقو لبا رابتخ او ناعما یتروطو عضوو برشماب نلاحت كن هکر و ةا هجو هیوش ||
 لاعیودهنسانعمقمروطورکندنآ بو دبا لوبق یمن ندهنسف ینیدلواعونءو یهنموهدنعامرتخا اذان الفبتتحا
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 یسلکدرو کرد حراش ردقح هلوااعد هفئاط ییدلنا فیطوت هنسفن هکر دذوخ ام ندا یانعمرونلوا قالطا

 تاأرق مالا هنسفن ز یدنکه د هصوصخم تاقوا سکره ازا رود هت ون نالوا هدکلک هب وض هلی رسک واو

 هداتعایذلاهدرویا نأرقلانم هبزح ارق لاش یهتنا رونلوا قالطا هیهیعداو راک داو تاولضو تابآ یکیدلبا
 هبرحتلاو هح السو 4 هفت هفت اطیا هنم بزح هدنع لا ردوب یعوضوم نیانسم رک راوفتساعخ همقاطن افلطم برحو

 هلبضف لرمه (بادرحالا) ةعاج یا سانلانم برحءاج لا رونلوا قالطا هب یناسنا تعاخج ةصاخو روت

 ةفلتخم کئاوط لوشرنوقاو هدنس هبعرکهالا بازحالا نوضولا یآر ال ونشا کب احا لوو اا
 ند دحاو تصش قر هلوا داناو نو اعت تسدمه بولوا عت ند هلق ره هدنس هعقو قدنخ هکر دترابع ن دنیکر شم

 قدنخ*هو زغراب د لبا هرصاح ی هن دم بولک نوجا لاتقو برح هلب واتر ضح اباّهلا لضفا هیلع ءایننالا ناطلس

 یبسهلجج هکرونید هننیعم باخک او هنصوصخم رکسع كن هسکربرحو رونید ید بازحا *هوزخاکاردیسرملآ
 ینا لاعتهلوقو هدنح یا هالا ناطیشلابرحكئلوا یاعتهلوقرسف هب و رل هلوا هرزوا تعباثم هنر ماو یار كنآ

 ترحو نوعرف لثم مهدمب نم هلا مهکلها نمودونو داعو داعو حول موق مه نالا( بازحالا موبازثم مكيلعفاخ اخا

 عج هورکه ورکه دننزو لغفت ( (تارحخلاو) هدنن زو هلعافم (هیزاحا) رونلوا قالطا هرب نالوا ظرلغو تق یارزیط

 LT و بّرح كندسکر هبزاحو اوعمجتوابارحا او راص یااوبّرصتو اوب زاخ لاقن ر دهنسانعم قلوا
 ردهنساسنعم كلا عج كلوب كلوب ىسات هدننزولیعفت (بی رحهلآ) ۱) هبززح نم تنکی ا هتب زاح لوقت ردفنسانعم

 تباصا شيا مظعو دیدشر هیسکربهلنوکس كنازو عف كناح (بز )اب ازا متع جج یا ایب رحت مهتبرح لوقت
 ان رحرمالا هبح لاقيردهنسانعم كما ليكتتو قيبضت تباغب بودیا تباصا ديدشرمارب ةا لوق لع كلتا
 یانعم هدننزوبرض كلذك( برطاو) هدننزوهمام (هبارط |) ةا هطغضوا هیلعدتشاو هباناذا لوالانابلانه
 هکرونید هدیدشو معما هدننزو رما (بیرلاو او)(بزاخا )راد واسم یب او او ردصم نعل ردنا. ن ندزوزم

 هراصا لاس هلیعص كناح رولک برح یجب كبيزحو ردیا تحباز ساک ار شو مون هم بودرا تیاصاو ضو ةناسنا

 جا نه زاتطو نیلاق ىس ەدوكە هلیفیفخ كازو یف كناح (هسارطاو)(یازخ ا)دیدش ی یا بن زحو بزاح ضا

 هنسانعم كيد روند هسو رخو رددنسانغم یازج هل نوکس كلونو یرسسکتناح (بازمطا) روئید هناویحو ناسنا
 یرملنک اح( هاب نا ردیجا ع ونر ندنشوق قلتغو و ەنسانعد ىر رز نوند هنابن یرلکدید یی واه نانی

 ا لوک كازو یارفمک اول ای نج ییججروئید#هب ۳4 تقار نوکس كنانو

 ER دل هال امار زاردز کک تخص نا ناب نازح ولو نم هک هنسکمان كيهن

 هلی رمسک كناح (یازربلا نا تاد) ردیدآ لحرب :هدننزو روش (بوزح) ردندخ ةیارح نبدا نب دم ن دم

 كياح(نامسطاو) و) هلنوکس كنبسو یف كناح (تیسحا )راد تاینعونرپ هاعص لراح > بولا ردیعسا عصومزب

 هدننزو هباک (هماسطاو) هلنوکس كنسویرشکناح (هلسخ اوا هلل رسک ك راح (باسښ او) ناشط و) هش
 هدعادالّوالا والا بابلا نم دی ا بح و هاخوا اب اتخو اناسحو انان و اخ هتسح لاش ندهنسانعم داذعت قعاص ۱

 شلیاص (بوسحلا) نيس اكر ولوا عج هفیص هلع نانسحو رکن ساک ولوا هنسانعم اک باسحو بسحو |[
 ادبسحا ذه هلوق هنمو زدلوهفمنعع ل فکر دهنسنعم بوس نت (یسیللژ هنسانعمدو دعمرونیدهبنسن |

 ۰۹۳ هلع رط تاهاسورفغ نادتمح یدادحاو لآ كنبشکر ر باح و نیلا نكسندقؤ هردقو هددعب یا ۱

 دوخ اب مرکدوخاب ردتلمو نيد دوخاب روند هلاننو لام لوق یلع زونلوا قالطاهرخافمو نساحیکیدلیادادعقو
 فرش نالوا راکردو تباثهدنتمج دا دج اوءانآدوخاب لاصلعو نسحلعفدوخاب فرشوولعنالوا هدلو لعف ||

 ردعن ره ردصو صحت هنتاد كن هسکر مرکو بښح هدن دنع راضعب و زد تلین ور دقو لانوناشدوخاب ثلاصاو

 هبسک نایلوایسن ولع هکر دصوص# هنقیعو هن وص فرشودحنکل هدهسباقوب تلاصاو تفارش هد وص ۱

 قلوا بسح بحاص هلت (تسخاو) هدنیزو هنا (ةناسح ا)ندلکد مد لوا تفص قرشو د إف

 هدننزو زما (بینط)" ټسح اذراصاذا نیما |بابلا رم ابخو یا لخلا بیلجن لا شرد هنس اچ
 یتاکعلصالایقرونلوا لامعتسا ةننسانعم :یناکب بسحوم هتنزودامرکرولکءابسح یعجیروتیدهیسک ی ج اص تخ ً

 كنمهللا مقتنایا هللا كبسح لاشن هنمو ردشعلوا لامعتسا هدننم انعم ی اک ق لطم هدعب تولوا هسانعمتباس اب |
 ٍكنبسو یضف كناح كبسح) سحر ایفاکوا اا یاببسح هللا فک ی امت لار ولكن انعم تساخعو ردندهناک باب او ,

 س صمد



۱۳۹ 

 ب راح IEE AES و لب رذن ردنوجا كاتشاب وب کمد دو لاتقا ۳

 ردقج لو | قاززمدضف هکر ولی برخ تکا فور غم نعي ٹا اة دشنزو هرعت (مبرطعا) یی اوبرتحو اونزاضوابازح و[
 | دیدیکذال وا ندلا داف تورج زووئید له اتد اسف نالؤ | هتل مو نید هبرحو هلبلنک كناجنولکب ارج جا
 نهنولسم یا نيبو رخ هانکس رتالاو دید ثب دحدنم و زد هنا نعم جاراتو لام بلو هنعط تو و

 جر دبا كنهعجچ مو هنر ور دعقاۋ هك هککوا ماش دوج انن اددآ عضومرب ةدندالب لئذه هبرح و تین وپ

 واردرب تعا رخ ترا رز دع ونءابن هلي ریسک ناجا ةب نحل ا )هنر نوک شوو لکت اب زحبو ۵ هذن نواتاکر رجولك تاب ج ا:

 باسلام مام کت هکر م ددنزو بلط نوفا برط ا هغيه یهو ةددشهنرج بی تعقولاقیرد هنس اعم نبال لیرج ۱ ۳
 لاتین نضافیخاعالک هم عو شم ۲ ۱ هلاع بلا ابلظ هل طکابرخ هبنج لحاف رد ەن انجم كلبا بو | |8

 علتط برحو ی زعم موف نم ءار ارتكب برخ و هف هبطخ "نتشاو نیلکادآ الا ابل انہ ارج لسجب ابرج | 3
 (تنت رل اول (تورحا) هلناهرد هرح یدزفم زولوا هدنفوهفزونخ هکردیشع نافجلّوالا تام هرس هکردهنتبانعم | ۱

 یکم یو ضد را هلن مصق كفار واک نرخ یعجج ناف ټی وخ ون, د هی ینک الا بولت لا دزو ما[
 | وند تا نالواشاممراذم لوق یلغروئیدهلم نالوا بولسم هدننزو هیچ (هبب (دنب رسا یک ای رکو رک ولکع ان نحو | ۱
 ٹیم هلکنراب هکر د هلکرب هایضف ك نارو تناعن( اب رح او) هت شې یذلاوا هبلسینلاهلامیا هن برج ذج ا نلاقب |
 | هدفی رابذلد [ هل دن وند رخو هک لقا ةدکد لبا تاو چا ادوار نکل دفا صا زرا هله دیمح :

 || کرد حراشر دفوف قوا برح نالوا هنساسنعم لام بل یوخاب هلن تفراب دیدابرحاو بو روک لشنوکی ۱
 | ینهنارلیدلوا و دباب هن یذ ابخاو هلفس نو نج هددفخ :شپم ایی طم هلضوا ةيشذلک لیرعلا نيب. ۰ دبا |

 ۱ ترج ةسکز و هت عا یا اب ر هتزح لوعت رد هنسانع» للبابا بز نیمی نک لاعفت (تیرقلاا 1

 ١ | نیکسک تویلبن یت قار زمو: برسا هتعطا یا هیرح لافع و ددتسانعم كمردپ شنتنتافج لّوا كام رخ یجب |
 | تنمرمه(بار حالا]هش ادا هح لاد ونتانعم نر ةشقو هد دخباذا نالا رخ اقيم ك |

 | تینغلام نادنند ین هتنکر و حلطا لذا له ا رحنا لامبارد ن انجم قرف یا دعا جاع ام رخ هی زیسک |
 | لاتقیر دةتسناتعم یمزابزوق كنو ودعم هنیامیلع هل داذا وپ رجا لاقب رد هنشا ممت كلا تاالذ هشلآ ۱ ۱
 | دو رلکدتنار غر ازخ هکر وشیدههرا خو نذیععا ضرظرب یک اوج هدننزوهعرچ (دیزطیآ)اهبحهیا نرل برجا ۱
 ناو زار یرتنک لا ذهن منان نخ بوف ید نو دوخ |
 | لب ارج نالو هنزهقلج هرز لو ی رنو نیکو هر ایج نالوا هززوا,نبنهآساپ ||
 | نالۋا هتفرط" ماترا چ ولك دتر ولف لوق لغ دنا دنزلانوخ ابن اچ نفر هيرا ذاة مرا ابنعیو ند | :

 ]نکا ونا فی ای مو نوبت هزککرک غنی چول كنب ولکک کوکو هثیاچوا ۱
 ۱ سر یی نیما دا هج وتد شوک هلیشاب ندا دز نان یه هلکنت یک, لوقلعروتد |
 ۱ ولو اون ندهلگادتکول وی لتسرپ تاتفآ هدنیرامو یرلک اف .هدیکرت ل دیس هنک رونا رتوک,ذم هلی هب رشم |
 تل لا رلکیز نوک نوک قسدل ول قررت وی ان تت ونحو دیار وذ جهل هک غیا وواد بو روط لب تهخشزوکر |
 قوخ رو زمر واج یزلک دید اپرا هکلودیچ هرب لوش هدننزو مدل رم هلیس نی لیعافمسا (ذشب در :ولوا | ۱

 هما بادا دخت زو یکی( )او رنتنیلخو نیفاق غار کاو هابط هزنکیا مي ضرا.لاش وا |
 کی دنوارا هوادبع ببر نانلورکه ره ها ضرب هددادخب ةو هیتر (هب رخ آ) درام! هد یو بکر ا

 نیس ) ردع !وتسضومرب هاش ناروغ ننزو امن یزآمز نینشفاو اینک آهک ان لو راد رو ترکی ترم ۱
 | هایش تا ارضا درد هلنعقزم «دننزو فا .براحم نوئید هاللمزا هدننزو برغم رل او) هدنینو ملقم |
 هدننز وزفز (برخا ناتو ا رضش تار اق ةو + ؛راد هذن( ةلینقر ها هدنعب :باتریطا تیرایطاسنذاعما میننو]

 | هو قتل رخ الا) ر دعق ون یان یب زو درذو زو ةظم نبا ندیل ابو یزآتسن هینناس كنس ليف |
 1 | هاو سم اترا وفم عملا یر لاتسردهنسانعم قوا هایم نیوتناب اپ نشو داسفو میت هدزوبک7 |

 | كنابن ی کدو روح اسم ندنعاّوناژیبزابیمپ لی قرت هو ین باد نولواذوجممندب رج دا
 | هشارسزاقوو نیکعتوهکلعیفخهدننزو هجر خاد (هتدرط )ندیم لب بدرخو اردو ره هدرا رونا
 1 ۱ اون وا فورد نذنرایغوا تازعا(هینیرح | ندید آل رب هبدرحو قزتودعخ یاهبدرخ هر لابو |

 || ؛هتنیغم درو ىتاي تواس در اه رودان نوکر اا د یازو رسک كلا ناس برجال

 قالطا



 ھے جک ووو ماچ

 درفعو یوم رک ذم هدنوب ود هرزوا ه راحاریز هیهسیا لک دب راج رواکنخ ردقنره رونل وا قالطا هدهبراو ع |

 Ewr ءادح هب اد لاعب هوا ققح« هرشط یرویسبس ی رلکیک هجوانالواهدنتسواكنب زهفپاق 

 | ننعن ءامدح لا قاو هدنتبن 9 لوجدادخ لا لعاموب هتمالس تلاطناوینانبالک هوش ارز ب نیک وه
 [بنیحال) یهتنا روم المتا,قلوا هت وغنى هرلکدشبا لیم ءارقفو ارقفو اب نخب ویلوا شعن لطم نکن ندمح هوا

 ۱ "هرزوا تک شو طقا كيد بتم هوزواسلیک هک ههننزو ماطق ( بادح) نذغاطرب هدنسهکتلوامور هژلیس هی فص 4

 ۱ ۱ تّأایف کو اسن بادلن مون تدرچ دقل# شا زج دوتا لات امور آویشن

 | یصوصخهرابدنکعقاو هدندروپ جونز ب هدننزو باک( بادح) نتشلواعقاو هدبنیب :۸لهنوهمتلقوا بلاک | :
 | ردیدآ لیج هنر هدرا تمنا دجو وفور ماب ادا موا هلخلوا هعقوربهدنآ ردعضومرت ه درب تشر دوب ر ضرب

 | تباه داروا لوق لع ر ددا وفر هدنبرف ةسرکم هکمرولوا ددنمالبلفو هدننزو هیهبود هلفیفطت (ةبييدخلال

 ا | هد« هرجش لوا اونا ةعیب هکر د حراشردشل وا فرراغتم هبا ران [وبرمعضوم هکر دیم ما ءایدح * هرس با ۱

 3 ۱ | بتارت (ب دما ) ردیمفا كوصر هدندروبیس هلبیق هعذخهلب دُمكملا و یسدش رغصم (یاپیدطسا) ردنلوادمعنم| ۱

 | نهسکرو قلعناذا هب اب لام زد هتسانجم یل وا قلعتموط تنجب ولنا هب هنیمیتنات هسکرپ«دنزو | ا

 [ نهنتنتشوب رپ چلا ايو اط الو طو مطب دیلعا تا املج » ی مشی تخم اا ی لناب راهم بیو کچی |
 هل رانو اهدلو ل تلخاو جت اختالل تب میک لال رتاج مینان یم قوا لوم بوت

 | تولبروآ یکی روتنف هرزوا هسک یکی ذکیساو كلبا قلعت بوشبانیکقل رونق هینکرب الثمر دپ زا م یابنعم
 ردیعما نویوا عونرب قط وضحهنموق طب هدننزو اکسیع (.ییدیدح ) زدینبم هبهظح النضینراهقیقد كمنود

 زولوارک ذعاضعبو هراتتضامن امن ووشو و دفنساعمرازراکو لاثقوكنج هکر دفورعم هدننزو بارض( ت برف |

 :هفلابم هکر ونلو !قاللطا هرداپن رواکنخ توخو هلا لایا نرل ا مپ تعقو لاق رولکب ورح یعجج هلبرابتعالاتق |

 طفل برح یا برا وذ چ یا برخ لجار لاقب و عاج برط ادیدشیا برج لج رلاقب زولوا ردص ا تقضو |

 رذ ی وما ےس رق نیش دلع نب هبحا نب رخ دن هلامتوا یاسا لزحو رد زدصم لصالا ف ارز رد زار یج و | ۱

 تراا ی بس و دنده ابن یخ واو د دب رکتعربسیمانعروصنم یدنوا زا هللا دبع نی برح و | ۱

 | بجو دلاخ ن ترجو سبق نی برحو هلادبع ن بار حو رذیرحدالوا هک هیواعمو دجا و ىلع و ردن دنیعب ات |
 ناص هکن وی غ نب فرح و حص  برخو هیلاعلا بای ب حو زیهز ن برحو عرش: برخو دا دشا |
 ندهنتسانعم ثاتشلع فسعا ددولت دم قسه جج روش اظطاوبا هک نیمی برحو ردا لورم هکر ڊمنجالا |

 ماعا ويهن ب ءرخدبانفمذ وا نوین رخ نانلوارکذدوودلکداهب لومثیداحا یکی دلیاتیاو زهبلعم تن |

 یر بو E م هدنربنیپ لقالننا لها (یوط اراد) :رایدلیا نظدحاوصنعُم سو یزاخم |
 دیاهش هدننزو نم (تارحما) نم و انن ضال ین نیکی نشلادالبیا ب رگ اراذا ولخد لاقیر ونلواقالطا |
 دنده یا بارحو تزرع لحلو ل اقف ن د هنس اعم یز البر مک ك یم (تازلا )روتید هر دار واکتج نالوا برقا |

 تو هنسانمم هنالاو دقرغ ورضاه انارو لوا پیج ثلا هاب 5 روك هنا چا باا

3300۳00 aden 

 ۰ تابوت منت قالما هک فو ار تو ی ها 3 ردعقوم ۱
 ۱ تامدواو یدنل وا :قالطا هللع رط هی وی هینلحم ردص هدعب ندا وا هبئشد هبرخ

 | هج شت دوی هاراوطو یدنلواقالطا تاک اندننیدلوناروناج برح قوم دو عفدو برحتلآ هک
 ۱ | ناکلا تضو یالظا ںیم نار ن هن ودنا رانتعالجاف هَقلاسبم ییطفل بارحراضعب ویدنلوا قالطا هل ۳5

 جن دننضانم مۇم ىئائ ندنرا ر دقو فرش قالطا هدهب رکن مزا ةنکمایدلیا د عندنا هحاصدتص)

 ۱ هدنآ ی ونلواریعت نیشنهش هکر وتبد هک لمص وضم ماتسو رول وایی هنس هظخالمیراقهل وا ممفادعو هزاج ۱

 أ | تن ناحم یجب هنسد اقفم لاد ینع روند هتتول راولو رۈتىدەنامر واو هک لهشنمو :ردیامارآ بونلک هاش هستی | ۱

 | هلتولتعب ونشا ارهاظیدبا ر دیا تمافاو س و لجهدنآ هکر دنرابع ندنردصسم لر لنآ لیا رسا نر او رولک |

 ةهفضح ز وضق هدرا وقت نکل نباش دبیرابح نال وا عقاو هدنس هم رک بالا لیثاتو بیرام نم هاشیام

 توج نزن لجو لای روند هرکسع نال واږداېېو رواکنج هدننزو هتنزو هسنکم برسم ا) دذ یضقم هلا هفب رش نک اسمو

 ]| احالاو) هدنزولجانع (تبرامت درام و هریک تاح (بارفدو برا ها کک کک ےک رک
mm:تم 0  
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 فرش کرونلولابعتسا منام تلوا تروفقرلوا كرش دکور ماد ی
 | عقب مامدلارفغب ها "نا لاو مالسلاو هولص) اهیلع ینلا "ناهنع هلا یصر دیبا تيد هنموزولوا بوج ندناما

 ۱ هدنیزو لیعفت ب بیم | هک شم یهو شن شفا توننا لاق باا امونلا لوسراپ لیق بالا
 | توت اک هدننزو لعفت (بمخ او) هیت :زو لاعتفا (باعت>الا )وس یا ابی هب لاقب ردهنسانعم كلی نابنز
 مک. نوک داپ زنادنلجم ت دم لب :وناش هک اجتحاوز تست ادا بک ولج اخ | امن ندهنسانعم قعالعض

 ۱ ادنی زوفطیعیاهعساتنمنیموبوا مول یطماذا نیموس وا موب * را ثبجت>ا لاعب رونلوا لامتسا م هنتسانغه

 | قاللبا هنسبج هدر مالسالا عجشاصوصخراکو روناوا قالطا هبیتواق (بج اخ ا ) یدک هدایزنوک کیا اینوکب
 | هدنب زوم باا هزآ اوت یاربمالا ي احن الف لاب هدب :زوباکر ؟رولکپ اجو هدنب زودت ولکه جز ۆنلۆا
 هلیالیقو هلساروشد کا هدننشوآ هنرزوک هلیسهیننهننت (ناعیلطآ )روند هبنمدخ یلرادهدروقلیجواق

 یعجب ردیاب رد دلزوکهک اب وکن ونیدهلبق هجهداس ناب هرزو| لک ل ؤا بتجاحلوق یلعرونلواریعت شاق هدیکرت ۳2

 | لاف ردنرابعا ندید ندیاروهظا دا دکل ید خد سلا تزف دک هت ردنرایسیح نینراک ندیاروهطلّوا

 | بتپاخ ندراطعود زن بجاصودب ااو ردع عاشر ر (لیفلا بجاح) اهنمذیخ انیا سمت ۱ بجاحاډب

 ۱ قلوص هدزاغوب هلنیتعتخ (بخعا)یدناراویا و یکاکردیفل ییسزافرالاسهسرب .نیچایطاود ردراب ابا

 | رضو یا (بومص) هنا نمم هک ارونید هیهیت جوک هدننزو فتک(بجحا)زوشید هغلن روضوب قج هلآ
 ي
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 | یرطوط هنخشموب نرافهدنارزواراقیساقولاوص ۍلغاص لوق لعرونید هنر راجو نالوا ف رشم یرغوط هروکوب
 | قادیفص كننظب ندر لهجو | نالواهدنرا روا كنبراقلياوا نات هدنجمق ت آو روند هک کیا نالوا فرم
 | هتیژهصخکردیزد هقفوتنالوا+دنملاتثیردنابلیقهلرمسک لداص قافصوروتید هت راخبو|نالوا نرشم هرزوا |

 | كرما ی هدریاب نواف قوسکب (باسیکسالا) ردعضومر د شنزو ریما (بیا )دلم نالوابیرق ۱

 وا نراقو کیک .بوفج هقزا هدننزو عن !rT ةبالإ هلو یا هبا لاش وا

 أ ویو يه ممبر لا و یا تا
 | ىكى راما ىع زدت كل موقت هخ) طور د هنس انعم كنك بونا یر دن ىر جو ط4 ىعاشا تدرب یینهلوفمربابهیکناو
 اول زن لاقن رددایتهچ هیشنوو رول و هدنلکش ییدح كن هنکيدحا هکزونید هنیربنال وا عفت لهو طظیلغتلضزاو

eaندن بن ولی رو نب نوا یر یر ایراد نفوس مالا جو ابف  

 رب وح هک یک فون كحچ.و نارنج لو نو دو ولو دعا كلب رکن هکر ردنرابع

 ردقلتوای رلکدیدیزکنکكشا دوخ اب قجا دغب هکر دیمسا یصنلوف ىلع ردیدآ ت ابن عونرببدحو زونلوا ریخت
 ساق یمنی جی یراقازوتكفلتوا یک امت یاو ین ی نور جت تب

| 

 FY یاااتاشبا تا قلنابرپ نم هاب نسا او اسم دحو درو اشیا هاتشل اند ا
 قمدونوا لوطاهلاح لع بوبمداو ها هجوم هنلافط ان تا لوطو پل فن اذا عیار بالا نمایدح |

 روك مهجوید ورک لنورته (باذحالا) اهدلو یلعتلشاو جو ازت یار تبدح ل اقر ند هنشانعم

 کر رونق قلموق نشب نار ارد لمرلا ب دود جاو بدخا عع لج زا بدو دح |لافیندهنمانعمقل وا رونق كب هرزوآ
 ةا :زو تفتک ( ليدل و) هدننزو رچا (یدحالا) رذهنس انععبادح | هدشنزو لعافت ( بداعلآ) هدقدل وای کیا

 || ردضلخدو هرهظجرخاذ بدحو بدح الجل ر لاق رويو اروپنق شریک, یرحا طیور دضب وهج يس ةقرأ

 نذهنسانعمت شو زدیم +۱ ك غاطرمهندز وپ هی زافهدنبرق هکمور دیجسا رم طب دنا كنکیکلوقبدجاو

 لک هلثنزوهحرف (ذپدطبل) بکر لا قاشیا تدخلا عا ماسالا يف لاقذا ندملوآ هتسانعم .دیدش نالوا عالم نکل
 ءایخ هلص نزاع (بدخا) بدجلا هربنک یا هبدح زا لاسروئید هر نالوا قرت یز ادد بح باول

 لان ز هة اش مج اهقاوش قار ومالا دج هبخنا:ل اب راولتد هلاوحاو روما ولدا شهو ولت زر دمجب ندنس هلک
 ندنفلقرا ron هبهزا د لوشو ءادخ هرن لات رۈشد هج اغا: رکو ب یک ںولنق ءادخو ياا ءایدختهنس | |

 نر

 ی
ar rey rg 

 حج تم تو

 ۱ هدنهولط نوک سجا بجا ال شهزونلوا قالسطا هنینافو هنجوا كت هنسنره بجاحو رولکبجاوخ

 f | فانا اوان ندر کو هحوا هلاڪ( نانغا )برم یا ابوح لحرلامنرونلواقالطا هیسکنالوا

 | روکذ مەجو هدنزو باشیشعا (بآدیدحالا) بدج نعل زا« یدخبا لاقي ردهنسانعم قلواروبنق هرزوا"
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 سب سر سس ا

 فعضو رولوا مساو ر دصم كلذكى سدد هبا ین اعمو الیلق هي رج یاءام ا هبعح تعم“ لوقتوالبلق یرج اذا بصح

 رولیدهژوب راقهبصحو ر ونېدەنسما ولع ىتۇشتوط ك شىنار انلاةبعح و ردهنسانعمكمروس هودوز دهتسانعمتفاخاو

 ندناتسدنه همچو ندنتلاباهفر هفارعادتبااربز لرد یدنهسرفلهاور قارعلهااک | هتسانعمیماش عطب

 ˆ د | هبصح اپ تشجوابنامنرشع نم تکله# لثل اهنیو رونیده هو دلو رهو قیرآ هبحو رولک عح چر د شاک
 كيوصیخدوب هدننزوبکیک ( به كاد روتکن اونانو فین یتسنکیآو لدلبا الهز کس كن هود نوآیتعب
 ن دیاصصا هدننزو باطبط ( باعا ) نونبد هب هود هروج و نویز كچوکیس هثجو روتید هننهآهخنز آ هعنژآ
 رونبد هیسک برش هدب و یوخ دو روند هیسک معدو سوبع لک هل حبق و روند باج ة سک رؤ دورو هصقو ردنا ڈر
 كکرا نالوا هیلبواږوخاب هب ینکلیئضو نوبزو هروج باو ردیدآ ی بلف كن هسک ان للا ن ورع باعوا
 هروچو نوب ز نخدوب هلبا هددشمیای. ېا ردیعسا كنپ ر دب ۍبانلا ۍرضبلا بیعش باصحوروئید مود |
 هدننزو بک اوک(بحابط )ر وید دیسک نالوا ادغدب هلیسهبن لعاف مسا ( ب۴ ا) روش د هب هود كکرا لیتو |
 (بحانطتا)ردب ده دلبر و ر ونت دهزاهو درس هثجو هد رخ ورود هاهو د كاجو عد رسی غابازدعچ ن دنلغفل نانصح |
 یکجوب زدلب و یکجوب شنآهدکر ر دیا نال یک عش یزادانقوراچؤا ققو هک هکر دیدآ کس عونرهدننزوطب الع |
 نالواریاطتم هیاوه ندنراقوط هنن زب یركنیراشاطقمعج بج ابل ارات لوق ىلع ردندنوببحایط ارانردبرلکدید |

 یشن | هدنس میخ ندنفوخ ناب یدنا هسک ل یخ ر ندنس هلیبق براحم (بحابحوبا) ردنرابع ندنس هرارمش
 ناد هبهحوب لوق ىلع رادیلک توروکرانیا باهذو بابا هلت مالراب كب هک اتیدیا نانقن هلارانوطوا هچناوهدرخ

 نانشح ندقاهچ هرزواروگ ذم هجو دوخ اب ردینیم هن دلوا فبعض یشت آرد هنسبانعم فعض هکرد ڈوخام |
 یژرمرقیرداضقو هحال [لش و یراضو ناعوا زدکح و رتمتش هبهکر کح لشیابح ابح م )زر هلوج هز هرارتش
 لوش هلب ابد دشن( بالحا) ردیقل كن هنکرب هدننزو املا هبا هجم لاذ (ءابسیرذ)ند نرم لبا راک نر یراضو ۱
 دولک باوح یعج ساظرقلا لوح عقواذا باح مهس لاسفب هشودهنفارطا بویقوط هان هکر ونید هقوانالبتآ ۱
 [هیییط )دیس هینک كن الہ نعي كنطیح بوی ما ردعض و فب هدهمامتو ردب ذآ نوت ضرب هدننزو یر( یخ |
 ردراتدح هبیخ ن فو ن دمج ن قار او هع نب مهار زدن یماساوز دهب ری د همای هد شت کا وار غنم
 یقالطا هثنؤمورک ن حردلغاف منا ندبات ( تعا از دعض وم زب هدنسبحاو هعطیهدقارعهدننزو هنیپح (هینبخاآ
 لبس هدایز بو ردیاوڅآ رف ماما وبرك رد خؤ اشرد نوت اح یی: وس عب هب یا بحم او بخم لر لاق زونوا |
 كن هزمه ( ناجا )رنج ىا خر ىر لاق ىد لوا ڭا: یس هام هکروشد همهودنالوآ باتو ەدنامورف ولی نو |

 رکن اقرف بلح نانلطب ردهیرق یکیاهدنتت هک وار صم هلم اخ (دینابسا )ردعضوجزپهدنرابد ملسینهلبقف
 ردیقل یزاا قضسا نی لیمعما هلی كتهددشم یاب و یف كلا (هیوح) ردهقلبرب هدنسهکلوا ماش هدننزو
 لب ون هصق هدتنزورفعج هلا هیقوف یا( برا )ردیهسا كقد ینامبصالا یارانویلادجحم نب نتج ظفاعیو
 ردک ادا ءالا تریخ لاق ردهنسانعم قعالووض هدش زو هحرخد هلنا دشلثم یان( هب رتا روش دەب ینکد وداو ۱

 همرکعآ هب رم )یدنالو هلفعشراق هر وماج قیووص كنبب وق ئە ا4 1: ظلخخ اواهژاردک دال تب حلاق |
 هکردنابنرب هدننرو عقر (تژح) رود هکح هزباد نالوا هدنطسو كعادود تسوا هکر دهنتنانعم همرح هدننزو |

 اغا نالقهدنبدهرهتو روت هیوص دظیلغقنالوب بزتحورب هد نشخو تشرد لوق طب دز قشم |
 كخاب یفاصدوخ اب كغابناقج ندناب وبح مدننزو ج رز (بلتطآ)رولوا حبات دغم زا کر وتید هخهمو و هغشالب
 ردهتسانعم قلا ناپتوزس هدننزوباک (باحعاو) هدننزو ترک (تعا )ر وتد هنس هلص واو هشن رک ن الق هذا

 بچ یهج رونند هبه دز قحب هنو ارس هلبسو دنکرواوا مدا باو هزتساذا لوالا بابلا نما اچو اخت هج لاقب
 یخبدلوا عطقنح كنهن قاشاط هراق نانلوارببعت «رح «دهدابباخو هیج > ام وهو ناچ نو د لاقب هلنېتم صر ولک
 دعقلاق روند هغانط كبو ییس هبتو روډ هغلموق نالوا راویهو تسار یدازوانوزوآ !دزطمو روندهز

 روثلوا قالطا هناجو هيجان دوخاب هننوتر واب تشنوکبعشلا ئانو فرشلا لب یا باا لطف
 هکر وتد هزک جنا هقف وب و هجا یکراز بانجو رونلوا یالطا اه شش نالوا لئاخو هدرپ هی هتسن یکیا افطمو |
 | هدنروص ورونلوا لئاح هنسارا كخ التروغوبنالوا یسارحمنسفن هلبارکچ او .ضوتعم هدنن یوانب یکیاكنسنا |

 نالوا طع یابند باخورولوا هقشب ندیزدهجنا نالوا لئاممانتی طب هلکر وک ن دز یر اكد د فوم با باج |
 تناک اق نۆ: لنج وهز هل ناتا تراوتیخ یلاعت هلو زده ټو راش لاقرب دآ ل بجو ؛د هنو ا ندغاق لج



€ 

 |هدینزو ناهس بابعلوا هدننزو هیاعس ةنابخو هدننزوهنیهج هبیبحو هدننزو هنیفس هسخو هدننز و تیکبنیخو ۱
 | یتتلورکذ ین ضب هکه تر دن دصانعشا یماسهدننزو ظب الع بحابخو هدنزو هبض هبخو هدشزو باک بابعو

 | ن عشاو نب نابحو لاله لب نابحو ردندیاجصا ذقن نب نابخ ردندیمانماو رد دآ هردربهدنه هدننزو ناک (نابح
 | ردندبماساو ر د لرب هدرولاسبن رهش هل دیدشت كلاب و یرمسکكاح (نابح) ردرلئدخحم نابحنهلسو نابخ

 | تابخو یزعلا لع نن او هبطع ننابتسو یسوم ننابخو راردن دناهارد هلبا هست یاب یار ىلع سبب ۱
 | تناؤ رر کد ننابح ندو یدادفبلادوجم نب نابح ردن دبماشا یدو هلیمض كاان ( نابخ) ردراث دحر اشنا

 | ةثیدمهدننزو هلیفس دبی هدننزو همظعم (ة لوا( ةب وبعمل او) هليسهينب لوعفم مسا  هبحنا!رایدلبا تیدح
 || هایقف كند دنس ىاو كاع( ةبلا) رذبمسالجزررب هدننزو دعقه ( بب ) تاولضلااهنكاس لیعردیراساهرّونم
 | بوبحو دولک ابخ یعجج زد نتج مسا بحو روند هنسهناد كلالغراسو هبزاو یادغب ردیدحاو تنسهلکن حب

 | ام ىا ةبح هیف لام لوقت رددنسناسعم تخاخ هبخو ردیعجب «لرقهکی کن ارت رولکنابحو هلبمم تناخرولک
 | یدنا زدبا تبابطنوناخ لوا هرزوا یعلعت كناو تاقالمامنادبو یا قشعناک انج مانزوظنم هکردیعسا نوناخربو
 ۱ تابه درب هروکه ناس هداروا راموس ره هد نثر داف كکم رقوم نژو هبخور وسدهش هعطقر كت هنسنو ةبحو

 | ق هبط ر دندیماسآزتسف رعت فرح هبحو زولوا زجر ندنثرچ رکسقرق كمهردرب هکر دیرادقم یت كنم
 | زدندنیعباتملس نب هبحویترعلا نب وج نب هبحو لسم نی هبحو هبح یا نبا هڅو ردندیاحصضا سباح نیهبحو كکعب
 | دنعو هی رغ ن هبحوباو و رغ ێ دنع تةواو ل زام ا ةبحوناو ردملنوت نالۆأ باوص لوق ىلع یردبلادبحوناو
 | نالواهدکر وب هکر داذب وتس (بلقلاذح)ژدندنیندح هبخ یبانآ هللا ة به باهولادیعو هبح نیدج انت مالتا
 | دقبر و تکر وب لضاژ داق كز وب هکر لب دتبارپ سفت ها یلقلا ةع هم راض عب ردنرصت و ؛لاردآ لر دکح هنادءایس
 ]ها ادب ۇش هروکه اتن اوبد نخ اضرابدلنا ر سفت هلبا بلقلا ةرغراضعب و ردقج هلوا ناق یکه طقننالوا
 || لد نادەن ید و رولو !هدنطتمو كروب هکر دهنسن هدرخ هایسرب هدکروب بلقلاذبخ ضعبلادنعو ردقج هاوار
 | ند هقلع نالوا یلخاذ كکروب بلقلاذبح هروکهتنایب كني رهزا هکر ید حراش ردبرلکدید ءادیوس هکر دقج هلو
 | یاوق نالوا عو دوم هدنآ ت لقلا ةر کرد ميزتعردندنلببقرببعت فالتخا ینا هلن دیدرت فرخ كفلومر دنرابغ
 | هتیعب ردقج هلوا یرلکدید یزوکب لق رد هدنل زر مرصب تّوقتالواهدزوکردللاغ ظوفتقلواترابغ ندنرصب
 | عقومو مالسا لح هکردردض ۱ زدنلبا ببترت هقبطدب نوجما بلق نیقمح ضعبو ردانعهریکی ی هلزوک
 | لس هکرددآوف 4 .رد قلا ةع لح دم هدر كروب هکر دفافش ۳ ردناعا لغ کرد باق ۲ رد شاوشو
 | کرد بلقلاذجعهح ۷ رد هبیدمولع لخرکردءادیوس ٩ رد ما ذبح لح هکر د بلقلا تب 9 رد قمل اةب ور
 ریبعت كنلتج زرید یخد مطبهکردیشع كنجاغا قازفاس ارضا ةبلأ یهشاردهیلا اقص لت لم

 | كرلکضچ عی نیا و تاؤ رس هلیرشنکاح (هبطا) ر دنت وا هلروح هکر دمنوش ءادوسلاهبعا روتلوا ||
 | دوشید هی هنلتخم بوبخ"ندعوتره دوخ ان زولوا تبانهدنخلاراراقلتوا هکردنابنهدرخنرب لوق عر ولید هنیرامخت

 رونی دم دنگ كرار نار مست دوش, هیف كلاحرد هبح یدرفمر ود هنر ام كتابن عنج دوخ اب رود هني
 لوق لبعوونیدهغلتونالوارتنکنع تولع_هززوا یرب یرتو هاف روت دم هن تاب هام و هلرار سک

 ندشلیا ثیداحا تباوئز ندنراترمضخ انجن اماما د نت نوقعب ردندیماسا هبحو روند هنسیروق كناوربس
 رد هعلقرب ندنافاتضماسرهش هدو اردیسنج عجب تلهبح هرزوا ینیدنلوارکذ هلیقف كاح (بطآأ

 نیاوارقو موك كغلموقو تيوص هدشزو تشع (نینبآو) هلندی ( تشل) ردیدآ اطر هدنبارت توممضحو

 فابصیکرول:قر هوا هرزوا ماظن فط مو نشحن یک یس یدوجا راشد نالوهدرغآو روند هنر الو
 ردندیهاسا هل بط تااع (هیابح) ردسهنک كابن هدننزو نارغ (تاتح مآ )روند هنتلاحیسلوا رادناوقآریو
 بام یابح)نردشاما کب دع عاخشا ناد وتن ماما ر دث نخی ان ن لا دیعو ردرعافتسزخرب یدعسلادباح |

 كناتو یخ ناخ, (باحن) :ردندنیعبات هدیشنکیآ باح ماو زد ةسکرب ندیلاوولب هک لالا باحر د داساهدننژو

 یس

 هککا دیصا) ندندنرایماضا ناوسنهبانحو ودول اخهلاعتالوایسقش تند مان یک ول لس وا هل دد

 هام به لاقیزولوازساو ر دضم هدانعفوت ر دربه هلی وص هکروشدهنسهآ ة نشا ههو زآ زآ لروض هدنزو

 ورک

 ̀ ]| اخو رد لب احقفوب لوق لع ثادصلاج. نبنابخو ردندباصعاردندنسهبقمیلسونب کی لسلا کا نب نا



۰ 

| 

 نالوانیمدج او دج مدلالاوتسندنبانهملنظفل بحعقاوهدنتب#ارارسلا چ عن و ی دلا
 ردهنسانعم بوو یدنلوارکد هکردهنسانعم تبح هلیعص كناح (پابلا) یهتنا ردشمریو باوجود رد هبوک
 بابحو رذنلا نبباپحوردیمسا تاذرب ندراصناو ردیدآ تعاجبرپندنس هلببق ملسوئپو یک هیح رونیدهنالو
 بابحو ردندیاسا هللادېع نب بابحو ربع ن بابحو ريج نبابحو ءزج ن بابحو دیز نبابحو یظیقنب

 بابحو رد رلکدید یسی روایهغب روقردیدآ كجوب هایسرب ندن رکجوب وص هکرولوا یسنججج ندنظفل هیچ |
 بوبحم كلاذو بح وهف ابابحا هبحا لاق پرد هنس انعم كل ا تبح هل سک ب هره (بابجال) رد ناطیش مسا |
 ندنغیداوا نورحهودبابحاو ین ءابلا ذح هتیحاو هنیبحالوقتو ردا لیلقوهو قلاب بحمو سایر لع |

erتباصا تلعو ضرمرب دوخاب بولوا ضراع كلنسکش هنیدوجو لوق ىلع كل عانتما  
 بحا لاق ردق هوا لاله دوخاب بولوپ تقافا هک رد هنس انعم قمل ا بوکوچ پولوا ل اجمیب هنکرحهلکب یا |
 قلوب تقافا بولاغاصهتسخ بابحاو توم وا ًاربب ىح هناکم حرب إف ض وار یکه بیصاو ای ادای
 ةبحاذراصاذا عرزلا بحالاش ردهنسانعم قغوط هناد نیکاو هضرمنمأراذا نالف حا لاق رد هننیانوم |

 لوا بسم باقسا کرد جراش هتیخماو هتنیحاو هتبپح لوفت رد هنس انعم كم دبا تسود ( بابت الا
 یلیخوص هدنرل هنکشا كنبشاوم بابخساو یکی کیدلکهنساضعم قمل وا نسم ناست ارولک هد هنسا ینه |
 هفرط ندرٌم لزانم تلاحو و رد هنسانعم قلوادنم یرالمحتهغلزسوص هلغمر وط هيلو ا پویملوا خارفا تیم
 لاطو ءالا تکبسااذا لالا شرکت بسا لاقب رولوا هدنماکنه یولطاعم كنب ندلب لیهسو ۍناقنلا تكنههبجو |
 کد جزم ن یاهیلعهبخسا لات ریل عتسههنسانعم كلياراتخاو حرت هرز وارخآ + نهنسزو اهن | 1

 لوقت رولک هنسانعم بحتو رد هنسا جم بوبح هدننزو ریما (ببیط) رد دوخ أم نډنوپ یهقف بابت رها |
 یکدوسالا نب بببحو لسا نببیح ردیجسا ییاحصرفن شب زونوا نسب رن فرح بپبحو کی یا یکی |
 كن کرونید هی هنسن لوشو یکب ابحو بح رد هنسانعم بوبح هلی كلاح ( دی )ردیدآ ت چاچ ندنبتلحو |
 هنکدرکحب مزواوردهنسانعمتبحهبحو نینهلوارونلشوخ بو وس سلوا كکلمو لام یدنکدوخاب سیل زو اکیس |
 هد دنس یاب ارغصم ( بیبح) هدننزو درمص ر لک ببح ییچج رد هنسا عف هبببحو رود خړ هپح هايف نوید |

 رب زو ردندنیتدحم یلنعنبیبحو رج نبییحو ردب ردارب یرقلا تاب زا ةرج هکب یبخ لب ببحر دندیماس هلا ۱
 نب م رخ یمکیا ندسنا ترضح یکلواردیریغكنيدسا نام ی ببیح ویو ردندنیمبات نام نبییجهدنتزو |
 قجهناوا تبحهنوولنومهو لوک هو اشوخ هلیحف كنود دشم یابو باح (اذبح )ردشل با ثیدخ تیاوز ندکاف |
 یلصا ردیضام لعف بح لصالا ف یکم نردندح دم لاعفاوبو بییجوه یامالااذبح لاقی رک ریه
 دحاو مسا وچ ردم مسارب ندنواشا ءامسا رکردیلعاف یسک اذو ردهنسانءابوبحتراص هدننز و عرکزدیبج

 نههو لدب ندنس هلک اذیدعبام ردرلعوف يه هرزوا تیربخ یدعباعو هرز وا تبثادتبا الحم بونلوا لیزهنذنلرتغ

 سپ ردشلوا یراج هنسارج لثم بونلق هدحاو لکه لغلوا حزمو مزالمهنسدلک بجهر زوا یتیدنلوارکداریز |
 رد هنسالعم تګ اا هدنن زو باح“( یاخا) ردلکدز اج كد دنه هزبح روتتد دنه اذنجیو دبز اذیح ۱

 كنس نعي لدهج غاسوا كتبح ةياغیا اذکل عفت نا كبابح لاقي رد هنسانعم ټقاطو ده غلبم لوق لع |
 ردهنسانعم هدومکا كنناغز ریدا ذک لعفتنا لاداج هک ن رولو! كعد ر دکلیا لب وش  هنوبحم تقاط تاپ |

 لوب لو هدنزوب یراج ءام دوخاب رونید هنیرپ نالواربثکو مظع ك وص ءاملا بابحو ردهصوصخ بیکاوتزانوب
 ثداح هدنزوب كيوصدوخ اب رواوا ی رثا كنسمفوطراکز ور ههاوب هکرونید هراهقب رطنالوا دا هدنزرط هلساس
 رونید هنبرب نالواربثکو مظعم كغلموق لمر|بابح كاذکر ولو! ثداح هدف دغاب روغ کنونی هزافجربق نالوا
 مهاربا ندجاو یطساولا اص نب بابحو هنسانعم لط رونید هتبوطر نانلو ارت منیشو هچو ردندیماسابابجو
 اوب ات لا قبرد هنسانعم كمشوس یدیا بباحت ییصا هدننزو لعافت ( :پاحغلا) ر دیدند ییایطا بابح نا |
 قیلکنو و رد هنسافعم كمر وتسوکت حو یلتسودهیسکرپ هدننزو لعفت (بیهلا) اضف مهضعب بحایا
 یدیقلّوا هدهاس تاهماکر دحراش رد هنسانعم قعاق لوا هبوتصو ةبحنارهظا یا هيلا بب لاق ردنعضتم
 یدلوا وا طبط هبا وص ېک وکر ولو ازاجم هلغلوا موس ره ترا ءال نمعالتما اذاهرغو زاما ببحت هکلب ردقوب
 || اب درد شوارف صم بیحو «دزوربل (بیح) یهتآ یدناوارک شکه روند هوک نخ ادا |

 هيلا تیت# وشان دیعار ادبعنل دنچ هکر دلوقنم ندیععا هکر د حراش رونبدهبهبوکنالوا ندهبجریو

 س
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 سس

۱ 

۱ 



 كنماتبلەكر رب نانلوا قالسطا بیچ هدراناب كيساتلالاح هکربد حراش ردلکدیبهدام :تیمودماقم وب یز

 | ثبح لوقت ردهنسا بعمقجپآ هقاب بیج ور د شلو ا قالطا هل هشت هیهقاب رد هبماع تخلو ردهدنل زمصییس هسدک
 ۱ لا رونلوا لامعتسا هتسانعمبلقوردضبیخو زدشلبارکذ ید هدنلنذبوجینول فلوم هیوجاکهسجا صیملا

 | نینخ نب ةرجو هنسانعم ضرالا لخدمرا رد ضرالا بیجو ام هيما نعي ردصلاو بلقلایا بیا متصانوه

 | «دننزو بکوک(ب یوا )ءال ل صف ردندح وکلا بیم ندو ردندنېث دخ رد هدبنزو دا دش هک بایطا |
 هب هعښچو هداوصو ر نيد هنغنرطراوط زوقج یاو ؛لویب ۍکه طاوقو رونید هب هغوق عساو و ږونيد هی هردعساو

 | عضوم كنو بلا دنعرولکب ویج یعجج هنسانعمنابی رکرونید هب هقاب هدننز و بیع (بیلبا )ردیدآ راصح یکیا |

 هیازوا"هشناع ترضح هدنسهعقو لجج هکر دق هلوا لم عقاو هدننبب هرصب هلیاهکم مضوموشاهکر ید حراش ۱

 | هل لص مرکآلوسر رابدلبآ دقت هدتزو نکشراضعب و هددنزو باس ین وبراضعبو یدلباعجت یرابالکو لوزن |
 | ردن راشااکآ بالکن هلزامرویپ باوا بالک | بهص نکا هپ هرهطم جاو زا نوکر یراترضح سو هیلع

 قونید ةینوق كوي كبو هغاصوصو هب وطق كلویب كب هلباه (ذبوطا)ر دیعسا یربق كت هسکمان هربو نر بلکو |
 | رنک راخ ( بلاو( بالا ) یکدادو ردعما هتسا نعم کوسقلتسود هاب دیدشن نامو ئم كاج( لاا
 | باتو ةو بخو تایحو خامي لاقي ردهنسانعم بح هلی تلاح (بابلاو) هلیصت تناحو كب (ةبجل إو
 قافلا تابلا نه اح وابخ هبحا هتيح لوقت هتسانعم كموس رولواردصم هلل یسکو یعضكناح بجو دادويا |

 | که لوا مولعع هکر دشلیا قیقحت همسر وب هدّزاصب فلوم نوا دراو ندیناتباب یدعتم فعاضماری زردذاشوبو
 ]| ضان زبد نانشالاةبحب اذن ملف ردیتنانعم ابو افص ۱ ردژناد هززواانعم شب,هدنغا ئمام بحوشا
 | رتعبلا لح هضو ردیسانعم توبثو مورل ۳ ردندتهج لوا ءالا بابح ر دیسانعم روهظو ولع < ءائب هننراضنو
 | دعاول طلا اضباةنموآ هلخادو هبل یا تلقلاذبخ هنمو ردیساتخم بابلو صولخ ۶ معاف لرباذا بخاو
 | ءا هیف ظفحم ینلا ءاعولل ءاملا بح هنمو زدیشانعم ؛لاسماو ظفح*0 هماوق ةدامو شل لصا یهذا بوبا
 | :افصاریز ردندنهزاول هلدادو و تبحهسج*یناعموتشا کر درهاظرما سد ایا تونل ا عم هیفو هکسعو

 | یف بل تاشو یو او توی و یروهظنوولعهرزوا لاک هتقرط بوبح كنو رد قنلعتو بلق +داراو ت دوم
 | دنع لصوصخ هل جن و وب ر دراکرد «دنی تاب یتلوا طوفج تانبهقالع هدنویدو ینو هلام هبوبخ |

 | بح هتازا نوا قنلوا لاد هموهفم نالوا عماج یرانعموب نشپ ودشلوا قفعم هلن مورس چ ناعم
 ۱ هک اوکه لدل وا تکرف نادنفرخ ءاب نالوا یوفش هلیفر أح نالوا ندقلخ یاصقا هکرادلیا عضو یس ه"دام
 | میت فی دللوا یللخت تان هایشا هد هزایه بولو | صحت تب وبحم ننتمارش یناشو لاح ءایسهتنو ادا كبح
 | قالطا تاک | هتنیارولوا ناصقن ندنون س ردمزالقلوا هاب وہ یناش ید كنلحم لصا ردینیم هراعشاو
 ۱ یذلوا بوبحم بخت نع "هنساضعم هبحا ام راد نالفن بح هدنماقم بحتنرابرعو ۰ یتهتنا :دلکداو رو جک

 ملاح تر یا ذیل تنبخ لوقتو یدنلوا ماغدا ناکسالادعب هدننزومزکی دباببح یلضا كنوب هکر بد حراش |
 قاراخان زا هلک تییلو تررش « دفعا ضم قر هلوا ندساخ باب كوب و مدلوا بوب یلیکوساکانبنعب
 ئا انحف >یثللااذه لا لح لاتش ردهنسانعم قلق لیکوسو كمردوس هکر ی هنسنرب حو, زدقوب یربظت

 دوخ ایر دسفج هل ؤا تنوکه کر وند هب قسد كوببو یریا لوق نلع هنسانعم هرج رونید هب سد بخو هبحا عج
 | زردروتوایسد وی ولبلوق یکی کا لغلوا كیلد ۍساتوو| بودیا ټېترت ند هتختهناد ترذکر ونيد هغاروتوالوش
 | اخ كح ا نالوا حک نکک روند هنغانق كيوکه ماکو هبوکب حس هکردینبم کوب یرللوق ةمارکو ابح راب رع
 | هلب نکاح رولک بابحو هت اغفر ولکه بجو ر ولک بابحا یعچب كنسةلک ب حو ارد هدنلبو أت امارکآ كمرکاو
 تق لاق رد هنسانعم قوا هدیچنر بوکخبعتو فقواذا لج را بح لا ردهنسانعم فوقو قمروط بحو
 | دندلاخلر یاسا بایحتو یدلوارکذ هک هتنرونید هب یوس هیننزو باک( بیاسما) بعنااذا لوهجلا یلع دیز
 | تلاح بل ابا هتیاح لوقت هنسانعم كعشوس رولوا زدصم ندنبب هلعافمو زونید هب هپوکنالوا ندهبحررو

 نابحو نولکبابحا ییج هلباهرد هبح یومردهنسانعم بوبحو یدنلوارکذ هکر دهنسانعم تبحو کوس هلی رسک |
 تزدن هلیعض اح رولک ب>و هلتاقفرولک هببحو هلیعض كناحرولکب وبجو هلیدیدشن كابو یرسک ناحرولک
 ۱ حیا هرحانا لومنو یو یا یحوه لوقتردهنساښعه نح ییوس بحو ردعجمساوب لوق لع هرزوا

۱ 

 نددحو و ِ

 | ددیدآ عضومرپ هدنب رق هرصبو ردیعسا ك دمشچ صوص خرا دوخابرونال وص یتاومو باودندنا هکر ونیدهیهمزاباو



 | ندلاعفا هیاچ [و ناجا هدهزاس تاہم RE EERIE "ومهکیدلاردشلبا ننی

 اجا هیاج هکیدید هدننضروب رم لث هدنعجچ ینادیمیحزدموسرم هززوا قلواردصمحما هیبجو هاجو ردصم ||
 هیانذد هتیو رونلوا عضو ۳ 4 ۱۱۱۳۱

 ورن لیهسهکر دروط سم همسر وب نول رم لثم هداص هنو رده درک یصن یییدلواردصم داجاو ر درد صم منا 1

 ۱ هلی هرکصن دنزاسقشم ارطاضو لاس ینیلخ اراب دشا هفداصم هپ نفث سنخ هک ان نکیاردیکه با سناولضوا یدنک
 | هدبوت هنا سنخاسب یدلبا هداف یغیدلو اولغوا یخدلوا هدکد لبا لاوس وید رده مالغ نالوا هدکنبعمونشا |
 أ ھام هدلاو بویلادنسانعم دصف ینہ لکم !سنآ یدیدزد هتم هن كن نعود ص غوا مپ ییا كم انا تو داق

 [ ةناخ ءاساف اعم داتا لیس هلکجر و N رک تک را تل هر حج یاب ظن مهدلاو هلکلنا مهف ۱

 ةب وب ) یهشاربدمولهدلام یر شم قیر و باوج شلکب و يدلکیدشلکب نشو برضهدعب بولد |
 هدنفلارا توی ورونیذهناکءمالموژودعقاوهدنغلارارب ر کو تشیزدیغازطو هنسانعم هرفحروتیدهروقچهدننزوهب و

 درمص رولک بوچ_یعجرزنید هنادیم یضیو قحو زود نالوا هدنغلارا ضرا يا دوخاب روند هرب قحا نالوا |
 لبللا یا هلا لوشرابلاف الجزر نا تند هنموردلیضفت لعفا هدننزو برقا (بوجالا) هرزوا : | دوذش هدننزو | 1

 | ذغناو ةوعدنیضما نعم ىلع ربسلاپ اهنعطقاذا ضرالا تبجنماماهّافرباغلالبللا فوج لاقف ةوعد پوجا ۱
 | هفانسعطقاب یسلکبوجاهدموق رم دج نقل رلاانلسراو ةهرافل یطعا باب نمل اوا هباجالا ناظم

 | ینھلاہاکرد ضرع هدنفوج هک ننقابآ انعم لضاح هدیروص ول نوا تارق ردفا نرخ ایزدی وب ۱

 | دوخابزولوا كع در یدشهلتبسن هرههک اس هدناذافناو خالباهباجا ةنظمو حقی لوبق عقوماعد نان |
 | فرصت نده اجا دوب یکی نیدلوا لعفا .هزوا ذوذش ندنظفل ءاطعا یس هلک رطعا هدنلوق ههرافل یطعا |

 | هکهن رد نسفم هدندنع,هن وسسقرمضن لعفا نداره هنوکوی و رولوا كيعد دباجالای عسا هکر دنشغلوا ۱

 هدنس هم رکمهاول حاب السراو تاذکف ورمل .هالواومهازدلل هاطعاام لاپ دونلوافرصت ید پت
 لعفم هالو ریمل هب هرانهسدکلد تویلوا ءام لاج يدنکځ رردهنسابم یلمازجزدیھچج كاإل ہک قاول عقاد | ۱

 ندندنلیقیزامحدانسااب ییالبطام اول رزایملم هکر دحراشزولوا ندلیمفلوا یدو نیغملواه دارا یسانعم 1

 | بولول درفلا قنا د وخلى رولوا 1 جالا تاز یر مانو نال رولوا یبسنلعاف مساهکرولوا تقیقح ووخ | ۱

 | لاتناکرددلبق اوز فذح دوخاب ردوا, نان تعا ناک امدوخای ردبس هخاقلاحایر 7 ارز هل رابتما تی |
 | نذنسەدامةۇعةلا ناب اریدقتک اوکه م وقر هدام هروکه نناب كننیبشخحزو بشاخوه ذب ثعاو لقا و پف لقبا |
 | بناوجی( باول ) .یچبتا رولو ا هنسانعم هی اچتسم ةومدلا تراض سب یک تل اط ردندسماخ بابک ر دف یضتم |
 دقرانفب رطیاربخ هاج نمله لاقیو هنیبانعم هبراط رابخا روتلوا قالطا هثداوحورابخ اروهظون هدبزو

 نیعلازومهه حل ندهنتس اتعم یردللذبأاچ «ئردملاةباج ردشفلو | قالطانوچچکیدلکب و دیامطعق یربدو دالب

 قمنلماوجهدننزو لافن (بو ( توام[ )ها یا ب اجت او هاا و هر وچسا لاق رد هنسانعم هراجا كمريوباوج ۱

 طساوو ندا جدو (نااج)رذفضوم کیا (نا اا اا )اضعت ابد! ےطعب ب بواحیا او وایح لاق ردهتسانعم ۱

 هدئنزو تبصف (بیگ)ردهلنقرب ندننلمایقریج هدننزو لّوقت بوج ندیدآ تلابار هدنع ورد هپ رقرب تی |

 تابوا دلما یک ایم هدنسهدام باگیراتوب فلومنداجی نلمی ر ندنبم نت ۱

 هبال رولو ار3 صو مابنانعنابب رک ن وشدهب هقابهدنبزو سبغ (نیطا)ردیمسایت رق كنهسیک مان ملسنبنابو | و

 ا ا سل, 1 تب یلعلا باما ۳ مع ضوا لات هوا شما تیام بودیا تباضارویغت
 1 مردم هدلنمانوره هدنژو؛ نافوط(ناب وج) ردیف كەك ن بكلام دنزونآک باوج) رنو اطهار

 ۳ لاش رولید هوب لیفثو تشزو نگر ج دلینوکس تا هو یتفلیج (بهم لا )رد سّرعم نابوکر د هبرقرب
 1 اکا هدننزو بن اچ (بهاسلبا )روند هینلک هک نالوا احب ی هدننزوربنم (بهصتا)لیقن یا بهج هچوآ

 هدننارا شلناتو سدق هدتنزو تیز" (تنح) هبنالعیا ایهاجو ابهاج هاتا لانه یکی هاجر دەنس انما

 دیس اوس ےس س ب

 نك ولیغابص دولت هقان هدننزو لاعقنا, (بابچنالا تایجتالا )روت هیوهآ یشمرول,یزوئپ بکر دتل هدنظغل هبا نالوا

 ۱ هدنزو لیفت[ بیو ) هنج کک هبیجاو اوج وجا صيما تسج لوت وتب ۱

 ةباهسالاوا (باوهسابا) يلجللإ رل اهفنج ت "دما دا قابلا تباخما لامس ردهنشأآبعم قلوامار بودازوا ین یونب



 ۰ : | ساجسلا نب بانج و هبح یا نیا بانج باو باضقلا بانچ واو یمیّلا بانج وباو ردد انا نارع ||
 زدندارهش ورع ن بانحو دوعبمن بانج و رد رات دحج مهاربا نیبانخ و دن سهن ب بانج و ساطست نب بانجو

E ۲۱ ۱ تالود ەدزەغابو هدرلالرت هلکنار ولو ا نیکسکو هن هعق و یسیغاشاو هدنلکش  

 ۱ لای وایونج تبهاذاابونجج عزا تبنچ لاغب رذهنساضعمتعمآ یل بونج هدئنرو دوعق (بونطا )زولک ب انج یفجج ۱

 ۱ | مدنن زو ناك (بانجلأ) ردعضوم رب هدندالب م هدئنزو رک ا ءانح ةيطا قوسو ثادحا للہ بونجلئآ ۲

 اهتعطقاذا قنرالا بج وقت دل متسهنسانعم كلی فاس ع طق بوجودیدآ عض ومر و ردیعنا لجرب بفوجو :

 فاتخ آل اقن زذ هنینانعم تاک ک کک لموکو هقرخیا هیانجا لاقبردهنشانعمقمرب یخدون هدننزولاعتفا (بایتحالا)ل|
 روند ةن الق هدننزو رتنم (سوحا) اه رفتحا ادارتنلا تاتخا لاقت زدةتسانعم قمزاف یوقو هنسلاذآ ضیقلا

 رریدزیساپ هدنسراف هدنسراذروسذ هم الکی کیدلبا ث تاکساو هلنافم هیهدام یییدروض گلئاس ردعسا هدننزو باوص (باوب] ۱

 فوم هلغلو! موسرم هدنناونعاععم ءاس قر هلوا ال هنلح یم عب باج داساف اساس #لاقمالا تمور کد ساک |[

۹4۸ 

 [أ دوخ اب هدنرلتا قلاب هرم سکو که کز وند هنتلع بنایا تاذ هدننزو بار ( بانا )ن دیدآ عضومرب بانجو
 هدنفرط عا کو ک دوخاب هدرا هد رپ نارآننیکنادخ هل سفت تالآ ینعی هد نجاح باح یرلکدیداعرفاید
 عوطسرف لامعرد هثساضنعم كل دی تولک هک دتآ هدننزو تاک (نانطا) ردششیما ہار رولوا هدا نالو

 أأ لاشهنمو یدنلوا رکذ که ت رد هنسا تعم هدعابموهبناجم بانج وردنا ن اسآ ی سل د یعیدابقلا سلس یا بانا
 1 | تلخ بلح هربخذوداز هبحاص هدنر زو اکر ديقان لوش هدنبزو هيام (دیانطآ ۲ كلها ةا قیا حبق بانج قدیز

 !بجاوا هدنزو ربذع (بنجل) و شرابس ههلفاتلها الو شکهریخ ذهاب روح نو كيا

 ۱ ۱ أ هذاروا هسک ناتا لاب رد هرهنسل .نرط یه پت لوشو نان تس رونلوا قالا هد هدنزو رعنه

 ۱ هکر وتدهن ن ال وارببعت ق ربصو كر وکو رد اج هلبمط كيه هدانعهوبو هن انعم سرت نوند هناقلقور وند هنناه

 ۱ | لاسیکر وند نسا لیافملاعش هدننزو روبص (بون ) رولیکج قارمط هراربهج رییکسکی ب یکی رای او لضوحو
 ۱ تاونطاتبه لاعب ردیعلازآ كنعاطم ایر هلیعاطم لیس بک کهدنبرق یون بطقیهم رونلوا مبعت لب هلنق

 | ب وهندهکب نج هر وک هتنایب هد را صب كنم اب نانسی زوم جم ین ملات ناف هب یهو
 | كنظفل بونحو رل وا یشعهروکهرابدنال واهدهبعک < اروام ر ولو | ص هلت سن هتفرطلاعم لاعوب نکل رد همس تاب

 : ۱ ردیدآ نوتاخرهدننزو رو ص (تونج) بونطاق اولخد یااوبنجالاقیو بونا مهتباصااذا لوهجلاءان ییعاوبنج

 ۱ رونلواقالطا |هدالب هکر (ینا وسار دیدآ بعل هنوکر ن دنرابعل نایصهدننزو یامان و اولا دو ضف كيجابانلال
 | قجەنلوا ب تانتجا ندینک 1 اعادهدننززو « نمه هل كيج (بتجا) ردهیحاترب هدنشاصقومصب هدننزو ریق بنج)
 | كتبو ردعوضوم هنس انعلعاف هغلابم زد هلبخف كنيعو یمضكاف هک ی زو هلعفوشا هکر دحزاش روند هی

 ۱ كفلوم ردندل واتزو هک یس هداعهنج وبشار دلته نس اتع مرآ امهدحا اردان و ردهتس انعم لوعفم هلس

pAراذمحار هلعاف یاثعم هلکلبا داعباو بانحا ندیدنک ی سات هک اب وک ن کلر دلوعفم یانعم  | 
 أ تدازوا یس هفعاط هطمارق ذکرد هدلب ر لباقم هننصح ءلراشن هدنلح اسسراف هلبددشقا كنونو یف كج (هیانج)
 روت اشن لوش هلزصقف لیم (دب ون ا) ردنداروا مانجا بحاولادبع نب لع ندنیت دو رایدلیا تافل

 | هدننزورفبز ( ببنج نیا اردن دا شمراک ر دیقلنهلا یربکلا من رک -یچ ژان ویلا (باتطا وبا وبا ) ردندیماسا
 هدننزب تاسلا هل مع یا (باعا )یدنلوارکذ نکا هتنزد تخفلااب د لوق یلعردیعنا یراصنالا ٌةعجولا

 | فخر نوک تنك ي بو (بوطبا )زام بصق یا باع ج لج ر لاقیرونیدهرودو جاب وطول هدوکزانفط
 ie تىق لصأ هعطق نهال ا سد دانم كەى هقرخ ادال وب وچ اچ اقیزدهتسانغم
 ۱ یکن وناکر وندا هفاحواو رونیدهناقلقورونند ها هحارف كران وتاخو هتسانعم هعطعولدروندبوح هر هغوق لوس و
 اح هل تلج یا هنیحاو هیوجا صیمعل ا ثلج لوقترولک د ندنبشاب رک شن ردهنسانعم قجپآ هقان دکلموکو ا

 هب وثم (ذب واو هدانزو هعاط (باطباو) هارمسک كرل هزمھ ةا الاو) (نآجالا) زد ذوخًأءندنسانعمعطقوب واو

 ردیمردصم هک هبوخو هباجاو باجا هدرانون و ردهنسانعم تاوج ی هلج هلی زسک كوج (هیلاو) هدننزو
 ردرابسا یک باوج هبیحنو هاجو هنع باجاو هپ اجا لاقیود هنساتنعم كمر و باوج هلن اسودرازدص,ندلاعفا

 يا

 ۱ نالوا یهتنم هندحرسبرعكمجم * ار تنحو راغاصلا لرهنلربس بوج نداروا شان وق كتيرا بوک



 یک غ

 رعت یجهقرح هکر وند ROR رکسبع هدننزو همظعم( فن ةنعلا) ردیرادانقندیاهطاحا ولفرطیکیا ور مپ

 هنرالوق لوضوخاص ل هل رکسع هلیس هیدن لعاف مساو هش ناتبنجلأ) ) هه دقلایا شبل بجا مهلاقب وونلوا |
 تنم تنلاو) هلنیتقف (بنطا) :مسلاوقتیابه نیتنلا یدح ق ناک لاش هنسانععه مشمو هنر وئلواقالطا

 هبنخ ل اهداف اد ااضحتو ابنج هنج ل افنیکتبکچءلدب زددتس اف دا ج یف ولنا تود نزن ابن

 ندکعرونان ناب نرالا هکرونید هنتلاح شیو روب یکی لقسغآ نال وا ضراع هنعسف راوط هژنبتحف چو

 هنناب کیوا كنهود ندعل نسوص هلبس هدایز بنج و رولوا یشانندروتفاضعبو ندعل سوض تیاضعب ردیرابع

 هدننادملودکوا ردشل وا دراو هدنشدحبنج الو بلج الهک بنجلوشو روند هبهنسن ریصقو رد هنسانضمق مشق
 تاک زو ردتراعندکلبا قسیزارخآ هلهحو و بوش هکد لوا هدقدلر و تا نالواهدنتلآ بولا تآ لدن هاب |

 كلبا رها سل هنناب كلاوما بوراو هعضومدیعب ندر نالوا تاک لع ه5 وب و نالآ لاوما تاک بنحهدنص وضخ
 دلو جاتوشمراو هلفلکیزاردو رود نوعا تاک زلط هدوب وهلکلت !دیعتندنعضوم لام یحاص لام دوخاب

 یدندنسکیأرد هدنصوصخ تا تی یرب و قاسیر ردراقح هل وا هد دام کابنجو بلحهصالخ ر دیر انع
 نالیکح هدکدب بهدننزو یظعم( بنجم او(یونعا) یدنلواناس هدنسه دام تلح هک هشت ردنشمل نر دش وا رداص عز پن

 ۋاننا ك OE اره كنك هدنزو نامر اب تانا یکی ا دی ردهتسن

 یدرفمر راک لو لوب نالوا لوم هنیرانابیکیا كنهود هلیس هن هینشنو ف كیج (ناسنطا) كيتخیا |
 (یبنجالاو) هلنبت (بناو) عاجلا هنسانعم شا ف وص روید هنک وب توبق شمربکهنشابجوآهبنجو نفهبینچ

 نانلوا باتجا ندنتنزاقم تناجو روشبد هبهناکیو بیرغو رونبد هناوبح شکرسو درس «دننزو رجا (بټچالاو)
 ردن شە دیکر وتند ها نالوا قحا یناتصولنادیم یتیام كنىرلقابا درآ یکیاو رود هی رفح و ليلا ليلذ |

 فولیکح نشان هدو ر وډ هکل هناکتنو مگس فرو راسا هدننزو هیاک (تیانطاو 5 هدر هرم (ةبن)

 هکرونیدهنسب رد وکیآ كتهودو رد هنسانعم هیحانو ساسنلا نم لا تعا یا هنحوذل ]جر لاھ رونید هکلیا تلزع

 لوق یلص رونلقارب بونلهزاهدننسوم زایهکر ونبد هراجاغا هدرخ ل وشو رولیغاصدوس هنت رولب زود هّیلعندنآ |
iهدرکآقیدص تفالخ نامژق راطیهنح ردندلاجز یاسا هنجو روشد هئابن نالوا خزر هدنندترچشهللا نیت  

 (ببتصلا )دیذاستسا دریم نالواوحتماماهبنج نب هللا دبعو ردیمسا ین دوم كت روع مان حاج ندنا توبن یاعدا
 ردهنسانعم كلبا دعت و هنعدعب اذا اسنع هنج لاش ردهتسانعمقل وا ديعد تویلناب ند: هنست رب هدننزو لیعفت

 هلباق لا لتسرب ملاذا لحرا لنج لاق رودس اطنکمایرالاض کرا زا هبوروس و هنع هدعنایا هانا هنج لاعب 1

 ببنجتو منا تعطقنااذا موقلا بنج لاقت رد هنسا تعم ی كنلسک ت ولیکج ی دوس كنب .رابشاوم كن ةسكرب و تو ۱
 اعون بویلوایرغ وطو كيد یزریکس تاراق هکروند هننلاح ءاناور توت نالوا هدنراقابا دارآ كئ رولوا مس 1

 هدانعم وب ورن وتو ءان ءانحا یاسنجت س فلا لج ر ق لاعب ردذگدمتفص هو

 هدننزو لاعتفا (بانتحالاو) هدننزو لعفت (بنجلا) ردردضم لصالایف هچ رکردعسا یک توتو ربت وت بیت ا
 هبناجو هباجو هنتحاو هنج لاق رد هنسانعم قلوا.دیعب توللنان ندهنسن رب هدرزان قب( باخت وا بنا[ هبااولا

 | ل وب یشانندنف وخكلک نامهم هکر دهسبکلوش ندپارعا نیشن هه خو ی ودب هدننزو فنک( بن بنا ) هنعدعبیا أ
 دفاحم قیر طلا ةعراق بنجي ىا نتج لحجر لاقن هل وا راقلا تماقاهدهغرالآ بولیکح هف ذرط ر ندم نال وای زا ||
 ندنسانقم دب کرد ہما و وا یضرط لم امل ىع لازا هلبعف كيح ( بانلا) فابضألاقورط |
 لجزلا بنج لاس ردند هیعرش تاقالطا موق ص انفلر ول وادع ندەبپلاتازق لسنلا نهایت ۱

 يجو هننو يدرفم روند هبسک نال وا ولتانح هژنیتص ( بنا ) سماجلاو عیار بابل انو ج دیجی ۱

 ضعبلادنعو ردندامسا نال وایراج هنسارحم ردصمارز بنج یھو هو امه و وهلاقنرد رار یتومورک ذو |
 ردلکدع وعسهنجبلیاه هدنننوت نکسلروشد ب تانحا هدنعجوناشح هدنسهنش بولوا قرص هلفلواتفص ۱

 كليا ضتفا لسف بولوآ بنح بنجو هدعبایاهنحا لاشرد هنسانعم با دیعت هلن سسک كن هه (بانجالا)

 قلوا بنج یخدوب (بانعتسالا) لوعفلل ءانبلا ىلع بنجالاقن و انجراصاذا لججزابثجا لاقیرد هتسانعم |[
 هل ناس كاسا رد ةتسانعم مانف جاتو نام (یانلنآ)!ینچا عع لجرلا نما لاقت رد هنتسسانعم |[

 ءاثغلایا بانا بحر لاقب زدترابص ندنس هروب كنهعلقو رهشو یر نال وا لاخندانو یسولوحویس هروچ |
 ۳ لع دج ر دندلاحار مالعاو ردیمسا كخاطرو زد ةن سا نعمهیحاتو تعدورد هنسانعم لّرعو لحرو ۱

 دم

 سر سست حس



 اععانطاو] هلیقفلزلیج هب اعللباو ملل
 هدوهببهلتعرمسو باتش» هدکیروب هلغلوا ومس il نیعشاش هکرونید هبهودلوشو رونید
 ۱ | دیدشیب یزوک هدننزوینرق (ینعلبطا )هلیاه علا )لبه رونی ابعلخ - هدنیومروندخد هیفرجاک |هلواردبامادقابویلابج
 هدکمرونوک وب هدننزو ةاطنبح (هابعلتبآ )یبا دش یا نیم یملخ لجر لاتی روتیدهبینشک,نک«روک صبا
 هیفقان نالوا نوکشود بولیک )یک تاک 5 نالو هدایزو وند هب هبهقأت نالوا دیدشویّوقهدکسفک هل وپو

 قاب يونازوا هدننزو بابنحا (بایعلچالا) یدناوا رک هکردیفدارحو هدننزو هنایلج ( ةهناعلا) رونید

 قلاتوچو بعذیانالف ب علج | لام رد هنسانعم لمک دمو عی ظا! اذا لج زا بعلجا لاقب رد هنسیانعم
 | لحرا بعلج ال اقب ردةتس ابنعمكلیادهج و دج,بویلابخ «دکع زوبو کا ذا شا واج بعلحا لات رد هنیمانع»
 قلا اورونید دينى نالوا ین ام و ذفان هدنرشورب سس تیاغب هدنبزو ناب طم(بعلجا) رسلاق دح اذا

 هدوم هدننزو عج( بغل باو شب هل | رک یاب نعل لیش ل امس روند هن وض لیس نر ونک ی باب نوجد

 هدننزو روهجج( بوهلجا) ٍر دندآ | عضومرپ هدننزو لعس هکب علیا هرادو نعل ا هزاد زدی ا كخاطر

 تنچ لصا هروکهناهدژن اصب كغلۇمرۈلكپ ثان وبناوجو هلبعض كوجرولکبونج یراعچنوسلوا ك: ەنسن |
 | تومن الوا اکی ندنابلوا هراعتسالابو رونلو ارت ناب هک ن د عوض وم هتقش تتاویحیوناسنا تعب هپ هحراچ یس هدام
 ب ته« زدنیښز لان منا ىسلك ب ناجو رد وب ىد لاعسو نم که بن رونلوا لات عنا ید هډهیجانو

 بنج ل ابرد هنسانعم قیر خآ یاب هسک رولو ارد صم یم هلک ب نچو یهتنرولواهنسانعمبنجو ناو ردهنسانعم
 دنتفتالو هلتختال راضعب یلشم # قاس ق حداد تب قم × وبشاو بنج یکشاذا قكل وعقل اتسملحرلا

 راض و ردریذت تدکسیااقلا هیدنتفرن نغاناو كالهاو ذخا بولکندنناب رمروکی نآ هک رایدلباریسفت هلبنرابع
 | رمان« هدنقج كا ندر د ناجم ید ون پدیا یعیسفت هل ذو تمذمو لصف نی هعیقو نسهلگ بنج هداړوب

 ۱ انتخابی واط هکزب زید چ زمر دزاعتسم ۵ :E flea AEE هرج قاسەپنا ۂرقفو رییکعدهلیوس
 | بدت عن ذ ن لبقو غلام اهبف هناك وهو هتعاطوهو هفح ین یا هبناج قیس هم رک هیالا هلا تج تط رفام لع

 بل دوخاب مورولوا زاحم هدلاحره سپ ردنلبا سفت هلترابع هب رق ن لیقو دعاطل اک فاضم
 ۱ ۱ هدازا ید یفج یانعم ه هدهاک نکل ندشلیانایفاکب حاض هک ولو ها ءدقدنلواهدزااذو

 ۱ كالا دوتا هن و ارول وار دف پنج و یهتنا رد رنم ندهحراج نلابعت قحارزردممیتیلوا هیاک هلغلو ا
 | چ سکی ا هبنچتلاقپرد هنسانجم كا تسکش قیر كل هیکن وهعف داذاانجب هنج لاقب هتسانعم

 بقرف هرب زو قاتشا یاهیلابنجب لاشردهنسانعمقلواقاتشم و هدعب|یاهبنج" لاق ردهنسانعم كلياداعباو

 ۱ هفتيوار دش با ق اركب ییانعموفلم ای رغ لزنادا نالفی ق بنج لام رد هنسانعم قلوا لير قزولوا

 | لوالا بابلانم اینجا تنچو هیلابنج لاقب رد هنس انعم قلو رازقنو برطضم هاببسوززآو شهاوخ لاک
 ۱ جوار دی رز نیکمآ ك ناب رد وجا نچ ال رونید هی نلوا تکا و رظعمو موکششرهتنجنو قلقاذاعباراو

 | ةفوكلا مهاد نب بن ورد کد ی رد قج لوا بوسنعردقل كن هلق لبا دوخایرد هلبیف رب هدنع

 لاقنل وار روبی حنهرزوا ین یکے کن ؛نکرزوبنعیافقعتم هکر ددنک ل وش هد نزور ما( تعا ردنډن د 1

 ات نتج س رف لاق ن ن کک وليك هدناروښد ها اكد ب تبنج و افتعَم بناخیف یک هک وا بننچ لی

 ۱ تینا ندیدآا :رخالعاع ول زر ببنجو یهتنار دعچ سا از وان تقف مک تجهدار وب هکر دحراشب اشننجو بنانخلیخو |

 زاصادا انجو هنناجهبناجلاب ندهنسانعمقمناو هنا ٤ كنهسک و هل سک كيج (بانطاو) هدتزو هلعافم

 | هل اچ لاسع ول وا ناد دادضا هدنر وضو رد هنسانعم كليا ت تادعاتنم ب ويلن اب ندهسکرو ۰ هنح لا

 هاذ خلوا ك شنبك ناخ كنسیساخ د هکر د وتشماوق لوش هلنوکس كنو نو یتنفليج . (بنلباراج) هدعایا
 | هتشادلویرفس تا سجال هنج ىلا هقزاللایا سل اراج هل وه لات هل واهدکا ا
 انان وانذكتربشعوم :وقیدنکه نتمنا داب ناجا )ر غسل ین كنعاضیا سن اببح اصل اوهلاقهآ و اهدکنآ
 كيج(هبانطا]موق رخ نه راجوهوبنطاراا وهلاعی ردن دنسانعمدعب هکر دوشموقنالوا ندهفتاطی اطیماب یعب

 هابنخیا رحم وان و فنال اتسانج هتمورونید هیهنست نالواهدنا ردتعل لناقفو هدننزو هرمت (ةنطاو) هیچا

NODEی  

 o EF TEY ارزو دنیاخ رد ادعا هدنزو لس
 و دمو یمن

 ۹ بن رونید هیهرد هدننزو بابل باهلل ا بک اذیظعل ایا بوهلچ ءاز ءأزمالاقب رونید هتروع ل ويب ىپ زف
 _ | 2او كانا هنساعم قش روند هاب هاتف (دینجاو) هلیرمک یون (تبناجاو) هلی وکبس كنونویتف كيح |



iRise. 
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 (نالخاو) هلا ديدشنو نیتمض (نانللا) قلا 2 هس هراذتهم هناعص هنوضصم یا ةنابلجو- .ةنانلج و نالو ۲

 ةيلجلا) ةلحوذ یا نابلحو نابلعن لج لا روند هر نننکن اغرغاحو قاتلت یتبدطاعم هلنا دیدشنونیتعکف |
 ندکعرد ندیانّوکن هدنزرظ قوبق هدنرزوا كنهران هک وتبدا هتف هرهم ك: ەزاب نایلتبهفلوکوا هدننز و عرف | ۱

 هنیزورم كباود هلغذوا ک ارم هززو رب رب کروتبد هننغی لقاجوزولومورونید هنتت ههاطق نا هیلحو دتر ات ۱
 اوعقو لاق روند هب هنس نالوا هرزوا ندشوالغو ظو روند هنر هحراب قلئوا شف لول لولب و زولوا عن م

 ٌةهبلح اشناصا لا زود هنو تادش كنامزو روند هننزلحاغا امور ةدیدششلا هتل |

 هنت رس هو دو زود هنتشنمو هب یر نیک هنبطح كندواههو دو رد هنسانعم عوج ياو هش ئا نامزا | :

 هکروشد دنسهحرات زومدلجوکی س هلوقمزارحو هقلح لوشو یکی راشاق لرعس رونید هنلارومد یرلکدتباراوتنا | |

 نیشبم هنبرزوا هک ر ونید هنس هلوقم دنب و زابو لکیهو هخخست لوشو رونل دنک یس هلوقم قانج م نيرق هلک |
 نکآ یدنلوا هجرت هنوکل وا هلک ا دارنا هلترابع ةدلح اپملع زرق ةدوعلاو تلوم هلوا شملکید تو الا |
 ةذوعلا لع زرخت ةدلاو نالوا تاوض هلیس .هنیرق ىس هرابع هاج ق ةدوعلا لعجا د| لجرلا باحال اقيو ةت دقق |

 كغاح نیکسلا هبلج و یهتنارولوا كم د نیشپمویردنانلب اق هنس هلوعمدنب وزاب ودعس دلج هکر دقلوا هدشناونع |

 قوا درضوب هکر ونید هب هیاعو هغازوماط لوشو رد هنسن نربدشواق هني رومد یباص كغاچ هکر وت.د هنس هنوز |
 عونرب هبلجو روند هنس هعطق ضزا حراخ ندننیه كنفارطا هکر د هتسانعم هعش ر هلو رونلاخ هدوسا نوعا |

 تاودا عیجر وند هنیالا هود هل رسک ك يج( بلا )ساه زد تلخ یراعج هدنعو یخ هرات و دیدآ قلتوا| ۱

 طح کر وند هنخم اغآزکلاب زنستاو دا اسونسیاو نضنالوق دوخ ای روند هنسوترو كانال الوق اع اوشخو |
 یروقرآ یک عاطندقفا لوق ییعرونید هبا س زس روم! لر رکو ین كج (بلقبا) نونلوارتتنعت |

 (تالجا)ردیدا عضوعر و رونید هنتلطو داول كز هک هلی كج بلجووونید د هراس ناقلاتبولیر

 تایلحو هصیک یاهبابلحو هرالح سل لاعب هنسانعم صیک روند هکگنوک هدننزو اس (تایلطناو (تایلطاو] هر نیک كيج | ۱

 لوق یلع ردب رلکدید تللتسو ارولوا ربغص ندراج هکر ونید هعساو بو ع وتر صوضخم ةن س هغ اط ناو |
 طعبلادنعوردیلدب كنآ هجارف هدر رادو زاز دیا رعت یالخاک |ناوسن هدناتسیرفیکرونید هزاجیرلکددنرون | ۱

 الحا وعز لابقیر دلهتس هننانعم تک-لعو كلم بابلجو هنسانمراجخ رونید هت را وت روا ساكنا وسد |

 كمردیکب ابلج هدتنزو هجرحد(هبیلا تسلط ) نونلواهیاک ندتالوو كلم ید هلبا صیخ هک ه تن هتن هکلهنعا ول زعیا |
 یت اعلا تضف دبلج لاک وہ هنتساعم کیک باسلج ه دننزو بهت میا واو
 ندنتلابا ندنتلابا هقر بالجو اووشد هت ونه هکر ادم هند هدننزو رابز مبا روند هبوناخ ناش

 (بیلح) ردندهترقلوا نیالطا دج ن لع ندنیخ "زوم ردیمسآ كرهنرب هدارواو ردیدآ هب رقرب ةهدن رف ادھر نیش |

 نانلو اربع قح رو هدتنزونامع (ن نام ا و هژلدندشت كناب و هلنیتمط نالا ىىى خیکص

 نالآی سل وفم ی قو نیا توکید هدنلکشقح -ر افطندنابتهسو ندنوکهکرونید هرونقل وشو ر وند هبهلغ |

 بذجت (بلچبلا ]رونیدهفرظیرلکدتنا عض هدو منا هلیخان و هلبنق یه ق یعیدغ بارقدوخاب _زردیا عضو تاوهاو |
 دوخاب نوا رسو بذج ET خو لوش رد هلیس هش عراضم یکه دغنزو | |

 لعفولصالاق دالا ن بغ ناو عنا بلبل اهذیعا نول وم ژاردیالاعا بودنا نوسفااک نوا عاجرایدیارارف |

 زاد هک دلتا هزبالا یدنلوا سای کت لرهدیکهدعب یدیازردبانوسفا كريد تلج باجی ردعزاضصم |

 رد دیمن شعار یابج او تزک ل روح یغیدلوا یواح هراشالا زد هرادرب ندنر راد ضو صرع زی دخمبلتجا |
 بلتحندارخنا راد كنب رد وخان ردلعسم یرارحتتحو ع راضمو حرسنمو ! فیفخو بضاقمو عیرسارز

EREردشکلوا بالتحا ند طبس نلعفتسمو ندددمتالغاف و ندلب وط رخ نلیعافم  

 [تراحلخاو) هدننزو تادرس هلا ےل مهم یاح (باطا ۱ ندنادرندیاهکا هدنزو ليد نف هیس هب ر زئصم (بینیلح)ا

 قمالوا لیق هدنفرط ىکا كنشان عد جا هدلاح یت دلو اولشماعط ىس هدوکو روند هبسکهد رۇت اسوریپ كه اه | |
 رد هنمشانخم قاچ. هتف كيج (ب>الحلاو ۱ کورش او دین نازل اس

 مون کر بوت وط هر هومن عمیق روند هیسک نوزوا هدننزو شرق هلن دیدشت اب

 باشبشعا هبا هم یاخ (بابنعجالا )ردیعما لحررب هدننرو رفمج [(بمح) هين یاب لبا لاش ونید
 رويدا نالوادیدشو تلصهدننزو رفعحن (تدلآ) طقسیا بت رالجانەي ارض لاير دەنسانعم موتي هدننزوآ زو



 ٠ | قاتل جن زولوا مزال هدانعموبوارخآ لا خضوع نف دقاساذآ نالاولوالاتابلانم ۳0
 اوحاصاذا موقلا بلج لاقی رد هنسانعم كل یلغچو دایفو ویرغ

 | مادقا بولکترغو می اوخ ید نز خد نکراشوف تآو لاتحاو بلطو بسک اذا هلهال لج لای رد هنسانعم |[ ۱
 برف لع بلج لاقنزد هنسانعف : قشرفیح ها ا هسک نالوا هدندرآدوخا یکادوبد نوسلبا قبس یراففرهلکلا

 تّرضمورش هیسکرب و سدناذا !مدلا ب بلخ لامسرد هنسانعم قعروق ناقوردشلبارارکن ی یو فلوم هرحزاذآ

 ۱ كلبا عج تعاجو شپ هدعوتاذا نالف بلحب لاقب رد هنشانعم كلبا دیدهنو فب وخت هليا ڊبعو راد هنلاصبا |
 ی عاعجا تکربوآرباذا حرظطا بلج لاعب رد هنسانعمقلوکو هاب و هعجج یا عبا بلچلاغب ردیټسانخم

 ۳ را نم الج هبلجبلج لابی ید هسا كلاب تیانچو عقجا اذا ا راپا نیایلج ی يللا لج لاقي ۳

 | لب دوس زودت NS هالات ه ردیعواطم هد زولاعفنا(بالعال
 یشاومنلی روتکب ولب روشندلحربهلنبتعتف بل ) هلبلجمنا بلطاذا هیلتسا لاقب ردهنسانعم كلبا بلط

 اهرخو لب نم بلج اموهو بلخبا نم یرتشا لاقیرد هنسانعم بول روناوارعت ءاروس وی دهنس هلوقمابابسو
 ۱ کنی لوشو توصلا طالتخایابلمبا اذهام لاق رونید هی یلغجودابرفو وبر چ بلجو رولکبالجا جج

 | هکیدیدراضحت ردشابا فالتخا هدنسانعم نت دحر دش لوا دراویعرمش یه هلینیدح # بتخنالو بلجال وبشا |

 ۱ | نوجا كيردنود یزوب بو رشاش ین آهتنایخ لدسک هنرن نکر دیک .بوشوق فا كنب زب هدننادیموشوف بلخ 1

 | دوخاپهنتمس هایم نالوا هدراب رق یدنک یاوس تاکزهدوب و هدندنعراضعب و ردنزابع ندکب ادای فو ویزرغ

 | ینراتاکز بوراو هداعرم یراقدنلوب هلخلوا یهنغول سی ردکلیا فیلکت هنباععا لام نوجآ بلج :هننب رل نهش

 | یبیروسو لاسرا مدآ ندارواو لوزن هلحترب بوبمراو هنیرزوا كتو روس ییدنک« هدوب و لوق یعردمزال كل ياذخا
 | هد ك لکن دنس هقرا هبهننکرب هدننادیم شراب ووشوقدوخ اب زدقلا تاک زندرب یکیدلیا کم بو دیابلجت هنفرط
 هجسروبردترابع ندکلیا جیجتو قیوست قدر هرعبیج اجماح بور وس هلا تا ۱ نددنب هقزا هسکلوا هلکلیا شراب

 | هدنلحم طفل بنجو ردشلوادراویهن نیم هنفیدلوا ند هلبخت عاونا هلغلوا تنوعم هدنب رج كنآ تکرحو عضو
 | هببح (ةبیلطا)رد هنسانعم تاوصا طالتخاو دابرفو وب رغ ید وب هلناتف (ةيلا] یلاعت هليا اشنا رونلوا رکذ

 روند زەودككرا اهب ولجو یک يلجروتددکں وس نانلو |باج ندلحرب هدرانوب هدننزو هروض ( هب ةبولخاوإ هدننزو
 | كنورمهبالجالآ زدیواسیمجوید دمورن لیمحتتیل بم اسان هکر نیم بود لوش لو ىلع
 ۱ كعسرود هراکو بسک هوجوو اوبلج عع موقلا بلجا لامرد هنسانعم كلنا هطاعشسوداب رفو ون رغ سان هلاک

 | قمرفیح ةلارازاوزجز ةئاو لاتحاو بلطو بسک ذا هلهاللج را بلجال اق ردهنسانعءقلابج هنقن رطعزاقو
ع روق ناقو هرحزاذا سرفلآ یبعبلجآ لاق ردهنشانعم ۱

 ۱ | رشیهسکرو سشباذآم* دلا بلجا لاقي ردهنسانعم ق

 نیشبمهتبرزوا دارم کود هنیانعم تل صو هما نیشبع ننمهلوقم دنبوزاب و لکیهوآوعمجتاذاموفلا بلجا |
 رج اتم ]من نالقاط مت درکتآضمیکهردقمالا

 | كليا دانارفو فن رغ یجدوبهدننزو لیعفت (بیلخل ) اروکذ لبا تدلویانالفبلجالاقب ردهتسانعمقمرووط :

 | لاقي ردهنسانعم كلبا عجتجاجو سشپ هد وتاذا انالفبلخ ال ام ردهتسانعمكلبا ىب ن وهل دیو تّیضمو

 تلحا لاسرد ا قفروق هدنرزوابوب الناق یرد شایەنی كنیدبواه هودو عج ا عججاذا لجراا بلجا

 | لاقیرد هنسانعم كکرب و هناعایا انالف بلجا لا هرد هنسانعع كلبا مدراب و سب يحبطر ادلنبان هاشغیاهبتق

 ۱ تاشوکت كر |یزهقان كل هسکرب بالعتاو

 ۱ قیوشت ندندرا 1 كتر نک ک بولکیراتآ تیام دا مک هنسانعف قمرفبح هلبارازآو رجز هیاو رهنسانعم

 | یکزوماحنس هلوتم هکو كون رادع و هعتماذا هبلحت لاقن رد هنسانعم كليا عنفو ردنرابع ندقمرعاج نوجا

 عرض پل لود هس عزا اس رویکرد تا پود له

 ثاولخ يا يا بیلج دبع لاعب زود هب هننسن نانلوا بلج و لقن هرب رخا "آ ندرب رب هدننزوومآ (بیلطبا) كتبولح

 | تدح (بلجلا تلالعنو ىلج ةوسن نمبیلج ةارما لاقبو یک لترولابلجو یک تقر ولکخیلج یعج
 یقفكیح باللا تّوصمیا بلخ دعر لامى روند هنښسیادلزوک ك وکو ل هقارطنب هدلروکه لبس هدایزهدننزو ۰

 ننایلجاو] هل نک (ةنابلط و هل دينو نیترسک (ةنابلجاوإ هدننزو هد (ةبللا وإ هلديدشت كمالو
 ةبلحمو ةبالج أغا لاقبرونید هیروع یوخدبو یوکهوابو هطیلس و قانلش ی رغاچ هزوب کب لکه لنمط



۹۳ 

 |[ دی او مداالب زاصوا ظلغاذاعبارلاو لوالا بابلا نمابشجبشجو ماعطلا بشج لاش رد هننانعم قلو ازمسقت اق |[
Êهتسانفم هبهذا راربد هباش هللابشچرابرعو اش رج هنحطاذا هبشج لاقرد هنسانعم كمتوكوا یربایروغلبأب  

 راضعب و نوسلیاتوارطو بات یو سباب یندوجو یکم دآ رپ بودباهلازا یتیقنو رقلناوجندنآیلاعت نح عب
 هکر دهنسانعم هاا لوق یلعو هنسانعمنوسلباتکو یدرونود ینآر اربد هللا هبشج عی راد تا رفت هلیظفل هآ یز

 دوخناب هما هماعط ظیلغ هکرولوا ردص ابف صو هدلوا یانعم یشخو ردکعد نوسلیاریعحوراوخیونعمو یروض |

 (یوشصلاو) هدننزوربما (ببشلباو) هدننزو بارح (باشیلاو]هدننزو فنك بشم ارونی هماعطزسقتاق |
 بوشحو بیشحق شح تاشحتو بشجو بشح ماعط لا روید هعاعط مسعناقدوخاب طلع هدرلنوب هدننزوبوذحم |

 هدننزوزتم(ببشطب| روند هتروعرود وب ولتنوشخو یروق یدوجو هدننزو روبص (بوشل) مداالب وا ظبلغیا
 رونید هبسکن دیا لک ماعط یلتنوشخو تظلغ یکروغلب امنادو رونید هثشابب زانومشب و ظیلغو نشخ افلطم |[
 بابلا نم ةب وشج لح زا تش ج لاقي رد هنسانعم قلوا ردیا لکا ماعط ینوشخو تاغ ها ك وج (ةبوشباا)

 یربا یس هی هدننزوربنم ( تشع ا )رد نطبر ند رع هدننزو رىما, (تبشحون )لك املا ءو ناکاذا سالا

 هلع یلیح (تشنابا) روند ةتسک نالوا نحو تشرد قشم هدننزو مظعم ا ر

 هنعونرو روند هن روق قوا هدنزو هرم :(ةنغا)ر ډان یدرفم هنسانعم نام اروشقروسد هن راقونقرات

 بعص (بعذبا) هشاک یا هتنعج بکن لا هلیرسکل یج رولکباعج ییجج رونید ید شک رو رارید لیدنق
 كمردنود سرت یب هتتننرب و اههنصاذا یتاثلا بابلانم ابعح عطا بعج لاق رد هنسانعم قعاب شکرت هدننزو

 قل اخه و هعج یا هبععت لا EE وهبلقیاهعح لاقت نیک كمر وج هرشط نح زد هتسانعء |
 هدننزودا دش (تاعتا] روند هنننغل هک ؟جوکش هل هموک لنغبق هودتعحو هعرصادا هعج لام ردهتسانعم أا

 یزد اعلا نتزکبوب ندنیادرونید ه هنتفرح .نالیمشکرت هدننزو هكا( ةباعجلا) i gE هتسک ن زود شکازت

 ردنشاتخم قلا هربهدننزو ءاقلس (ء اعطاو) هدننزو هبفلس (ءاعطاو)هدشزو لیعفت (تیعضلا) ندیوسنماک | ۱

 هنسانعمقملاح هرردیراغو اطع «دننزو لمت ( (یمجلاو) هدننزو لعفت (بمعلاو) هدننزو لاعفنا (باغجالالآ
 E بعذطا عزصنافهعرتضیایعمجتو بخو بغلاف ءابعجو ةأعج اعجوابیعجت هبعج لا
 لادنا ًاموهو هعحن یکتشال افت روئد هوضعنالوا قشموپهجنراو هنکیکج وبندبا طاح هطاحا یدمقغندن ؟تکبوک |

 راهب هروب زم تغلورولکتابیعحت یعجبروشید هب ەچترق یر مرق ەدننزو نیرغ یا )رتعفلا نا ةرسلا تنم
 (یعخا ارولوا تایغج ج هژغلوا موشرم هدننزو را هلل یصق كفلاو یمض كيج هک هدنناونع یعج هلیطخ

 ماعطاو] هلیدیدشت كئابؤ نترك دوب( ةءاعللا) هنسانعم تسارونبد هربد ردزاج هلیدمكنلاو هدننزو یکنز |
 :رداهبو رهام تیاغب هدنتف هکر وند هناولهب یعشزوکل وش هدننزو زین (بعجما) روخید هدعتنو تسا هدننزو ءارحص
 تیکس نزو لع غی رض یا بعحوه لاقب هلو رلصار یدنک ال ضا توضامانادیرانتوطشروک هلبسودنکهلغلوا
 كاخ تشرد اه هلغلوا لوس یتراقو نامش > هلک لو هدننزورجا (تعجالا) عرصیالو عرصي

 تنم هدنیزو برفتم ( بها )لمعلا فب فیعض نیطب یا تعجالخر لاس هلوا لمعلا فبعض تويم هدباتکرح

 فیعض لوش هدننزو روفصع (بوصطا | .ءایلا دیدشش تیمیا عمو لاق ردکعد لحولوا کید دنا

 هدننزوقیلتست (یمجلا)ر روند هیسکرو دو دوخاب هیامور فو یند لوق لع هّیماربهشیارب الصا هکر ونبد هپ یشکنوازو
 ءاعآ)اضعب هضعب بکر یا یی شب لاق ردهنسانعمقلوا ج دزمو عفرزوا یریربهلغلوا قوچ كب رک
 تشفعب رنک مخط یاءابعج ةاشو لغو ءابعج هم لاقب روش هناویحژ اشو هتروع وښو یرا نس هج هدننزو ارج |

 لاقب رد ةتسانعم هرشو صرح قلرسموغوص هدننزو هحرحد (ةیثعط | دیمسا لجرزپ «دننزو زننق هلی هقلشبیا

 نکراغاب نوت هکر وند هراقجربقنالواادی هدنزوب وصهدننزو هذغنق (تیدعط هرشناوصرطایاهبشعطاهزهام
 هدنشنیارآ ین ه هکع ییاهدقدغوط زونه قالغواو هنسانعم تویکتعلا!تیب روتند هوا كز واو رولوا لصاح

 نیش (بشعلبآ]ردنداعساخو بدع> رساهو ردیمسا ندم لجر رب هب دعجو رونېد هي هنسد ولتجوزا یک زوغآ | ۱
 زوند هیسک هماقلارصق هلون (بنعلا) روند هب یشک دنمونت نیلاق یسهثجولب وب نوزوا هدننزورفعج لا هیچم | اهجع |
 لاق رعلوارکذ دسأرب قرەلوا درفم رونلوارک د اعابنا هنس هلک ب غش هکر دظفلرب هدننزو فنکه لا هم نیغ ابغجا|

 نوتفو هود هدننزو بعت (بلطا او) هدننزو ترض (بن (فنطا) رد:کراک هنتفودسفم ل ا نعل ب بغجیغعش لجنا

 ۱ لاق روناوارهمعت كمرت ارو ردنا تقلب بوزو هرب مرخآ ندو رب نوجا عب یس هلوقم ا

 کس
 هی



۰ 
 ست

 ۱ دیسک ناتص بازوجو نیلشیا باروح (نراوطا) ا هن زوج دوو و رد هنمانعم كمردیک |

 | بارشا (با رجالا )ردراندحم نویب راوطا فلخ نب دڅو دم نبدج یس هداز رداریو دج انب ىلع روند
 ءاترجالا ۰ بارشایالحرا "بآرجالاشردهنسانعءقغابودازوا ¿ نوب هب هنسنر دا رهو هدننزو

 ردشلوب ماتخداومهد اروبهداسو الب مان ادالجرلا ینرجا لانس د ردهنسانعم یم ووا زمسفدصرهدنتزو ااا

 نیفو# وش الرعاش مان بابل ا نو رع كنیرهوج هکر د فلو مر در وطسمرکذ لا یا ضازاوبشا دهس ضعبو
 | ردعججندنظفل برج یسهلکب ارج مفاو هدننیب # رشنلا لعبا رج اراب وا طا نغاضتا لطصا لیفناو
 ردقنرههکر دونتیبیانعم رد هدننزو فک: هکردیهج برج قج بارجاریز ردوهسیربرفتوبدیکح امرو حر
 هدزمرانورد نکسل هدهسیدلوا رهنشم زج الصوص سان نیب وب ولوا ربذبهطباصمزومهنابم هدرهاظ تروص

 ۱ بار اطما ناحسر هرکصندقدیروفهچرک ی رانۇت نيكو دل راهود زوبوا هک هتیردرعضمتوادعو هک ودیا

NEY AAA PIG RS۱ ندراکردو نکنم برج تلع هنیهدنتخف کل  

 | خلوا طم هبیشاوم روش هزات ب ورش هلبربث ًترومبهدفیص بقع هرکصندقدیروق هکدوند هتوا لوشرشن
 | هحرحد(هبج ةجرطا ۱ رد,دآ عضومرهدننزو ذفنفدوخابهدننزو رفعج ها هشم یا (بت یج) راردناباتتجا رلنابوچ

 | كم زوموسب و دنا لوانتام تیماعط نالواهدیاقو هلک ااذام اعطلابجرج لامن ردهنسانعم كما لکا هدننزو

 | هدننزو بطرط (بح رج رطآ)یفامیچب لک | نمی هبفام ىلع یا انادانالا بجرچلاقب رد هتس انعمكمروتسوکب یدو
 بجارطآ] هنطبو ةفوج یا هنبجرجو هبج رج الم لافردهنسانعم فوجو نطب هدننزو ناوعفا (نابج رأو
 | هلا مات شو صررخیماعط «دتننزو هج رحدابدرجآ)رونید هرل هود نامزیدیریا یرز هثج هدشنزو لزالز
 | هلم یمانعط نالوا هد هرفس هک ًایوکرونلو ایمن كلا TET روید الا لکا

 ۱ راسو منو لک اذا لجرلا ب ٺ درج لاقي ر دند هيه ذ تباغب هکدولوا هدنسهیعاد كلیا لکا هنییشابیدنک ۱

 ۱ 9 ماعط هيلا عاص لوق یلعردهنسانعم قافلا هرزوا ماعط وبد نوسلیالکا

 | نمودن لک اوا هز هلو ادال ماعطلا ىلع هدیعض واذا لجر اپدرج لام رد هنشانغم كا و با منم یرلیربغ ۱

 تدرحماو) هدننزویرفعج (ییدرطاو) هلی كلادو كيج. (نابدرملاو) هلی كلادو یخ ناف هایش م

 PERS كلادو كيج نادرجو ږوند هیبک نالوا هرزوا روک سشصو هلبس هینبلعافمسا 1

 ۱ هنش انعمبحاص ناو ردکعانانلوا ریخت هد لب رسک فاك درک ای زرد هنسانغتفیغ را ظفاح ردیسراف وإ

 یک پل نماکو قلبم رونید هغواق ل اطهر رنک رایج بیر و) ناد نادرا )رولو! كعد ى هدس ناب هدر هّلغلوا ۱

 ۱ هنسانعم رحلا طو زدی رعم ینراف بادرک لبرسک كج (بادرجا| "ییفط یا دز ENR لاعب :

 | صالخ هلهجورب هدیفس نشوداک | هکروتید هي یتروح لوش هداب رد هلن سسک كهیسراف فاک بادرک هکر د ج جزم

 | ولو رعت لان دکرولوا ید هزر پنو وع كچ وک ض عب و رار دیا تیاکح ران دیارفس هس ونایقوا هک هت لوا ||
 بویلفزا ى دوجو كن هننکرب هدننزو ةچ رح دهلی همم نیش ( دبشرطآ] ردعالمان یرییسفنهلبا رحل ا طسو ك فلم سب
 لغدنا مث ضرموا لره یا لحراشرچ لاس زد هنبسانعم قلوا هحونا نکیآ هتسبخ لوق ىلع قلوا لو هم

 | لافپرد هنلسانعم قمراو.هنشاب ییلادوخا قماجوق هلبس هلیس هداب ز دوخابكلنو دو كل هسکبولوب شاب نوناشو

 1 روند هیسک ږ وذ ولب ول هصق هدننزو ذهن تش رل ننیچوا مرهلا تغلب وإ تلواذا هأرلا ث تیشرج

 ۱ روند هد دش هیهادو روسدهب هنسن ظېلغو نبلاقو روئیدهپ دنیبن شازانو مادنا دیو قلصت هدننزو رفعج (بعرطا)

 نسفشفا و قلضت یدو هددنزو لیدنق ( (بیعرظنآ | ردا یزد ك هبات مان بد .نب نداقسیرک د بعرجو

 ۳ املا املا عرج :لاقب رد هنشأنعم كحال هجوخوهچ ولا وص هدننزو هچرحد (هبعرطار نود هش مادنادبو

 ۱ تیابعرحالاارونید هبننکا سیا يزي نا ةئندش یی وص هدننزو روهج (بوع دوعرا) ) :ادیج اب رش هبزشاذا

 ئاز (برطا) .عرنصاذا لجرا :تعزجا لاش د یک عورصمرد هتسانعم كمشود تولیقسهرب هدننزوب باعلحا

 دلع هک هنشیانعم دیبع رونی ذرللوق هلی كیج (تزرطا) ردهنسانعم هصحو بیصن هدننزو برح ها هم

 ږد هیقب هدنزوهنیهج |هبیزجونب)دیبع یا رشک ب زج هل لاقب ردعجج مس ا هو ناب كونراش ربیع

 یا بزحم لی لاقبرونیدهمدآ تنبط رک ابو ترببسشوخ هدننزورهنم (برجما | r TR هلیعف ندنلتفل برج
 حراش نونلوایّراس نوسلواناشبنانونید دیش توزواهدننززو رفع هلنبس بی (برهمطا) هرهاطلا ٥ هرسلا نا

 لوف لبع لواظیلخ ماعط هل وک كهچ م نبشو یخ لب ( بش ردت و2 ن دنر هلک برسه ارس وکار د

 س

wanes 
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 سس یس
 ۳ بناکلاهمادقو رولوارادقم عارذ كب نوابب رج هروک هرب رفتوب سپ را رید شع نالوا لصاحن درت
 بیرجهروک اکا هلغملوا قالطا بپ رج هلالوا لصاحندیرض هنسفنوب ولواترابع ندعارذ شقا لشا هروک
 رونید هک واندیاباعپتسا رفق تردهدنسومپ وا تابوبح ینعی ماسعطلا بی رجوردیا عارذ زوبتلا كيبحوا
 یفسا لایکم بعوتسهیریفق ترد لصا روند هیالرتیرادقم عارذ شما اض رع و ال وط هروکه ناب یز طو

 یدنل و لامعتسا هد هفاسم یکیدلبا رس كن [هرکصندقدنل و | قالطا هغالوانالوابک اراک | هدعب بوند هی رکاب
 کات هردردصاخهدندالب سقو هنس انعمیداو روند هبهردبی رجو یهنناردیرحمبب رکو یرکه روکه ننابكح زانو

 د وخاب هیالرت نابل وا ینا انہو رانا ب ولوا ربو صلاخیغاربطل وف ىلع هبالرت هلی رسک بج (ةب جا ) ردیف
 هکر ونید هنس هاوقمریصح اب یردو یکتس وب ل وشو رونید هیال رت شخلوا حالصاو سطن یکی رکن وتا سر غو ع راز
 هتخو یرد ل وش لوق ىلع راردیا هدر نوجما قمارصصهب وقوص نایکو د هور ر ولیکج بولت رکهنراک ك یب ق
 هیلیانایرجبوشاط ندنرزوا كاوص هک ات را رکج ب ورکی راوهد ر هنکواكقرآو تل ودج هکر وتید هنس هل وقم
 رونلوا عضو یس هلوقمداز هنا هکر وتید هغجراغاد هلب رسک يج ( تاز ا) رد هیرقرب هدب رغم هدننزوهرجخ (هبزخ)
 یضاف دوخاب ر دلکد زئ اجیضکرد هل مسکكيج یظفل بارج وشاو هنسانعم ءاعو ر وند هباقا فلطمل وق لع
 هبرج و هار ن وکس رولک ب رخت و هلنېتمط ر ولک ب رج یعججرد هفیعض تغا یرلکدناهاکح هلعقف سو ضابع
 ردترابعندنس هرادګ.انال وا یعاسنا لح كنس وق بلا بارجو ر ونا واقالطا هنسابر وطهاخ تارچو رولک

 ردیس هینکی شرقلا دم ن ةلادبع ندنبثدح بارج وباو ردیقل زا بلا مهاربا نب بوقعی ندنی دخ بارج و
 كنهددشم یاب و كنارو كيج (ةب طب ) ردیدآ وص رب هده رکم هکمو رونید بوک شوبهدننزو بارغ (ټارلبا
 رونلواقالطا هناسناو هراجنال وا اناوتو دادشو ظالف لوق لع هنسانعم رجلا ةعاجر وند هپ هلکر خ هلځغف

 هگروتد هناقلعتمو لایع ل وش هبرجو یکه ق "رحرد هلنتضهدنوب دوخ ایر دیدآ اطر هدهیدا وز ونبدا هب هنس قواو
 زاد یمار کت صم و هبل وا یزلتعفنم و ربخاکس هوجولا نماهجو بویلبا لوانتو لک ایک هقفن و راز ناقته
 دیدشتو هلنبتقف (بربطبا) رونید هپ هنشن قوج هدننزو هبنلکآ بن را ) ندراقچ هل وا هناز نشون هیرقنا ك
 هاب دیدشنو هلنیترمسک (ةئاب رطبا يخ ربصقیا برجوهلاف زونید هر ودوب یبهرابودو راک هنتفو لیلا
 نانلوارببعتزارب وب هدننزو ءاییک / های ربا رونید هبیراقنابزدبو هط لس رفزیلد ین رغاجلهز وب هدننزو ةناتفع
 ءاپرجو روتیدهلندیا بوبهندشنیابص هبا ب ونج دوخ اب زونید هنغلق وخوصو هنکلنب سان [دوخ اونی دل
 روید هنساقب كلموکهلبس «دش كابو یمضویرمسک كنارو كيج ( نارا | رونید هیسک ناونانو ن ولزو تفیعض
 راسو یراغاب و نیقهنجگا هکر وتبد هرو قو هفالغ لوش لوق ىلع ردیزب لاج هکر وند هنیزغا هلق فی تارو
 | «ذخیا هنابرجو فیسلا ناترج لاقب هدننزونامعرونیدیخد ناب زجاک او رونلوا عضو ےک نوا ظفح هلفاط
 ةب رخت هرج لاقب رد هنسانعمراتخا قمدنص هدننزوهلمت (هبرخل ]هل اجو دمو شیلا هيف لج شوا
 موس ره هلیسانعم قمهنص رارکت را رکن یش ر یحی یرخ ادعب حه ربثخا یابی جت هبرخبهدخاابضم هربتخاذ]
 هکر د هسک ل وش هدننزو یظعف ( برا ١) ندنیف وید هدننزو دج اسم لک برات ی ر دمسا ندنآ هبرضقو

 جارخ هجراخیروتس يک هود زوبوا هک اوکه لوا ی و لغم كسکره هل هبرجت تاعف دلاب یراوطاو لاوح هل
 | لاوحا هدننزو ثدح (بّرجا ] رونلوا قالطا هناللسرا بّرحوهدنعام لب یا بر ج لج ر لاغر ولواشفلوا
 برج بر لاسش رونید هت رضب لها نالوا فق و و فراعهانوشو ر وما قداةدو قیاقحهبهبرجتت کی راک زوز
 ةنووزومیا هب رحم هارد لاقت زونلواقالطا « لا نزولا مات هدننزو همظعه ( هب رعنا )نر بالا فزعی-ناک ادا

 ردتعاججر ندنس هلبق دغسی (براجالا) رونلوا قاللطا هنس هلي بف ناب ذهبا سبعوت هدننزونازچجا (ناب رجالا
 یپسنهلتتلسكنس هایبق لیذهدمس نبی رجو ردیدآ هی رفرب هدنساضق رهو یداو ربهدنم هدنن زو ریز (بب زج
 | لبه هبن رجو ردیعسا تدب كنب دج ینگبلادهازا لیعمسا نت مهارا ن لیععسا ن دمع ندنیثدم و ردندنلاجز
 لتتانخم اهنع هلدا یضر اخ هدنسهعقو لج هکر دادن مداع (ءایرطاولا) ږد روهشمرعانشنکود مشالا نا

 ةبراوخ یعچ رونلواربعت بار وج هاف رخت روایکهغاباهکر دفورعم هدننزو رهوج «(یروطبا) ردناذ نکح نس هود
 هدننزوج ردت (بروهلا) لجر ةفافل یا بروم سل لافب رد عع بروکهروکه ناب كخز اشر ولك بزاوجو

 EAA eS روطا ] بروا سلاذادیز بز وجقلاقرد هننسانعم كیکب اروج هغاا |

 ویو

 اس دم هجر تع مح



 تسلط

 ] اوج یجب كيذامت روت هندقان شلازآب ولیکع ید وسهدننز و ر وص (ب ول (ةنذا از (بذالا)

 | دلا ) هنسانعم لا ماهزرو مامزر وشد هنس هعصن كنباق قابا نعد نیلعن هدننزو ناتفع هاردیدشن كتابو یک 1

 ۱ ردیسا كمولوا هدنزو ماطق قردلوا قم هزژوا رنک( تاذحج )یکم ابن وعان لب رسک كيج وولکباذج و

 بولیکحو ةع اروا ب توکح یهنسنر ردعسا هدننزو هزمت ( ةن ذج لا ) ردینص هنکیدلباس وغن بز هنسانعمهبنم

 ۱ هک ابوکر ونلواقالطا + هر هدیعت هعطق ندضزاو یکی لت كلا روند هثشنالىدا زوا بولیکح,و زود هغمازوآ

 | روندهنشنام رخ لت [ (تذطا هدب ةعطقیا نخل زا نیو هنیلاقنهنمو ردیبکش مازوآ یو لیک

 | رونید هیشامرخ یدو برو Era | روند هتنال واتشردو ترس ل وق ىلع هنسانعم للا راج
 هلصلیح (تاذولا] هنمنش 1اوالخلا راج ىا كاد ناو تثطااسلکا لوعت رپ هباذحو هذځ ی زاد زفم

 اک ادرک دنا ھر زدیر ج اد وک: روک اان كح ر اتش ر ون وا بت رتندناو من رو رکشەکر ردماعط ع ونرب

 | شاک او زرکو درشم کت لهکس سهترژوا بو مشپ اوج و دوخت چر و تا هکر دماعطواز در هلم ومطعم یمراف
 | كبح دراز | ردموسح ولد لرد خد قوالب حت وک اکآ هکردیوالب ناب رب ضعملا دنعو زید جد یشبح

 كلاذو ی نایذلا زرداد یش وق راغب وطهلک هکر دقاز وط شلزود ندلیفهلدندشت كلاذویتف

 | دج كهنح اقف (تانعا | ةبرش اذا نیلا ذج لاقیرونلوا لامعتسا هنسانعم كما هدننزو عفت
 ۱ ةو ا ia kt نالف لرد تانذحیداو یفذخا راب رع هکر دنداتعمورونىدەب هدفت هغطق تون

 ترا ]ردن ناری نالو| لمعتسم هلیسهفتص عجب ویو هدرب كم دید لیا اط خ بویلتا تباص

 او رۇب ما تاللا نها برج زعملا ترج لاق د رولوا ردصم ةهدانعمویو روند جی

 ةاودصاداا رج فیسلا نرخ لاسشراونا وا قالطا نهان فو بع یا فر هب لقب رونل وا لا یعتنما هنسانعم ||
 راغ اروا كنعانفزوک فعب هک وند هرهضراع لوش هدناکش ی ماپ فو  دصیا بوجفیسلاب لا و ر

 یک ی راد هدرخو كمشکویللزقرب هنفرط ما كنبراقاق زوکه کردنلغ رول زو ؤط بوشک انماهرولوا
 هنافحا لاق ردول ی لکد ناغلا ترج هد هییطتادرقمرذطالخا شما سرو وا ضراص ۳ هرن نج هفوا

 زدهتنسانعت ىل واهات بولاق ندتعفنمو مخ یسالرت كز هتک رت فرحو نفعا نطا ولعب ءادص) اکو هو برج

 تب رجاذآ لج رات رجلاتفت ردهنسانعف قلواز وبوا یس هود كنهنکر و هضرا کل هاذا لا طر ج لاقت
 نا نورا نو ر واوا هو جا ( برعالاو تو نامه (ناقباو] هدنزو فک تیر ) هلا |

 بارلنا)زدمج كارو كر حتا هدننزو یلتق (ی راو | ردیعج كيرجا لمك يج نزلنا روسد هناوبحو

 یس هود کن هتسکرب هلن مک كن ةربه (بارحا) ردعج كيرخا (براعالا)" ار دیعج كيحا هل رنک يخ

 هتسانفس اهم ون ده وک دنوی یخ مان ربا ملنا ت تب رجاذا موقلابرجالاقب ردهنسانعم قلواز ووا
 رف تٍلفو كسم تافالاوق لرد وا هیت هندبندبا ثباصا ننرح هاب بک اوک نالوا زوکر  هدننخن
 ردن وز زادن یو نفت ەۋ کر لاج زات ششدا ره هکر قالطا هبدیحانو تهی زاقدلوارئاد

 e 3 سو رود هرق زلدو لزوکو هنسانعم هط وصعم شورا روت. دةر قار وق ءانزعبو

 دراو هده یون نطوخت هو لا کا رایذلنا ظلغراثبد ردهقاسم الت وک ب وا نام دنا هنرقرهدنناب

 نادیاطافسا ظل ةد ا نبی مقاو هنا دخت خرذاوءا رخو هت دملا نب اک ی ضوج نخ اتن یباع وشانالوا

 عور ةدنژورمآ تک لا رابات ةد اک یدکی طقر ادا یزو رماقفلو هشام ت اشن ورابوار

 رده حوا لوکم رکو رولا وکمرکسکر دکب وار رققو رولا ةف یزادقم ریغقثرذ هکر دبمسا كاوا
 نافغرو ترا هلی كب رولک لارج و رول رجا یجب كنظفل ثب رنو ید نف ید كنم مات هلک ھو

 دالر تن رخ ارزردفالطا ةد اھت ی رقت هلا هرم كفل !ودکر د حاشا هتسانههعررمرونندهالتتیرحویک

 رولدا ھما رب دودی دیکر وی رک دیس اب قدر وشرار شت ااض ر عوالوط زکر ددال مولمرادقم

 ىرادقموىدتلۆائ !هب د رع هعطق ندضر ار اهتسالاهدخب هتسانعفی داژوند تم و ره
 3 وچ رج تعهد ىلا کى دان نا رکن مخا تاک لوس نکل ر دلع حل اقالا لا حاللطصا بسم

 يشو ارد لشاب طة نوار هشه ةغار دتواوعاردهبنضاق لاو هصضق اوز ریس دون مت

 دم ورتفق الو ل ضاح ندير م هیهضرق ىلشاكاذك بت هر هرات الو تمان درن ەتشن یدک
 ےک حح سس

 ند زط :



 اب
۰ 

۸۹ 

 uk و) هدننزوهاک ( ةباخعاو) هدننزو هال همه یاخ( ب انغا) روند همدا ول و هص قز سيل چرا قا ید ول
 ندکلهتسخ هدننزو نرضا بغا )رونی ی شک س ارانو لیقت نامتشورونید هیسک نادانوقجحا هدننزو هن اج
 [ بنا ) روند هبیشکنالوا فوج ابولاق شوب موب یک حاغا ق واق یس راو بولوا فیحتو نوب زكیدوجو
 ۱ نوتزوفیعضو روند همدارداهب یجاصتلزموردقوروئید هب هود نامزد ەش أ ل هدتنزو فه ولاا دیدشت

 كفلا (ءاداغاو) هلیاه ( هبداخلاو) هدننزو طبالع (بداخلاو) هدنن زونفنق( بدا ) رونیدهناویحو ناستا

 نامزید یلهدوک نیلاق یریایسه هل رصق كفلا ییداخجوباو هدننزو طب الع(بداغج و باو) هلبیصقو یادم

 هدناهما ضعب رولوا نوزوا یراقاباو لشي هکرونیدهنس هکر کج قاجوا ینعی بدنج عون و نوتیدهناوبحو ناسا
 روند هنکحن و ناغروصو ا یر او روند ب داچو بدخج هد هي هکر کح یریااقلطمور درغلی کم کج کرا بدنچ

 رهام هدیاسنا العو رعاش هدننزو رفعج (بدجج )روند هنالسرآ .هدننزو بدنج بدو هدننزوزقنق بدیجو

 بدل هدلب نا د,لاقبردهنسانعهطق و لح قاتیق هلنوکس كلا دو یخ كيج بدی ار دیسا وکلا تلصلا یی
 كلبیعو تلحماذاذپ ودج ضرالا تبدج لا ردفرصتم ندسااخباب لعف ندانعموب هکر د حراشلعلايا
 بداجحراشهنسانعم بذاکرونید هبیجنالب ( بدا آ ) هیاعاذا یناثلاولوالا بابلا نمایدج هبدج لا قیردهنس اعم

 بدج لاب ردشلیا تباور یفرصتدیزیا نکلردبا لسقن ندلیلخ ماما غيدلوا حوحسان ىلعف كننغقل |
 عونرب هدننزو مهرد (بدنطاو) هلیقف كلادو ىع كيح|بدناو ) هدننزو ذفنق( بدنا )بذک ادا لجراا
 یربکدید یسک رکح هعیکو یسکر کعقاجوا«دنضعبو هلباهکر کج كکرا داتا ضعب ردیحسا هکر کحب ورجع
 رووا قالطا همسو زظوردغو رونلوا قالطا ههبهاد_(بدنجم[ ردیدآ لجررب بدنجو ردربسقم هلاک رکچ
 قلوب هرزوا قلتبق یرټرپ لب رسک كن همه (بادجالا) لوهجلا ءاشب ىلع اولظ یا بدنج ماقاوعقولاغی
 هیاصا اذا موقلا بدجا لاقب ردهنسانعم كماک قلتیقو ةبدج اهدجواذا ضرالا بدجا لا رد هنساضعم
 بودم و) هدننزو برم (بدغخآ )بدجاذراصا ذاناکلبا بدجا لار دهنسانعد قل وا مقاو قلتیق هدورو دعا

 ۳ هرب قآروقنالواهرز وا لغو طو تیاغبهدننزو ما (بیدجاو) هدننزوبوبعم (بودجأو) هذشنزورویص
 اولعج مک بودج نوضراو ةبدج ضرالاقبو ثب ودم لا نزبیا بیدجو بودحتو پودجو بدجناکملاف
 ۱ بدجا عج یهلیق بداجا هبف تناک ل امور دصلل فصو بدج ضرا لا واذهیلعهوعجج م ابدجاهنم رج لک

| 

 کوس < اس

 س

۱ 

 سماخا بابلا نمتبو دج ناكملا بدج لاق رد هتسانعم قل و قلتیق هلم كيج ( ذب ودل ا )بدج عج وهیزلا
 رسل هن دحج یاءایدج ءالفلابّشروئید هبارکر قنالوایراع ندنابن سنج هدننزو ءآرج (ءادا) بدح|ینعع
 بصخ بولوهرزوا تلقو طق ایا هکر وتد هری ل وش ردند هغلابم نازواهدننزو بارحم (با دی ءالک الو حیف
 هکر دیمسا بدج ق ر هل واد رت ن دغر هن فرح هدننزو فعه ( بدج) ردیلباقباصح هلواعقاو ردانیساخرو
 مسی ییهسنر رد ذوخ أم ندنظفل بدج نالوا هنسانعم راع و بیع هدننزولعفت (ب دعا ) ردکیدقلتیق
 یا كبحصا نا بد جتا ام لوقت هنمو رد هتسانعم كلبا بع بساضمانو هصیقنو راع هنتسفنیدنک ین او

 هلبنوکس كن هبج*لاذو یخ كيج (ب ذل )ردهدلبربهدنبرق هقرب رهش هدیرعمهلیخق كنم (هیادجا] جنوتساام
 یانلا بابلا نم ابذ هبنج لاقب ردعیاش هدیونعمو یر وص رد هنسانعم كمر دت وسو یازوا بوکسج یی هتسن رب
 هعض وم نع وحی * شل بذ لاقب ردلعتسمهنس انعم كمر دنکد ی ر بو دنا لقن هرب رخآ نیهتسترو هدیاذآ
 هنسانعف قلوارخآ یآواهنیل لق اذاهقانلا تیذحلاق رونلوا لامعتسا هنسانعمقلازآ بولیکحیدوستتهقان و
 لا رونلوآلامعتسا هنسانعم كمسکن د دوس یدلوو هک آیاهتماعیضماذاهشل بذح لا روتل و الامتسا

 | ووهنمسلو لات هرخآ هدنباب كمنکچ یبهنسنرب عب روناوا لامعتسا هدهیلاغم باب وهمطف یارهل | ج
 ردقلوا هیناونعهبنغ هبذاجنال وا بسانم هدنوب نکل هند اصلا ین هبلغاذالوالا بابل نم انالفنالفبتخ لاب
 ردهنسانغ» لمسی سنیامرخ بذجو رد ردصل ابفص و هدار و هنسانعم مبرسرارید بذج ریس راب رعو

 | كم بوکچ هدقولوصر هلی رغآ یب وص نال وا هدباق و اهیذج مطقاذا ین پال نم ذج هللا بذج لای
 بول ییهنبنریندوب هدننزولاعتفا (باذتجالا) هیفعرک اذااسفنءاملانمبذج لاعب روبل والام عتسا هنسانعم
 هبلسیا هب ذنجا لافب ردهنسانعم كلتا سالتخاو بلس یبهنسنربو هبنجنعء هتچالاقم ردهنسانعم یمتازوا
 زدنسانعم لک درب كنهنسنرب وامزانآذا نالجراا ابذاجلاب ردهنسانعم لمشکجهدننزو هلعافم (قی ال
 ۱ ۱ هبذج للاسقی ردهنسانعم قم وا بولیکح هدننزو لاعفنا (باذجالا) هعض ومنع لوح ادا *یشلا بذاجلاقب

 - روح



 | !دیپهدنزرطكوبک دنزوب كتیدوش هودو روت هب هثسن رخ و هدوه و رده نالوا ربا قلعت تبغرو بلط |
 | رنک همه (باتبجالا) نزردبا نط قاق ینآرانیلعب عید نوط قعاق یدوش هود هکروتید هثبش نالوا
 | باج اذزاصاذا : ابعبا ةهقاسلا نل بجا لاق ند هنسانعع ققوط بادجنانلوارکذ ی زوب كتندوس هود

 | دو تيد هر نالوا ظیلغو كي دوخاب هنیز وب رب لوق ىلع هنساتفم ضرا رونید هبهدننزو روبص (بوبلجا)
 | ندمضومر هدننارتردنو ردیذآعضومر هدنساضق هتیدنور دیدآراصحرب هدنسهکاوا نم بوبجو روت دهغاربطدوخاا

 | كيجو كن هزه (؟تجالا) هتتسانعم هردمز وند هتشهچراب قاط یقناناوار بعت ك که یف كج( ةب وبا |!
 (تبج) ردیدآرعاش زس رخترب ندتس هل قدعس هدننزو همام ید عدلا هیابحت هننسانعم ج رفروتند هر ,تروع هلبعف
 | دین یداوربهدننانلعت ما أج ا جو هلنوترد تنجو ن دوخ اب رذیمسا یراصنالاهعجوباوردندباعک هدننزورییز

 | تلایاربهدنس هکلوا ناتننزوخ هدنرب لب مصف لفلاو نمط كيج( یعبن)زدیدآ هردرپ هدنب رق وص مان هک هدهیدابو

 | دجگوباردیدآ هیرفرهدننناضق ناورپنو زدراپ وضنهلاروا قابلا مشاهولاولغواو قابا لعوب هل عمل میش دیدآ
 | دادغب و ردنداروا لا با نادر دهی ر قرب هدنبرف هدلب مانتیه هدقارعوردب وتم هیاروا یرقملاد اج ن ىلع نبا
 | دوسالا نبیعشرد هبرقزب هدنم هدننزو یخ "ی رون اب هدنراتبسارد هی رقرهدنب رق ابوقعی هدنساضق
 | قنابخ اک(نوصغندناض هبج انادردندنبت د هلم كيج ملا هتلادنعنیدجساو ردن وسنم هیاروا تسلا اإلا

 | نیادومانبا نافعو دز دندیماسا هلبعقف كرهت یابویعص كن هددشم یابو تحف كج ( هیوبج)رارید ید

 | ژوتدهیکناتص هحبهدننزوناک( ت ابطا) ردن دنن دم ینادن ادب ونجنردج و نایناهبصالاذب وج یر کب ا

 ۱ قیدنلواقالطا بایج نوعجهیدلوا شورف هب «دنابطا قوس ین ردندنثدحم یرصلابآبجا نب ۍوقلادبع
 | بیپ رق هلح مانراق یذآهدننیب طساو لا هقوکهبض كيج( تانابطبا) ردندحم بابا نیدلاخ ندجا دنفاحو
 | هليو هلکحاتزوا توتمابآونصاکرونیذ هیاقیزی لوش نالوا«راوض هلبعقف هل رایج ( هب )ر دعضومر
 | ةبجو نويد هانز نیشبخ كخهکح قارط هلص رايج ( ةا ) رد ید لحل ا ناتا هلو ارروط تولاموط

 دنا یکی جرافد هزکضنذقدن روق و دیازپ ظن ی آ بارعا هکروتند هی هبنکشا لوش هو یف كراج
 | راروق هرجا هثکشا بو دب رامکر ونیدهنغاب شب ور ج لوش لوق لعزل دنا ظفح بو ردلوطهمر دص ویس هرو اق تا
 | ین هلوقسدمرو فو دف دنیا هرکصن دلع ضعب توسکه مرک د نددناب كو د شماغ وەک ونید هی ئز د لوش دوخاب
 بجای او) هدننزو باطبط باس. ۱)ردوصرهدنبرفهنیدن هددنزودهده بج زدی فرظقجبهیوق
 روشی راومهو زود هدننزو دفدف ( بجا ) دک ی ا بجابجو باجح الا ف رونید هب وض قوج هایم كيج
 ]| لبط هلصف ك بج ( بجا ) رد ملا هم یاغوب دوخ ابر دحض ومر هد نيد ( بحجج عقب ) هنسانعم هب وتسع ضرا
 نیکبادندو هب دید ردهیعست ثعاب یاوصرد ټا دوخاب هبه یدرفم هروکه ننابب كحراشار د هنسانعمسوکو
 | کراهبنکشا نابرق هی نکرد هاذطسعقاو هدانم دوخ اب روند هنقاوسادوش اب هنبراغاط كن همرکم کم بجابجو
 | دنده اضع باب هدننزوهلع اقم لبد دشت ك ناب و ی كچم هال )روند هراهقاننامزبدولهدوکی ربا بحب ابجورولبتآ
 بان یدناوارکذ هدنلنذ بابج نالوا دنا ن دضم هک د تن رد هنسانغم كلیاهرخ ام هلیارخ اقم باسا ضعب
 ناحن) ا تخ ااک انا نایت لاق رد هنسانعم لعشدنا جوزت یزلشادنرقزرقلرخآ امه دخحا هدننزو لع افتهلباب د دشت

 ردد نس انعم كامزکب ودیا تح اتسور سراب دب رابدهدنزو هرز ( هبجلا ) رد هبرقرب هدنساضقزاوهاهدنمجهدننزو ناک

 رلبقف نرلهج ( ةبغإ )ردغضومر هدنب رق هكم هليمط كيج (بواتح)  ضرالا ف حاساذالجرلا بتج>لاقب
 نی .لاعتردهنس انعمللیا د قوتهدهتسنرو هکلهایاودعلا بل اتیرددنسانعمكليا لالههلبا هلن یاحام ندو

 دن( بهذودابناذا لج لا بچ لاقنرذ هنسانعمقلاج هطلو او كماکبو دیک هنوا یر و هیقد درتاذاۍشلاف

 نود ولب و هصق هدننزورفمج( بدحعا)دتعاجترب ندراصنا هدننزوابحرم ( ی ) زدیعما لجررپهدننزو
 هدشنزو طبالع راخو برحجو روتند هرودوب حابوطولهدوکی زا هلبعضو یف كيح ( برا | رونید هیسک
 هدننزو ناوعفا ( نابرحجا) قلطل مظعءیا براسحو برخج شرف لاقب روند هنآ لکیهلا مینفع یریایمهثج
 بل ول تناهن هک ندنتلآ قلوفکر دکک یروبس لوش هم ملزولوآ دن دسر یکیا تن کروند مرار مط یکیالوش
 ردلبعتشم قز هل وا هدفت ظا ناب رج وش اروند ناتعرهل هنفرط یکیادراوهننلآ كادلحوک یبواربرولوا ردقهرب

 هنصق لوق یخ هب نکن ودوبولب وب هصق هدننزو منهجا (بنخجاو)هدننزوفعج هلن (بنحب) یک ناتیر
 هدنئزو طالع بنا زود هیهرصتت وین ورونید هیسک دیداشویوقورونید هيسکن وزو هرخمسنا یس هدوکو
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 1 E SO هان N یواوا نا ها و سرخ و هزه بورت رون
 شمرولب یر زون و زونه هل رصق كفلاو یرسکكيم ( ىردملاةب اج) رونلواریعت لس ردیغلارا قساغا
 ردعضومرهدننزو نابیطا (نابیجا) رولجاهدعب بولوا ظیلغ هدیروهظادتازون یار ز رونلوا قالطا هکیک |

 هاو هم دآزستشقایربقح یس هلجو ریصق یدق هد هدننزو رفعح هر ول (نتاوق) نیمی دول ب بآجاةراد | ۱

 باک (بابطاو) هل دیدشت كنابو ضف كپج (بلیآ) دز اجیتد بناحرساهو هلءاهرونید هیناح يون |
 یشاوطو مداح ب قیبک ندندی رانو هقطقاذا ااو ای ىلا بج لاقب رد هسا تعم عطق كمسک هدتززو ۱
 هللا بج لاقب رد هنسا نعم قمروا ی هنجاغاامرخو هلصاتسااذا هیصح پچ لا ردهتساضم قا
 و هدننزو باستکا [ (باسیتجالا] هبلغاذا مولا بج لا رد هنسانعم كلبا هبلغو اعلا :ذإ ۱

 ردعوضوم هتسانعم كليا يشر هروکذم رام هروكە ناب .دراصب كفلۇمرد هنسانعم |

 ا کر وا هلکع دواهیکروا لوق ىلع كمسکینکروا كود هلنبتتف (با) ردع” نم ن آیا

 رود هر هوذكکرانالوا هرزواروکن .فضو یگروا هلل د دشت كابو هنبتقف (بجالا )زد هننامیلاقودونو | ۱

 نسب رعص نایلواینا كنیزاقانیق ءابجو بسا نیب یا ء ابجهفانو بجا رعب لاق ردینوم هدننزومآ از (ءایطا ۱

 زسطون هلغلوا هربخو زآ یراتا قلبوا دوخ اب هنوئاخ نالوا قلا دوم و یراب دو ود دوخت روتید هنوناخ |

 هجا ) اهل نيذخفال قلاوا اهايدنو اهردصیظعب ت یلاوا اهل نیتیلالیا ء اب ةًأرعإ ل اسب روتید هن نوناخ نالوا |
 بق رولکب بج یعج رولوا لیذلاصقو "کلا عوطقمرونیدهبج ید ةد راک راوی سان هلم كيج |

 دز سقف روت هکیکنالوا هدننسوالزوک نعي نیعلا جاور دیدآ عضومعرب هبحو یکبابقرولکبآبجو یک |

 كنغترط راوطو راربد ید نشوجو هبح هکرونید هنسابل كنج نانلوا رببعت هرز ییعب عرد هبخو زب دنا
 ةجوروندهنرب قاسواو كلا ي وات یلب وا هلیکیک كا كزاوط دوخاب هن راک دوخاب هنآ ىع

 هدنساضف ناو رخ ندنلاعادادغبهبحو رولوالخادیوا لردنوک اکآ هکروشد هنناتوقتنترم یادت ال

 لآ هاروا ینابطا "یلعنناونعو قابل هبرابلا ندمت ر دیدآ هب زفر هدنب رق ا وقعی ندنلاعآ دآدغب هو ردنذآ هزرفرب ۱

 ۱ ردعضومرپ هد . كل با قشمدوردعضومرهدرصم هبجو ردقلوا یجنالو|باوص هکر د راش ردراب ویستم | ۱

 نسطایا ناهلادبع ندن دح ردهبرقرب هدنساتضق سلب ارطو ردیمساوصرب هدنغلموق لح مان اع هدهیدان ف |

 لصوم شنیب قلبوا هلکجنا یضاس نانلوارببعت لیکس كنخايا كتآ هدننزو بیت 7 (بیملآ) ردنداروآ یاب
 بب شرو لاقاپ ندا زیان هدنراقابادرآو یرزد هدنراقاباتلوا هکر دقم راو ردق + هرب نالوا

 "باودو رد هنسانعم رارف قچچاقو ردهتساضنعمرافن كکزواو بباب لا هنم لیا قمی ضاییلاعفترااذا |
 هنسانعمٌب رونید هب یوق هلیعض كج (بلطآ ) اهاورااذالالاببچلاق ردهنسانعم قمردناق هیوص یی یشاومو
 ورحا دوخا هنالوا عقاو هدنرب فطلاوالعا ككفلراجو كنغالتوا دوخا هنالوآ قوحنوصیرد ید لوق ىلع

 کروند هپ ی وقنالوا دوج وما هلاح ىلع هجلنوا بویلبا رفح سا دوخاب هنالوا شماملپاب بولیزواهلشاط یراود |
 هنمولطوص لوش بحو هدننزو هدرق رولکدببجو هلب رسک ك يج رولکب ابحو رولک بابجاییجج رولوآ یداع ۱ ۱

 یآرابرعو هلوا شلو اض یخد یردرهنفاارا نوجا قلو عساو بولکید ن دیر د کیا کروند هفیچراغدو ۱ ۱
 زرروتکناویحیرلکدیدهفانز ندنآ کر دیذآ عضومرب هدییمزررب بحوژ ردبآعضو دیدن هنجما بوکید تاقیکیا | ۱

 صوصخ هنس هلبق یط بجو زارید كنلپ و واکو شا هدیسراف هکردروناج یرلکدند هبانروز هل رخت هفارز |
 هار صم هرهافو زدیرامسا اوصررب هدنرادر وب تعاج نع ن هبضو یس هلبق مامون: وار دیدآ د شم نمی زیر |
 هدنآزرید بلکلا بج هلتفاضا هنظفل بلک هکر د هب رقرب ه دنساهضق بلحو ردعضومردننیب یس هبصق سناب

 ندنضرمهسجا ندنیوص كن مدقا ندزلیارورم نوک ق رق ندنرزوا هسک ینیدصا بلک ز ودق ر دراو همٹچر |
 | تسبا هلا لج" لوق لع هدهفاسملیمیکا نوا هن رهش هیربط ندماشدالب فسو بج رولوآتاباتغش |

 | ردعضومرب هدنماضق لصوم ( بج ارد بارد )یدیاراشمک. بوقار هی یب وق لوا یراناوخا هکر دعقاو هدننابیع
 |باس (بابلا) نونلوا قالطا هلا رهندا ینوجق كنکعچ نافجادتبا تنامرخ  هعلطلا بخ |

 | ند هلعافم هلل زسکك يج (بانجلا) ديد شلاطعقلا یا بابا ےپاصا لاسجب اجرة هم دیدش طق_هدننزو ۱ 3

 كل 4 هرخ افم ها رخ اقف ن تاتسا یسهلوقم لامو بسنو تبسچ دون نسح EIR باردار چیز

 || لهجو رور دەنسانعم قلو هدننزو بارض باب هتلغف ینرخافیآ متین یاب لوقترددنسانعم | ۱
۳۳۳ 
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 فازه كور و وه هداج ردندنن دع نانتلا زع ندو وشد
 نان لا ئار عش اننا نب بولو زادهنس هتک دنا زسا ن اظ ماح همش ن تۆر دندلاخر یاسا دزو |

 هتنزو باصم (ناولو) هدننزو رز (بیوت ارد او ی راعش!قلعتم هتش هعقو هبسد اقردندنبرمم هدلتن بولو
 | تودنارفسربهفشبلوق لع بودیک ها تحوق مەك دوب یس زد اخ كنلثم تاونم عوطا" ردندنغاسا |۴

 هست زو ب ولدیتوریادسدارولکن ساز غاتصتاوئزویزمرک [فکیدلباوذنیسهجوز هل فلوا عطقنم یربخو دوققم
 یتسهحوز هک طالقان هحاور تدوع طوب او نامز دعب هروتک هب هعرکمهکم هل رهدنهرکصن کد رک

 | ترضهدنفج داقیمو ميطعتا خبهیلع ات قانشاما ت تناطناو ل [ویفیخدلوا هلکمرب ر ور هنسو دنک قاو رد
 1 قان طلا نقف نب بوآ غار وای مرا هدننزو فز ۱ "توُ) :ودیولعما تعاجرب نكن ع تاولوردشلوالثع

 اودا ترا الو اس وبا تو ن ها دنعو ردیسضاف قشم مدى قمل تون هع رز وردند هلهاح یامدق

 قفس وب نددنزو یظاحولا نع نهج راندا EF تو ندنزو ثیول ناارغصملبا نیغ ل وق لع لاا حجو

kSزمه ئات ندتهو وب ین دعما ئهل اڑ زدن دنیعب ات بول ٹ راحو رایدلنا ٹی داسا ٹیاور  | 
 | هودا هدا رب هذنع هدننزودعقم (بوت# ,ندنداتبسا یدوب هدننزو هباس (هناون)ردشابا تب هدنناونع توُاهلبا

 | یرمدلا لاق ردندتناور فیرش فرش ثندج نالوا دزراو هدنفح ضبانورخ ± کر دهضعنا هدننزودجا (فونا

 | بغ هاو و لبلخ عسل تم لقج)ااةولسلا ةولصلاهیلع تلا نا ةت نوا تایوزهضتام ناویط ةابخیف
 | ولە دزو تان ۱ E الا هفلخ ںوذ عتتشو هنحاضرا شرح ناطیشلاودعو قید صسالاكب دلا طفل

 هنگ دی داود نقلا ت رونلوا رن ىا هرون هک روید هو اک وزدیدش نالاوا مهم دقم
 ۱ او ودلوظبروصا لعناسهکابویرب یکیدلکج هکر ونلوا قالطا+ هرو ندیا ناضیف نوشاط هلغلت وغل وط

 | تا قو ردندنش نح هکر د هع نا هدننزو ناک( تا تا ول ) و رطادعب ضئافلا ه وام ئا رهلا فا اظ لاق
 ۱ لاقت رد هنیسانعم كلبا بلطارجو باّو ( اتتتتالا)-ز دندحتاص هبقنفورکذ نی ڪلا دشنع هرارح نیا
 نیز( تن-ول) همی ّسایا الام تاقتا لافن رد هنس انعم امسي یتعحر كش رو بش الأسى ا هناثنسا
 ودندنعبات تو ینج زا دیعو تب و ندابز رو نزدلاکب ی رو نوک رب ندا ییاتادخم ندنیعبات + دننزو

 رکو توم كركر وشد واخ لوط شاما تقز افمندنح وزة درو دنت شلا) زانذآ تلا ار هدننزونآ زکنایث

 جورعو ردیلب اتسزکیردفح هوا تروع شمروکرا هکروتندهنواخنالوااپ,لوخ دملوق یلعنوسلواهلبستقالط
 یابثآمآلاق رولو یواش قالطا شنو دعس ژو لوا لیاقف برع هکر ونلواقالظا ید هککرا شلوآ
 دلو الازملو !قالطا ت هنمسق لحو یار لغو ازا جوزتییعد هبلخدیاببث لجرو املخدوااهجو ز تقراف

 نالواجو هر دلعافرمشاندیوئرد هدتنزو ليف یسهلکبیثهروکهنناكح ابصم روتلواقالطا یلغتءدنرلاوق نا 1

 نو رلکدلنا عوعزو تدوعدنلهآ چۆ راغم هوا هجو ردرهشا قالطاهنیسع نوت اخ تان زود هناسنا

 زولکت ابن یتود عججو نوتبث یرکذ م جرد ەر جد یژدلکرکبوما که تر دن واسم شنومورکذ م هدنو و

 هکردیورهندیانکن کلرفلوا قالطا دنعسق لاجررونید هنوناخ شما تقراغم ندنرا تشکر دمور هلن رغعو

 هک هردم ز زلکدتیا تدوعهح یژهنلاوعتاتلاعز زونل او قالطا ةن زوتاخ نالوا اهب لوخدنو هراتالوا لخادبیث

 تر و نا هلباهًارمو لجر نابل و اركب رثا ناو روئلوا قالطار کب ةبوناخ شمامزاو هراو هرا نالوانکرآ
 ۳ تئَأراو تبث لجر لاق و ی الاورک ذلا یلعمشن ةنورکبت سلم تشلالاقردشابا هیوست

 ا۵ »رق هرزو لوھ یرالوق هت لخد لج اواهب لخدوا کفلّوم ئی دلاق ازاجارکبتناکناؤ ةغلابلا
 تی نونا نزول منت( تین زولند هنوناخ شلوا تد هدننزو مظعم ( بتعمل ا) ینهتنا ر دنمصتم یب هلک اشم

 2 "دام بول زدناتعوب یرکد مضومانظفل بئوشاواب# تراضادا هارلاتنشت لاق رد هتسانعم قلوا

 مجا لسنتصف ودذوخ ام ندنسانعد عوجر ردلکد یهو هلغلوا یواو یلیصا هکربذ حراشردمهو یدازبا دالى

 ا باح راجن لاق ر دنصوصح هنکشآناب لوق لیعروشدهکشا هش ا طظرلغ هلن وکس كهز مهو ف لیج باب
 زوده قلا هدنکو ظیلغاقلطفو روت هنالسراو هننبانعم هّرسروند هکبوکهدندبو "هبشحو نموا ظیلع

 هنسانعمقغارف لار ولوارذصمبأجو ئکه رخ راه هروماج یزمرق نانلواربعت ى شاو ردیدا ع ضومر بأحو
 ةرغلاعاباذا لاج زا أج ل اقر د هنشانعم ئغاض یشاو لالاتسکاذا تلاثلا تابلانف ابل ا باج لاش
 ]| نو نوا لاثفثساب لاعفناو بضخ کو دهنسانههخنول|حولک قلوا ور شرت هل كهوبهو كيج( دو ووا

 — سس
Senem. 
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 ATE یبنیم هلوقم ءاناو ضوحیک اب وکردع ergs اتما تذکر دن مبنی دلوا تدو ام
 تدوم ندجوزبث رو رد هلیسهسپ اله یی دلو ا اع هنلماج ید ءارچو رد مر هظح المیسلبا بوم هغلوظت
 یسانعم تدوع هدننعص كنهرناس "یناعم هلمجاب هصالخرب هلیبسح قلوا ءادنعیج رو یکم بیوشتو بیلی

 ابوتتلجرا بول لاق رد هنسانعم كليا تدوعو ع وجر ید وب هدننزو لیعفت (بن لا )یهتاردظوملم
 كمر و ضوعو اهاپاهاطعایاهش ولم هول ز لاقب ردهنسانعملم رو ءازجو چا مباع ل هکر ق عچبرادا

 هدشناذا خاصل و ىلع قمرغاج هرکی کیا دوخاب قمرغاح هغلق زاب تعاچ و هضوعیا هر هب و لای ,ردهنسانعم

 هدقدلو انوبامه عوعسم ادا ودل تینوج هکر دنس اسم كو مونلانمریخ هولصلا هوفد نکیل ایلاوتمران نو دوم

 ءاعدلا ىتوا ة ولصلا ىلع ىح هلو ةولصلا لإ ةعاج اعداذا نزول بول القر دښو ا تنس هلل رویب ریرقت
 | ددهنسانعم كمرونکت ماقان وجا زامن بیوثتو دب یلعادوع نینیج مونلا نم رج ةه ولصلار چل اتا ذا ف لاقوا
 | تفیقح ران وور دنت یت دوم یس هلچچ هک دنسانعم قلت هلفان هرکب دات ضرفو ماقا ذا ةى ایل بن للقب

 قم وط زو هنعکیندب كنهتبخ هللاعف (ناب ونا )هی فلا دعب ام ع وطن اذا نیتمکر بت

R4نیو ضب رل مسج باث لاقب ر دتر ابع نسکبیلب تب تدوع لاج لغام ىم ب ولکه نب ناجح  
 لاو رد هلیس ناب ینیدلوالصام لد درت نیر ا هنسانعم لع ن وندها هدننزو باج (باوثلا)لبقااذا

 ندشاداب نانلوا اطعا هدنلب اعم لاا هننبانعمءارخو راو لب ی ارت ەنناوقو ىد" در روند متسپ رآ

 یف كيه[ ةبونلا) ردرهشا هدربخ نکل ردلمتسم هد رشوریخ هچرک رد دنا هییک نالوا یر رتترابع
 ءارظایا هب وئلاو ذدبوئلاو باوتلا هل امر دهن ببانعم ءارج وجا هدرلنوب ۰  دتنزوهب زنم (هب بوش او هل .هلبص كانو

 هپواو هل هلنا لابقب ردهنسابعم ك رو باولو ریا هدنلب اقم یلص هیسکر هلی سک را همه "باونالاو بالا
 مسا هلیقف كيم (باینلا) هنالما ىا ض وم يا نيثا لوقت رد هناا قمر دلوطو اه! طعایا هتن او

 روند هنطسو كنيبوق لوق ىلع روند هبیخیدروط كر هک ن کچ وص ند وق نوا قس ښی شومو باود رنک
 هلباه (ةباثملا) روند ههاکنیعچ يراقچ هوا .مفکت قرفتلا دجب كيتانو ردظ وحلم یانو ت دو چد هرتز ك

 یسدن رخ كس وق رولیفپ بوق ۱ ؟ندهارطاونب هدا ډاروا هک ونید هنر نالوا نفاوو من یون كن وق

 يربوومآ روند هنره هنراهاکیعج ,یرلکحب هدیآتججامعیرخ ادعب ° ص قرفتلادعب كسانو ږوب ا هنر كمل روإ

 لغنادا یلصلا بوث لاعب ربدبآ تدوع هب هلفاب ٩ هولص کرد واخ ا نا همان هرکصزد هضی ف

 كناسنا هلیحف كناث (بوللا برو )اولا پبیک ادا لجرا بوئتل اش رده پب انعم كما باو بسکو هضیرفلادجب
 لویامقالطاهسانل روند هنس هلوقم TE نالوا ج وسنملصا رونید سال کج هیکهننکا

 هنلافثتسا كهعصهکی کر ڑ دالا هزمهر ولک ب داو هډو سافا بولک پونا یتجیدناوا رک هگنت زد هلزابتعا
 هنسانعم هزدهلل ارد هارو هلل ەدنماقماعد نراعم هاسس ارا رع و هبسسیک اث ر ولک ب ابو رولک پاولاو ردپنیم

 فبرشل ژانداع ردکعد ِنوببلبا نافاکم هژباربخ لاعتمیادخ ردلکد هدر و مر یتافاکبو رخ هدیاب و لنآ نھی

 تاقیکیا ابوکرردیادار هر هد دخلوا ترابعبدراز او ءادر ر برع نابع س اہلو بولواینبم هتعلخ یصوصخ

 هدالب لا ناک دارم سجال سفن هلو هدارو نالوا هنن دس اساور ولو ا کید نویلپاتایکم

 كم ردو مب كلیا افو هرو زم دعو يعي هنسانعم هبفا نآ یباذمذو تمدن لزید هبفا نا یا بول ف راب رعو تفت لی
 ی تنبو ردنشلایاصم هنیردیادیک ابرد شلو ا هباک ندفنواووهداروب بوسلوا مدالوندهتمد

 سل ^ ت

 نراقم ةومراضعبورابدلبا بیفتد نافک اپ و یا لج هننرهاظ مایہ هکریدحراش هلاعایفیٍا ايف توم لا
 زديسابل توملادعب افك كانا ارز ردشلبا فیزتیرسضتهلنافکآ ارثانانکلرایدلیالیوًنهباتلاحو لع ||
 نالف ل اغ هنموحراشل اراق ملصان لع لبقو ك بلف لبق ره طف كا انو قو دلو یا ا نالو ات وفرط |
 لعفلاتیبخ ناک ادا ب اا سنڊ نالف لاقیوبیعلان نم هراهطل او سعللآ هرا ه طب ٠ هویص واذا ۳ ابنلارهاط| ۱

 شار وند هب یردولم هلاکرجنافح هرکصند دلوو هلیادلوم 1 انعم سرغو الش(الابوت) بهز اف |
 هنبحاصب ولور وند هيسکناتص بوت هدننزو با وب (باوتلا) رولوا هدناویجو هدناسنار ونلوا ربعت و صو |
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omeي هنیط عضو دوخاب روند ونشاط لال نالیرروجرادامازاد 
 اط كنیراوبد نع

Seهدنزو لعفت (بونتلا) ردينيم هنفیدنلواعوجرو بابا اک الاس رهق الط اهب اثم هب هک بو یک  

 1 هبا و تنها نا تىدا هنمو هل س هقالع ت زوار ونلوا ءډارا لع كاتا لباب و :کرولواهاکو ردرها رد رهالت
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 بقدل | ؟وکلس لأقب هنسانعم هار هش رونید هلون ولوا ةدننزو دعقم (بتنلا)ردبقل نصح نی ام ندارعش هدننزو:
 | تذقتااذا اب ونرانلا تبقث لاقيزذهنسانعم قاب بوشتوط شت 1 هدننزو دوعق (بوقفلا) ميظعلا قيرطلا ىا
 | لاقي رد ةنساتعم قلاب ةفارظا یتسهحاركت هنسنرپو ءاضااذا بکوکلا بقث لاقيرذهنمانعم قمادلراب زدلي و
 | لند واز یغاذا هقانلا تم ل افت رذهنسانعمقلوا قوخىدوش كن هقانو تحاهوتعطسا رادار تبق

 | تره باقئ ال ) رد ناخزانعموپهروک هننابب كساساذفناذا هر بق لاق ردهنسانعم قلا ذفان یربدنویٌز
 [گآتلاو هدننزو نون (بوقنلآ)اهدقوا یا رانلا بقا لاقیرد هنسانعم نقاب بوردشتوط یشت ۲ هتک
 [ توقنالا)نونآوارضف ق ژنوطهکی کی رهدرخنوطواوهدنوفوارخ رونیده ةنسن قج هودشنوط شنا هدنزو باک
 زومالالاخذ هلوارذبا تب و زوذوفنو لوخد فسان غاصموروما یکوغروب هکرذ هسکرازکراک لوش هدننزو بولسا
 نایتترج تنش زود هپ نینکول ةرهچ لزق ك هدننزوربما (بیقنلا)رومالاقلاخد یا بوقاوه لافب_هنسانغم

 قاهر هپ کن هسنکربهدننزو هسارک+ هباقنلا) روثید هبهقانول دوس كي بیقثو ردا ناعل یک شت الغ هک ایوک |.
 هوس لد ون (سقاشلا ]مر دینش ابعث راصاذا ةباقث لجزلا بعث لاقبرد هنسانعم قلوا لزق هلبس هدایز

 | کوک خابر دکمد کوک عفتزم ندک وکم یجردعقاو هد رکن آرفهک بقالاجلاو روند همان قوخ |[
 | خراشلالأق ردشلوا قالطا نوهخیدلوا دفان هتل دوخاب هک القا هک اب وکر د هدعباس ءاعنس رک د دارم لحز |

 دارك لفافو ضف كنا( ىش )ر اطلا بقندق ءاعسلا نطب قا داژاطلا برعلا لوق نمذوخ اهل والا نتعلاو
 | هدنش اضقدنیهدنه:دننزو ناخش (نابقن)هدننز ورببزرذ بیعت لوق ییعردندباخضاهورفن بقت ور دهب رق ەد همام
 یراخوپ كعضۇم ماب هی هدنلو هکم هدننزو ریبز ( بيق ردعطومرپ هد هیداب هدننزورصنب (بقثب| ردهیرقر
 | رزق قم انف هکر د هسانعم كلبا رییعتو بییعتو مول هدننزوبلق (بلقلا)ںدیدآ ق ی رطو لصوم هماشندنفرط
 | هدرظاذا هبلث لاق رد هنسانعم قعوق بو روس ندهاکردو هباعو همالاذا یاثلا بابلانم بل هبلث لاتب زؤتلوا

 هل هنشفزب وه لق یا هبلث لاعب یک مردنو دهنتسوا ین دوخ اب هنس هر شط یا ردهنسانعمتامر وجشرتیپهتنسنرپو
 | قدك ك نبك رر دقسا هلبضو حف كالو ف نهم ( هبل ) هلت قا هبل لاقیردهنسانعمكلما هنخرو كمذک لک"
 لوف دل نالوا عا هتسهصبقنوتیعدارم هک روند هب هضرقنو ق یکی دلتازازخا ندنعویش هفنقح

 لدن هد کر وتیدةيهوذ كکرا لوش هب زمسک ك اث /بلتل | باعیواهبمالب طبس یا دلم نالفق تفرعام |
 | نیا ر پل ۇرۈت ۵ هفودنیجردنوطلود نشد دو یکے حر ون: د هم دۀ د رون اوری بل ثو هلاهر وشد هبل هدننوم 0 | هدننزوهرفلب مسکن رولک هبلنو رولک بالث)یهجج هلوا شلکودیرلب ون كنغر وقوبونهوایراشیدهلغلو ی |

 | *دنازو فتک( بلل ) رکن بشاکر وند هب یشکو لبیغ بلثو یدنلوازک ذ هک هن رد هلبا هیقوف او دوخ اب ردیعسا
 | ضعغ فا تلبو رنک اتمات لر لاقت روتندهب هشکولیغو لم یابلت مر لای رونیذ عازم نالوارادهنخر |
 | تل لاقیوذ هنسمانعم خس و يا رکورد هن انعم ضبقت كلب بوسشروب هتسنربهدننزو بغت (بلتلا
 | غف كلو یرسکو نخ هزه (بلفالا | خسواذا وتلا لث لاف و ضبفتاذا مبالا بابلا نم ابلث فلا |
 | بو منفکم وند هراچو فتو لوش هو زيدا (بیل) روند هزولوم هدرخ لو نع هراشاطیشراق هخریط |
 لولا لک بیا بلا نور لاق رونی هناویخ نابلتوا توا مان بہلث ناناوا یکذ هلیحط لوح بلال ا) دینا | عود تسشوا یر دا قارچ بیلو وب دهشنو لب کی وق لاو شمراقهلکسکنامز ندا |

 لعاف مسا( لانا رادیسا لاضراردوخابهرادرهدنفلارا ین هببقنایذهلیس هلببق "ییطهدنزو نو راح (توبظنلا]
 نیعدقلا ةقتشنم فا یوشلا لات ءأرما لاق هموار دم راتعا قوصومیب تون هک شنالوارآدهنخز زدن

 اوت لت انش تنو کرم هلکعیدهننراقآب| ك آل رمصق ك اغلا و یضق كنبش یون ردنوناخ شتالتج یراقابا تعب
 لزا بات لاقب زدهنانعم ع وحبر كئود ورک هدننزو دوم( نووملاو) هدننزو بوص(توشلآ) زدشلوا عالم

 ۳ ادا ضوطا تاث لاقبدهنساتعد قم القت هغلوط لوق لرد هنسانع» قلوطو مخرادا اونو ابوتتوخ |
 رخ زکعلآ لوا دوخاب تدوع نالوا تلاع هنسنربیسهداف بوت هروکه نایب هدّراضب كفلَوم :التمالا براقوا
 وخزان ردع ضومهّتسانعم كلبا تعچز هينا نالوا هدوضفحو ةردمم هللا هشیدناو نکف ةجس اضتفملئعلا

 ةردقلا لا نا عوج را فو یدلکن رب عاج قع تعج یا ین تمانوهرادیانالغابا مهلوق لوالالاطا نا
 عزا دمة اغ نائلا رۇ صدور دفن هدنس هلبععم كاج ا تن قاللطا ت وتەز نالوا حوسنم ی عونوماارکعلاب ةدوصقلا
 هدنتب سیال هلا ساب کن وک روک نچ حنوٹ كب رعد خاصو زد نم هتشهظح الع یکی دابا تدوع ك: تشر نالوا
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 هدافا یتغیدلوا یملادبعنیواغ هدقدلواناسرپ ندنعسا مالسلا هيلع لوسر ترضح یدلباتداهشضرع

 ردشل وارا دمانهلبا دشار دب نم هلبرامروس وب درد هېر دبع ندشار هکلببو دباناعهتسا هللا لوسر ترضح هلکملیا

 ردصوصخ هرعش ترو رضرخانزو هکر د حراش هللادبا هاب ییاب رولک یلاعورولکب لاعب یججج كنظفل بلاو
 ناوعفا هک ترا ردیا اداهشنسا هلباروب نم تبب قغیدنلوا قالطا هب یکلت كکرا هلم كنا نابلعذ تغللهاثکاو

 رد راقفتم دباب وب یطابمدل | نیدلا فرش ظفاحو یرمشختزو رونلوا قالطا هب رفعكکرا نابرفعو هب یعفا كکرا
 ضوخ | نم ءال اجرخ هه ةحسنر ونبد هغولواو هجرخم قج هقحوص هب هرشط ندضوح بلعتو ها

 نرمت كغارموروند هقراو هکیلد كج هدیکب وقآی ی وصرومغب ندر یرلکدرسامرخ بلعتو رد هلبترابع
 نالقهدنژرپ هدکد لسکرونلوارییعت لک هکرانادف ناقج بور وس ندنرابدامرخو رونیدهنجوا یکیدریکهنسهغوق
 (فلعثلا) رونید هر هچمواو هنیرابید ںالق هدندب هدکد لسکرانادف ناقچ بوروس ندندب لوق ییعروتیدهنکوک
 ةيلعشو "هلعم ضرا لاقب رونید هرب قوجیسیکلت هلبمسکكمالو یم كيم( ةبلعئملاو ) هلیعتف كمالو كهم
 هکر دهنسانعم صعصع+هباه ( ةبلعقلا )ر دندنل بقهرقعم هدنس هدام برقع لوا ن زو هکر د حراش بلاعتلاةربثک یا

 هاف هکر دککربر دق كج ر مرونآواریبعت هجواو یقوص قرب وقو جول هدنبد قریوقوهدندعقم كناوبحو كناتنا
 رونید هدعقمو تسا هبلعتو رار دیا ربعت ککمدزراک هد رابدضعب ردکک لوا مدعو افهم اخو مدآیت تلخ

 ءاعدج نیدبلعت یربردب ارد هلبق یکیا ناتلعت هکر دندنآو ردیعما كرا هلیبق هنو كره که عن ندب رع هیلعو
 لسم هبلعتو لیهس نیبلعتو دابع نیذبلعبو ر دیعسا یبا یکیا یکی هبلعتو ردنامو ر نب هبل یني زیو
 راطعبر دشلوآ فالتخا هدنعما ردبوسنم هنبشخ یدج هک ی شا ةبلعتوباو ردندنثدح دیزپ نیدیلعو
 ۱ باعا ینیدکو رایدلبا نایب وید هرج راضعبو مانراضعبو سبالراضعبو بشان راضعبو سساپ نمولرچ
 ضعب راب دلیاقالط| بلعتلاءادهلک ماکو د یراب وت بولو | ضراع هنمسق یکلتردنلع فو رعم (پلعتلاءاد)ردندهارک
 یبسرولی وص بويل واق یسب رد هلببس تلع مانهیطاءاد هک هتنرولیکود هلی اقتصو چاض بولوا ضراعهیسک
 یزوآ تباهدیکر کر دنابن فورعم [بلعتلا بنعاردمغلب نفعتم دوخاب ولزوطو طلخ قزح دوخ ایدساف ی دح
 (بلعلا ضوح )رد رر دعطاق ییحو ردعفانهنتلعنافرب قوب نس ناد یدی ردضباقو ع دارو دّربم یعیبطرارید
 نانلو|قالطاءاوذا ندنع لولم هلیمص كالو كا (نایلعوذ )ردعضوم ههدنسارو هدلب مانناعهلبا هحوتفمهمچ«یاخ

 ردیدآ عضومرب تابلاعت دوخاب ها یعط كنا (تابلیع» )ردیرب ندرلکولم نالوا بعللار ضم هلیظفلوذ عیب
 | ردعضومرهدنبرقدادغب (بلاعثلارد ردیتاقیملدجت لهاهکر دعضوم نالوارهتشم هلا لزاما نرق (بلاعفلانرقا]

 بلکلاک هودع یهو ةيلعلا سرفلاودعی لاقب رونید هنسمتر کن یک ك روک كنجسق نآ لا هددشمیاپ(مییلعشلا
 كمترود هلت کس كن هیچم نیغو یف كنا (بغنلا) ر دعضومرپ دنلوب هکم ةيبلعتو ردندهراکم كمت کس هم سروپ و

 ةاشلا بغد لاقیرد هنسانعم جذ قلرغوبو هب هنعطاذا ثلانلا بابلا نم ابقت جراب هذ لاقب رد هنسانعم نعط |
 هلب رسک ك نان رولک باغ ییجردتغل هد هلن هدانعمو وروند هیوص قوح نالق هدنتطب كهردواه ګد افا |
 رد هنسانعم فا ینأق بواناق یتا شید هدننزو لعفت (بغنتلا) هلیعصو یریسک ك ناثرولکن اخو نولک باغباو ا

 باللا نم ابغت دبا بغت لاقب رد هنسانعم قة آ بويراز وب هلتبقف (بغتلا | تلاس یا مذلاب هنثل تبعث لاقب |
 رولوا قوعوص ییوص هاکمام لا تباصا شن وکر وند هناوکوص نالوا هدنسدوق غاط بغنوبآ ذا ذا مارا

 صد كلا( بتلا )رونید هراشید شمراراص هدننزو ج رز (برغالا )لج لظ ف ریدغلایابغتلاک هیاضر لاق |
 بقنو رولک بوقئو رواکپ فنا يج هنسانعم ذقان قرخ روتند هکیلد نالوا قحما یس هوا هلنوکس كفاقو |

 ردهنسانعم بقت هدننزو ليعفت (بیقثتنا) هقرخاذالوالا بابلا نماقتهش لاعهنسانعم كل د كيلد رولواردصم ۱

 بقت لاقب ردهنسانعم قمردنلکناب برودشنوط ین او هبقت یعع ابیقلت هبقث لاقب ردنوا رک یدیدشت |
 ا ببشلا هبقن لاق ردزاح هکر د هنسانعم كمسرق بوشود یسهناشن كلرب اجاج هلافصو جاضو اهدقوا اذارانلا

 چھ

 | هدننزو لعفت (بقثتلا) رد هتسانعم كمل د كيلد هدننزو لاعفنا (باقشالا) هیلعببشلا لهظاذاابيقعت ةبف بقثو |

 بو ردشنوط یشن او هتبقینعع هنبقلت لوقترولوا یدعتم هدانعموب و بقشتو بقشناف بت لاقي رد هنسانعم باقشا |
 وغروب هکر ود هتلآ كج 4د كيلد هدننزوربنم (بقللا) اهدقوا یا رانلا بقت لاش رد هسا مم كراو
 قج هراو هب هکم ند هفوک تذکر دهسا كلوب نالوا هد هفوکلبا ماش بقشمو راردیا بیعت بقتام هلفب رو

 بدم (بقنلا) یر اذفان یا بقثموه لاق رونلوا قالطا همدآرکراکوذفان یریدتو یار بقثمو ردیدآ كل او |



NE 
 ا ا ا و ا ا ا ا ا ر س ل = ےس ا ل ا ا س م ا ا ا ا

 | قم هرعخ تب ول و سان هنتخو هر عود اذى یا بالا نا زد هانعمقمهنقو كل بیعتومول ۳

 ۱ | برثارهاظ هنساينع» عباصار ونید هرلقمرپ رلزاحف (تنابرلا) هب و هنغ عزناذا ضی زلا بر لاس رد ۶ لاس زد هنم سات

 | هل رد دنس انعم قمدنقو كلبا شنز مسوول هانی س یهاکد سکر دوب هدننزو بیت( بیر | ردید رشم ۱

 ۱ بوثلا برا لاب ردهنیس انعبتلک ول بورود یس هل وقم دغاکو تولو دندي هربعو همالاذآ ا هتسیلع برو 1

 ۱ یرلکدید توت كناونجو هبرثییعق هر لاقي رد هنسانعم لب ربیعنو مولیتدوبهلرسک كنم (باز الا الا )هاوطادا

 ًاطعلا لیلق هدنن زوددسفم (بربل )هم یی هبرداژاذا شیلات لاقیاردهنسانعم قلوا قوجیغاب نانلوازکد اق
 کر دلعافزج هان دین نرونمدهراک هتف ن دیاد ابق او طیلخت سان هنايمام اد هدننزو رو رم(ت رم ا )روند هبنپکتالوا |

 هدندروب و پراخ هد هی داپ هدننزو فتک ( بر )بس )دتفم طلع یاب رق ل جر لاعندهنسانعم طیلوداسفا

 وند هويت قوح نعابحم.او زوجس هدننزو آس ءابلا ردیدآ زاصجرب هدنک ها صفر نر رددآ ی وقر |

 هپټزو بنر ( برب ارد هن رقرپ هدنساضف تلج هدننزو بناجا( ترابا, نرلاتاذ ةع یا ءابرت هاش لاقب لاقت

 ۱ یتف زار روند ی رتاو نران هدننینسل ردیمسا مالبلا هولا بلع ینلا ةتیدبه هللا دنا هبه رمه یاب (براؤ ۱

 .مرکآ لوسر وذا م هلیمسا بژي نالوا نک اس هد هروب رغ را اډشبا ندندالوا جو ن ماس f حراش هب رسوا
 :دبیطو عفر هلی راهرو ناعهتسا هلغلوا نیصتم یداننفو هاثیسانعم كيوم طفل یرایرصح مسوهیلع هللا لص

 ]| یتدول هکرد ناب نهعافز لوق یلعاردیهمایم یولنلاذثمروبا ندا: و ىهتنا رايد زو هيم لبا هناطو |
 E ندتناکرنصم هلص كفاقو كنا( هبفزل)ردندنیعبات یاب ریو ردتدیاحصا | قوب نر عو ردن داکار ۱

 | قجانو بونسکش مافو جاغا رانا صعق عب ردیمما صافف باوح هدننزو .د لقبق (بیطلا) رود هر ضاس ۱

 | هسزابآوراکی نکل رد هنساتغف قنا هلنوکس تانیعو یف كنا (تعثلا )رولوا ندرومد هکروشد هنبراتلآ ۱

 ۱ املا بغت لایق ز لصوصحم دخت قراقیح نوقشوح توبانیف ندزب یک غیا ضوحو قولواو ندنس هلوقن | ۱

 | وص كنردو لکدیساک های عع لناس یمقآ ول وا اتت صو غلا متو: ةرخاذا تلاثلابابلایم ابعت مدناو |
 یانعم یانعم هدشنزو لاعتنا (باعثنالا ؛تاعتتالا) اجثنالا) هدنیزو نانطب رولکن ابعت ی مج :هنسانعمف یداولا لیلیم روشد هسو قعنهقآ ۱ 1

 (نابغنالاوا ناهیالاو) هدنزو بولسا (بوعنالاو) دلنبتعتف (بتعقلا تنعُلا لعام هرش یا تیعناف ءاملا جتا لاقبردعؤاطمندلّوا

Eهه ده یک ام رسم دم 1 او وتو رم 1 ۱  

 | نانعناو بوعناو بخو رک د اک تعفءام لاقب ںوئیداھپ نابئ لقاقب ین نیک بعل ٥ هجان لهلبعم كنبعو كره |
 | رونبد هنازب وصو هرت یدنقآ كج هدا نابضلوصر دعچچ ندنظفلا بنما ليغ ك يغ: اسجاسم ا )لناس یا

 | رد نهج وب قالطا بعثم ةنغلصمو هتخولوا كضوح امام ل ئاخ م ئا ةا بعاشدنمو هنسانعم ءامل اليسع |
 رونلوا قالطا تعشع هد هنغولوا نانلوا عضو هرزواے عیش :تللاذکهضولوا:تللبک دۋ دضوح کرد جراش

 | زىلۋا ىش یشل باک د هلکتترک ون رد مهوا یرهوج دلغلوا هدننزو هرمش لوق لع هدننزو هعرحب /بعشلا ۱۰

 هدننزو تام (نابعشلا )زدیدآر کش عیونزبو نونیدهب راق هلن رون وارا نیز وومآهنالبهدیکرتردشببخ تیاغیو]

 مو یأرنیغو ولید هنککا تنال هصاخب لوق لعولواریغتاهدژا هکرونید هنالس نالوانوژواو یربا تداعب ۱
 | كر ەز: "ابمنالاو (نا (نانعنالاوا هدننزو ینجا (یعلالا) هر دن دنسانعه نالتسو یرحت روده الساقلطم هرزوآ ۱

 | هدننزو ساغ ((شنافقا) هلو,ضاتسو لوک تاش هکرونلوا ا هزول یریاولهزاذ لوس هيم ءلرانیعو

 | یا بیعت :یرجم هوف لاسرونلوارمعت ایلاسر واز واثوئوسا یکلندکد زوئبد هبوب هب وص قاض كشابنافا, :ندنرخآ ۱

 نفعج (بلعتا] یکهّرمروتید هیارفض ند هعبرا.طالخا هدننزوروص (یوعلا )دم قاص ءام هنم یر ۱
 ۳2 هلم هننیشلذ لوق لع روتلوا قالطاهنششیدو هنککرا راو ونا قو رعم هکر وئید هب کل هدننزو | ۱ ۱

 ناهشتساهتنیدنلوایالطا هب یکلتكکرانابلعت كش رهوخ یک دلاق هلی :كمالو كنا زود نابلعبو روئدبلعد
 | امض قفل نابلعتعقاو هد # بلال بلغ تلاب نمد دقلا هشت العقلا لزب براو بشار عاش ْیدلبا

 | هحو و یتلد«فلس صعب ینعب ردقوتسم هدماخو ر دخ رم طظلغ یتلیارسفت ویدردوکلتكکرا دآرمو داشنا 1

 | ثییاشنمایز ندهنین ندنظفل نلت هکرد هلیخقف زن نالوا تاونض هدیکلب رد اسکدارم رابدلبا طل هرزوا
 | هدنبرق موس رھ مص نوکرب یدبا ییداخ كص منحوس ص وصخ هجلس ین هبنکم E كاد نیواغ ا

 | یواغرلپهلنا لّوبت هنرزوا تو ندلاق نزلقااو دوعص هرزوا مص لوا تبولکی کلت یکبار هدرکس نکرووتوا

 ۱ | مصوبنا قخادخ ماتر تش عما بودا داشنا OREO NIKE ى ێزكتەلبو ەد لبا هدهاشمیلاحوب

Saag تورو و ورود Oar 
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۱ ۱ ۳۹ 

 : | دخ لوبو سرو هردن اقا رام الت زد هنس انعم یوطروا بوکید هیاوهسکوکو شاب كشاو ||
 ]|| دو هنینامط( دییالتلا۲ دتماوماشتسا اذا قینطلا ب التال اش ردهنتساتعمقلرفوط ت ونازوا یکم قتسم
 ۱ هدیرادد ماش هدننژو تف (بفثت | ةفاقشتا ىا ةسالت رمالان لاق روتید هنتلاخ قلب رغوط ردنا ندل وایانعم

 ]| تباور كلاذکه کی بتا ناضو ردب وسنه هیاروا یبنلا لیقع ن دج ندع قاف بناکر وهشم ندتن دحمردهبرق ر
 لصاح نارطقندنا ردیذآرهش لوب صوصخ هنرابدمور هدننزوروتت (ب َوتلا) ردندازوا ردشلباتیدح
 | «دننزو بوت (بوتلا | ار دیا ربعت یباغآ نارطقویماغا راک وکه دیکر ردیعونیشید كنجاغا محرم و زولوا
 ۱ بوذبعوجر ندهاک هدننزو هرتصبت( هب وتتلاو | هدننزو هباغ باتو هدننژو بأم (باتلاو)هدننزوهون( ةبوتلاوژا
 | بلا هدنسانعم بئذلا نع عوجرنکل ږد هنسانعم عوجر «داملصا رد هنسانعمكلیا هجوتهقح نرخ ۱

 | سایق فالخ هربخا هغي دیصعلا نع عجراذا ذیوت و ةباتو اباتمو هب وتو اب وت بوتبهللال|بات لاقبردشلوا |

 ةحابالا ىلا ىظحلا نهو فيفا ىلاديدشنلا نم هعجروا ةب وتللهقفویاهیلع هللا باتلاق و ردٌشلوا عقاو ةرزوا
 | *اک هرزواهوجو لججا هب وت هزوک نا هدرا كفل ومهدابع ىلع با وتی اعت هللا یاوهو هلوبقو هل صفن هیلو مجروا
 هاک رب لّوا زد هرز وا هجو جواراذتعا ارز ردوب یغلبا كراذنعا عاولا هکردترابع ن دکلیا كرت نیطعم و
 ردیاراذتعاطسب وید مدلشیا بم هر داهوش ینا ردکاراکنا اؤد مدلشیا یان هسک نالوا رذتعمند هنجو

 بوت هتشيا ر دیا راذتعا وید مدلیادضقو عرع هنکرتدعب نخنکل مدلیا تأسا هقبقخا ینو مدلشیا هجرکآ ثلاث |
 | بثاتلا بوقعی نیدجا ردندناقلا بئاتو زد هغلابم ةغيص( باوتلا) ردلعاف مسا( بثاتلا) یهتنا ردنرابخندنوت

 هیوت "لت )ردندیماسا (هیوت) ردندنی رخ تغرد دخ بث تل نا نا هللا دبعو ردندنیم دفتمر دریک یرقمکااطنالا ۱
 لا رد هنسانعم كلی تلطنسلیا ةیوت ندفسکر هدننزو هناعتسا ( دن اتسالا) ردهیرقرب هدننرقلص وب رهش
 نانلوا لقنو عضو هزانجب هنجگا هکر ذم ولعه( ت وباتلا) پاش دن رل ا نا مهلوق هنمو ب وت نا هلأس یا هباتتسا

  ءاه مارک ر اصن اتغلویدنلوابلق هیاتتبنانءاهبونلواناکسا واو هدنن زو هوقرتیدنا هوباتیصاردیشخ فرظ
 | توج غيدنلا هزانج هداماهلیسو دنک ماد ردذوخ أم ندب وترد هدننزو تولعف توبات هکر بد حراش رده واتا هیلضا |
 | تولا بولو ا بلق هفلاواوهدعاقلا ىلع هلباهحوتععواو رد توبؤت ىلصا یرات كنب رشح زو ردشمل وا يمس |
 | یاک هاروت د| مم ند توبات ن انلوارک د هدم رکن أرق هک لوا: مولعمو ردشلب | خجرتیشی رقتغل هله جو ویو یدلوا |
 || فار دضخ هلْبارسای هرکصن دل اقتنا كلاس وم ترضحیدیا ندنجاغآ مشچ هکر دهقودنص نانل وا عضو |
 تسسسبلطم | هک النهجهراکشآن وا قل وا تمالغ هیهیهلا "دارا هدنسل وا ءاشداب کتو اط نامز دعب یدنلواعفر هلی زوهظ

 | دانم روک ب نص مدآت رر ضح بولوادوخوم هدنآ لیا نایب "لجج هکر ریدربخلهار اب دال ندناممآ مارک |
 | لسازسایب بودنالوادت هلشهجتنیراوتردق ۀنبزاټ رض ح لازما بوععی يدبا ردق یتاثلت كنلوط یطز ع ئ دیا
 || | لضاح بولقنانیمطاو تنیکسندنآ بونلوا قت هنبراهاک شیپ هدازعو دا هج یانثا یدنلوا مفر .رارکت ن کیآ دندی
 ۰ | رکاب رقدکه زد هنس انعم هبوت هدنننو هیلع ( هباتلا رد جاط زب هدهندم هدننزو تیغب بینی یپتایدیاږولاوا
 || د د خلوا بلق هنلا هزمهو همزمان ند هبت نلضا هرکه فل وم سپ ردشلیاراکنایغیدلواقاب حزاشیدننلوا

 تد اا ضزاعروتفولنکی کی روتف مون همدم ةدوج و هلنوکس كاءرمهو یف كلناث (بألا) دناشل الا لسبع |
 ۰ | توتنموهف ساعنلا ة زفکه زو لسک هبصا اذااب ات ل وهلا ىلع لجزلا بئت لا ردهنسانعم كسا بول وا |
 7 لاه روندهکمسا ردعما هدننزو هاسفن( ءابوبلا | ردم وشره قر ەل وادایز نترابع هخاهدنعمغیق هد استاهما |
 ۱ رخو رذفتساسعم تامسا هدننزو لغات( ب ءانتلا هخاهدنع خفیف صخنلا ىرىن ةرفیهو ءابوللا هذخا |

 ۱" بل )ردهنسانعمفسا یتبدوب هدننزو لمقت (بآتلا) هننسجتیاربلا ب ءاغت لاقي ردهنسانممقمردشارا |
 نده أثا یدرغم رد رش غ ون ندنراجشا هيدا هدننزو بچا (بنالا ) رونیدهنتلاحكمسا ردمما یتدوب هلنتعقف ۱

 ۰... | ماعو اکتعساجاذاااتلجرا بت لافب ردهنسانعم قمررونوا ب وشل رب یکی رک هدننزو بابت (بابتل | هلیاه |
 ۱! ]| لاقرد هنشاضمقمروتوا بوش یکی کر کی ندوب هدننزو هرز (هشثلا) اذارمالا بث لاقیردهنساعم قلو ا |

 ۱ اب دبناشیا ها ةيراجلاقب رونی هتروع کو هزات هکر دیف دارموهدننزو هاش( هباقلا) بت نعم لجر بشن |
 برضا ( بولا ) ردراو یرلندعف ضیا عز جاو نوتلا هدا هکر دخاطرب هدنرابد بالکیب هلینوکس كناخو یف نت

 بوز ی ر ولوارطت زوچ هدیکرتر ذیاهطاحا یزاتسرغب ویی هنکشا هکردیغاب جا هقفو کر ازلوش هدننزو
 هدنلباقمینهعجو مرج هیشکر رولواردصم برو رولکبرانآ یا عجبو یکب لک ارولکب رثاویک م وجر ولک |

 اس من مس

1 



 نشان توانم تراص یا اهتراتلاقب زد هنسانعم قلوا شادشابهمدآر هدننزوهلعافم(براببتلا یاد ارت
 هدنزو هرم هنزنلا) /ةنرلا) اهتنحناصواهتنداخا ذا هيرا لا ذی راجا تیراتلاقب ردهنسانعمقلوا مدیهورابهنریرراثلوا

 هکر دهزدربهدرب برق لزم یکیاهیهمرکعهکم هدو هره هلبعص كناتآ هیرت هنر )ردهنسانعم هفعضقلنا وتانو قلفیعض

 1 ندعضومرب هدنع < هنی هدننزو هماک هیارت_ردعضومر هدنم هدننزو هتیهج ( هبب رت )ردنا نابارح هرماع ناناتسل

 ۱ ات رابانح هنعهللا یضر لص ماما (بارتوا) رد هردرب هد لحس مانربفح ةا هرونمهسدش هدنبزو ناع ( نا نابرت

 | فرار دیسهنک یشخ : دهازندنلاجرهب ریشقلاسرو ردشاپآ عضومالسلا :هیلع هل كوستا حرب بن

 1 نجزادبخ نعرکلادبعورددشتهکنایز زورلادجا اشیا نادم( نوبل )ندنیصخ نب رکسعیعماردفورعم

 ۱ ما بار ردهیحانرب هدرصم هدننزولیمزا (بیرتا) ردراندح مان منبهلا یا ندو .فسو ن سطنو
 ۱ هللایضر للعسدح هنمو نعي ةمذولا تازلا هنمو هتسانعم ال عازذ لصاروغد هنس هاك نيسقنويقەدننزو

 ۰ «دننزو هحرف همذو و ر دراو ضع نانلوارک ذبارتیهتناذمذولا بالا باصقلا ضفنمهتضيفنالدیمی تیل ونلهنع

 | یرادنوی ودنب انعم سپ رونید هرلشیافیرلکدتنادن فرابلوق كنهعوق ماذواورونید هبهدوق شلوا عطقنمیماذوا

 1 رمه طتیرانا ندسن دو تمخ نعد مرکلس لب واي ەقتاظلواهدنیهس درکلشەنوکەنباصق ین داف نویق شلکوس

 بوت برتو ردعج رد هدنن زو برض کن دنظم برت بارت هدار وب ضعبلادنع هکرید فالو یردکعد مردنا ریو

 Ea هلّبرابع ةبتلا ماذولا نالواتاوص هلغلوا یوار طلعتیاورودوخاب ردهدننزو فتک ری قا

 ك ابصققهبتکشا شلواقارطوز و ت هلکشو د هخار ط ثب دحتیانعم دلکش دهبهتکشارک. ردعج كن همدو

 | تاو تکه روک انجح ا ییکیآ دکبدلاقزولوا كامد مر دات بوکس هنو ا یرانآهدننهسرکلش بورداق
 ۱ دنفرهس دلرعف کارو یرمسک ك نات ( برنآم) تربأع ) ردخومشم ه درا نیاهیاهن هکهت ردهنکشا هش دا سمند هیزوت

 | هدنرق هماع هدننزو عنعا (توُ )و اوتند هرادغب ل نق ندنعاونایادغب هدننزو هبحا [هیزلا) رد لګ ر هدنرهش

 | بان هاخا بوقرعدبعاوم دیضحم كنم فلل ناکوتدعو * وبشا لرعاثمان خاعش لوق ییع یښجشاردغضونر
 ۱ ام زخه ردارب ردهسکرب روهشم هلا دعو فلخ هدنن زوروبن ز بوق زغوزد رون رم عضومدارم ندنطفل بزي هدننن

 ۱ دنببفقراطملغ ؛للنا بر خیر بژی هل هل یاتراضعب یداهشذن تاغلوم ردنر اشا هنکی دلی تلخ بودیادعو
 س تاک هددادغب منا رق ندا رمارمهاشمر دینبسن كن هسک مان ل قم نب نیسحهدننزو یمرق (ییرنلا

 هدننزو عن ° (عربن) هدننزو هدننزوبلعد (بعرت (بعزت )ردشلیا ثیادح ثیادحنیسحروت زمو ردشملواتسسناک !نوکخیدلوا

 1 | مر هدننزو ېچ تعّلا تعلا ردنببم ییغیدلوا دیلصا كني زاتیرالقفرصنم كوب و یرهلکوب ردراعضوم یا

 لی رمسکنهرمه (باعتالا)مازتسا "دضمبازاا بابل نمابعت ل جراب عت لاقب رد هنسانعم قلروب بوکج تجزو
 رارکک هرکصندقدلوکوا کیک شلوا تنیکش هادی و اباعنا هبا لاقي ند هنس ام ق ەز وچ پوپ و تجزهیسکرب
 یرادضعتس هتعارد هلبااتو نونهّسعاهدار ولر نیلا هتنعا یایظعلا بعتآ لاقیرد هندسانعم كلبا تسکش
 | وک بعت یسبش اونو باود كتهسکررو ه الماذا ءنالا عنا لاغب زد هنسانعمقمردلوط با عتاوردطلغ
 /تعتلاو) هدنب :زوتفتکتعلا), میم تبعنا یاموقلابعنا لا ردهنسانع:قلوا هدنامردو نوغروط

 روسیه یعَسو و تعذوه لا رود همدا كابعت نو روطو ن نوغرو هدنبنزو مرکم ۱

 نیکرج هابنوکس كن هههم نیضو حف كنان (بغتلا )ل وعغملا هنم ئسال مزاللاو مزال یثاللا نال نخ وه ل يقو سايقلاو
 ردەئراانعف هلالهوداسف هلنیتقف ( تفتلا .بفتلا )ردنرابعندنناح مزاتسم( ییظیوسکردهنسانعم هبروروند هش حقو :

 رد ةنسانعمةضنفتو بیعوردهنسانعم عوج قلجا او ردهتسانعم طق قلتیقوردهنب انعم تردو حدووسابو رکو
 هز زواروکذ مهو ندنس هلح كز انعنانلوا رک ذ نعب عیار لا بابلا نمایخت یا بغت لامیردهنسانعمقلواولبیخو

 فلا ) هاع یا هربا هبغتا لاقب رد هنسانعم للبآ بویعمو تلببع هلبسک کن هزمه (باغنالا | ردف یصتم
 افتکبلت)اراسخوازاسخ هل هم ایا الت هلابت لاش رد هنا نعم نانخونایز هلن وکس مالو یخ كل
 تلتوردندنس هاسف رهنعلایج ردیسا هل نیا ناظقبلانایقس نا ندمارکب احا هدننزو ناف (تبلتو) هدننزو
 ردهدننزو ف تکی مسا كموقرهرعاشلوق لیعر دیدآرعاشربیربنع هنندهیلهاج ءا "| شو ردیدآ عضومو هدننزوزاف

 تاشلتالا) هتسانعم شر وند هنس هبص تکه هدننزورهوحب(بلوتلا) ندناذرب ییشکیآ دووخ اب یک نیا مسا

 لاق ر ردنکب ولوا رسم دتعدعب نه اک روت رتاتشم جلو شننو تسار ب ورک ناوی شیان هدننزو ن نانّمطا

 تضتا اذأ ئىشلا بالتا لافب ردهنانعم قمر وط نولیکید یک ل یم هنسنوو ماقما ااانرمالا بالا
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 لا لبتق ةئالثدعب سانلاربخ "نا وبشا كتذدفع نب دیلو بودیا طلغ یرهوجردندنآی وجا لم نا
 هرکصندناذ جوا هکنرکلواهاک ؟ییعب ردشلیا داری لب رابع یب وللا هنیرب پخت هلفب ر نتی# یضمنمءاجیفلا
 قالت ثاوذ یرهوج ردشلبا تاثشنندنس هلبمقرضمنکر دنا ذ یکیدلبا لتف صه نالوا یجت یسولرخ كسان
 هبلع تداعس بحاصدارم ندنالث تاوذ لصا نکآردشلیا هدارایب ىلع ماماهک ابوکهلکلبا نظ هت الث یافلخ
 تب و ردلوایدارم لرعاشو ردنامع ترمضح یپجت لوتقم هلغلوا نیم رکمنینهش هلبراترضح مالسلاوةولضلا
 ندطلغو مهو هلغلوا عباتهسراف نیا هدره"داموبیرهوج هکر د حراش ردمهو ید بسن هرعاش مان تیکیریوب نم

 هکر دشلیا و رعهصفارف تن هلئانیر وب رم تس هدنباک مان لانمالا حرش ف لاقملا لضف یرکبلا دیبعوباو روم
 هبفافوشا سپ ور ییا لوضف ًانعتیحدقو یتارق کیو یکی ال یلامو#ردوب یا تورد ن امع تر ضجة وز
 یف كنات (توب ره[ ) هلباهلمهمداصردقلوارصع نالوا باوصردّطلغ هللا هججهداضرضمهدل و تیپ هلال

 یرهوجر دماقموب یرکذ عضوم كنه دام وبرونید هبهقان رکو بو نیک و «دیزکو یوص تیاغب هنوکس ك: همچیاخو
 برخمهزون /بیراتعآ) ردلکدزناج قلق هدایزنل وا كن هلکه سیا ان یدلباتبنءهدنسهدام برخ هلا لج هدایت |
 هدننزو ءاسفن (ءایزملاو) هدننزو ءاره (ءایرلاو) هلی كرات (ةب رتلاو) ( بازلاو)(ترلا) ندموسرم هدنسن ودام |
 | (جيرعلاو)هلیسهدایز فلا (باروتلاو | هدننزورهوج (بروتلاو)هلبسهداینفلا (بارلاو) هدننزو لفیص( براو |
 كناترولکناب رتو هدننزو هب رشارولکهب رتا عج كبارتو هنس انعم اخرون د هغارط هدننزوربما (بی زلاو) ةدتنزوزیدع |
 (بژلا) هنسانعمضراروتمدهرب هدننزو ءارعک (یاب زلا) ردلکد عوعسیرلعجت ك:هزوکذ م تاغلرتاسو هلی زمکو |
 قارعط هنلا كن هسكر و هیات رنک ا ذاعبارلا بابلانمابرتناکملا برت لاق رد هنسانعم قل و اولقازط كر ناکمرب هلن

 دیمونو بئاخ ندنلما دوخاب ترابع ندقلوا ولقارطبونالو هغا رطیلا هقیقطا ی هکر د ەننسانەم كمك |

 نوسلوا یقبقخ رکی حدود ردهنسانتعمقمِیای هغا رطو بازلا هد, ق راضا ذا لج لا بوت لاق ردتاکتدقلوا |
 لج زا بوت لاق نوسلوا هی اک ندفمروتوا بوتاب هدنرزوا كنآبولوا لصعمهغارطندنتکسمو رقف ت دش لک
 هدننزودعقم برتمو برتو هساوادول ۲ كاخولقارط بونالون هغاربط هنسنرب ارید+ يشلا بوت كلذك بابا
 قلوا او ی ورقفو مسخ ادا ابتموایرتلج لا برت لاعب ر ونلوا ل امعتسا هنسانعمقلوارمساخو بئاخ ندلماودیما
 | سیاخو یئاخامناد تویمروکت عقنمورخ الضاهنسک ناللفو رقتفااذا لج لا برت ل اش رونلوا لامتسا هنسانعم
 رب رع نلوقهادب تب رتوشا هکر دموسرم هدهاهن هنسانعماربخ باصاالز ارد هادیتبرتهدنماتمامددب ویدنوتنلوا
 لاونفوب ید هل هلتاق هک هتزاردبا ارجا هرزوا یظفل نامه بویلنا دارم قیقح یاعد هلکنآ نکل بودادازبا

 ریقفبولوب تاق یلامكن هسکرپهلپرسک كن هزمه (بارتالا)راردیاداربا هدنعقوم ضب رتو ثحاضعب ورد هرززا
 هلام لقا ذا لج را بزتا لا رد هل بس هظح الم قوا قصالمهلارت یا ندتنکسمورقف طرفرد هنسانعغ قل وا
 | نددادضا سب ردهلیش هسبالم قلاغوج ام زدق قارمط هکر د هنسانعمیلوانغ بولوپ تکی ان كنهسکریو
 تاماذآ لج زا برتالاقب رد هنسانعم قلوا كلام هلو شمتاص بونلآ هعفد ج واو هلامژک اذا لج را بوتا لاقیزولوا |
 فونلا هعفد یکی ااتداعار زر دذوخ ًاهندنسانعم تلد وی هر وکه ناب كحراش تا رم ثالث ل وهلا ةغیصب كا دقوا دبع
 ردنرابعن د هجرد لقاروب ر هددمورولو اربح و لیلذ هتبلانالق هی ند هلماغم هعفد حوا نکلرولو ارئکل وق نالیتاص
 بارلا هبلغ لهجا ذا یا برتا لا شردهنسانعم قلق ارطو ك رس یارطو ك کود قاربط هرز وا هنسنزپ, و

 كکود قاربط هرزوا هنسنرو یکب ارتارد هنرانعم قلوا نغو قلوارقف هسکرب یخدوبهدننزولیعفت (هسیرزتلا
 لاقیروتیدهیهو د نالوا داقنمو مار هلغطل وق قوح هدننزو توکلم (توبتلا) هټرتا نعم هر لار دهنسانعمقلقاربطو
 هکر دهلدبم ندلاد ءاتدوخاب یشانندنتلذ ردذوخ أم ندبارتوب هکر د حراشتو رت هقانلاقب ولولذیا توب لج

 تابنع ونرو هنس انعم هلغ اروند هن راجو راقمر هدننزو هحر ف بل )یهشاردیلوق هیوبسوب ورولواذوخ امندیرد |
 هنب رلککسکوکردهب ژعججهلبحف كنان ( بثالا)هلناصقف ید ید هب رتو هدننزو ءارهصزریدیخدءاب رت هکر دیمسا |
 هبا هم کیا دوخ اب رونید هنف رطیرلکک كنسهقلح نوب یکیاندسکو کل وق یلعرونلوارییعت یسهتخق سکو که کر وتید |
 هردغروق هنادتردندنفرطلوصو تردندنفرطغاصكسکو کی أر ییعورونیدهنغل اراک رلککیسهقاحنوب |
 (بزنلا )رونی دهعضوم كج هک هد القهدسکو کد وخاب ردنر ابعندزوکیکیاوقایا یکیاو لا یکی دوخ اب رونلوا قالطا |

 هردص مظع هدنتمج یواستولث امتهنسو هت دل یا ه رتا ذه لا هنسانعم دارمهو هدلرونید هشادشاب هلب رسک ات

 اید روهلوقترونلوا لامعتسا هدشنومی رک او ردبنبم هننسانمقلوا هیعلاب هدعوقو هبارتدوخاب ردشخلوا هیبشر
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 جج تخمک



Êایوب كني دن رج دلو هد هکلوآز ننخ (نا تاورالا ب لا بان !دهیرقر هدنراید ضم هلی كنا (بوبلا  

 دنعكس ا اب ترض ابا ردن دلاجر اننا ةدتزو رتب ز(ببوو) هلی كناب(هب ولو تاب)ردی رلکدیدوبات زومد ۱

 اوا ًبات نبههادنعو ءاهلام هاابوا ابن نجلا دیعرذیدآیس هلوکكنهشباع ترضح كلذكرديمسا تعم
 ۱ دجخاوردب دج كادت مان یزاوسالادم نب عدل هیتستیارقفو ءا ملت مط( هيوا ١ ردندنیعبات ءاهتلاهدان زىنا وا ءايلاب

 زدیم سا كاذک( هبوب ) یدنلوا ناسی هدنښ ارام اف "دجكنردب فاننا لعن ناسا نیا

 هکر دهنسانعسهبوجالادیدشت ( ی )ردراثدحم هبون یدج نی نسحو هب وب ندجا نهلادبعوهب وب نب میهارب

 هدانا: نر هل هی هند ( ( تیباب) هبوجالاب یا ةساملاب یتا تا لاقبرونبد هب هنسن بی قج هنلوآ بل

 ندسوف زاد غطى هو ض هطوح هدننز و فب ز (تنیلا) تیلا) رد هلت ر هدنرهشوزم (نالب) ردو

 تعلکوص هضوح کروند هتس هجا د كضوحنور ولیکود فوق 1 .هضوخنداروا هدق دنلاشوب ینوص نلیکح

 اینا! زها ل اق روخ,دهیاقس نزید رکوص هدقاوساوهق زا هدننزو دا دش ( تاینلا /تایلا )ردکیلدقج ها. هزشطندضوحو

 ءاتلا لس و زبانی آیات هلق ن ثراحردندامسا هدننزو هبیغ هش :ءانلابف وطنقاسلایا

 یازک عطومهلغلوا هد ازت (نابنا تونا )ردیدآ مضومب ق رهلوا دیلصا ی ورح نمي هدننزو للمف عاب
 هداروا او تودبا هلاخا٥ هر ولرم لح فاوسکر دییجاکردج :راشیدلبادازباهدا ار ول ههنمهو یرهوجردبس ۰ اأو

 ةد اأو هدننزو هر هه هل ص كات هن ول ردشٌعل و انابتهلپ اش ایلام هدحا سحر دشلواتکانسندنرکذ

 ردناتسوب یرک ذ عضومكنوب ور رزو د یابی ع ندنآ هدناتسب یر درس عونزهدننزوللعف (بلأثا) ردموسرم ||
 اهلتلندشت كنا و ىف كن نا بتلا ]ردنلبا ضیرعناکآ فلم: فل ون هلکلبا رک ذ هدنس هدام بلا یرهوج ردبعا راریز

 كفلۇخرذەنسانعم نازو راتخو ضقن هدننزو تح (بیبتلاوا هدننزو با ( باتلاو) هدننزوحرف (تفشلاو

 نایژردرلعسا بيتو بابتوردردصم یسهلک :بتهروک هناببكت نان تاهما نکلردراردصمزان وب هروک هنقالطا
 قلا وق هنموربعوضاومهنس انعسرارتسا هدنارنیخو نام ىس هدامتابتو "بنهروک هتناببكيغارو هنس امرا

 لامعتسا هتسانعفرا رجسا تاثتسا ندنغیدلوا نمطتم نسانعمرازجسا ىح هناسخق نّرتسا یا بهل یا ادب تضت

 تافنسا هروک هبنایبكساساو رونلوا لامعتسا هد هنسانعم لالهاقلط هلبس هقالعنارمسخ بابتو تو زدشعلوا
 الاوزعقوت هصفنان درما ماذا#لیقاکردعبات هنمامت كنهنسنرب الهو نارسخ ارز رونلوا لامعتسا هد هنسانعم میت

 ةفلاسبلایلع اب انيبت هلابتلاشو هلعف ىلع لوجرد-صم هنالبصن ءاعدلا لیعهلاسبت لاو یهشنا# علبقاذا

 ندیآ كالهو نارتسخاساد اشناد کن وسلقمزالاک یک الهو ناری لاعت نخ نسیاک الهوانا نسخ هلن اهم لایا

 كلبا لاله بو ةيالا بل ىا ادب تبت لينا قا ایرسخو اتلض یا هادی ثبت لاقبو ردکعذنوشلوارود
 لیعفت بینا | هعطقاذا ءهشلا نت لاقت رونلوا لامعتسا هنسانعم كعسكو هکلها یاب انالف تل اقر راد هنمانم

 ۱۳9 ی وا وامر وک یا ریتم تر عیب یشن ییعیراسخو صعن یدوبهدننزو ۱

 لبا اتتد ( باتلا ) هل ابتهلناقاذا ابیبشت هت لات ردهنسانعم كابا اعددب ویده ًبتهدنفحهسکرب بیبتتو هتشاتعم

 ریبن لعاف مساو و هلټس هسالمقلوایراطللخو صقن هدننوقودوحو رونلوا قالطا هب یک هدرونحاسو رب
 قالطا نکا تاکراوهرود کرا نالو ارابى رەقراورونل !واقالطاهیسک ن وب زوفیعضوات ایر نخب اه بنک وقت

 هدندیودکلهلایابو ملا قعق دولاس رد انار طخو هک هم هدنزور ونت( بوبتلا توتلا)رولکبابتا یعجرونلوا

 هیلع توطن ام یا هیوبت الا یکب لقوردصرونبد هوضع ینیدلوا لمشمو طبخ ندفیطزه كر وکیآ

 تابالا) ةدندش ةلاح یادبتقوه لا رد هنتسانعم هدیدش تلاحهلیدیدشت كنابو یرمسکكنات (ةبتلا) هسلا) عالضالا

 زادفتناتعن قاچاق دننتر هل [ تب اهفعضا یا هتوق هل بنا لقب ردهنسانعم قلق تفيعض لب رسک هزر مه ۱

 مان زب رهش صوصخت هبهرمصب ردیدآ اعرخ عونرب لر دیذشآ كابو یرمسکو حق كات یا )خاشاذا لجرا بثبلاقب

 زونه نکل بونلوابوذ دف دربهک رونید هنبززاف شموک لوش لوش شمعچندندعمهدننزو باک (بانجلا) یک امرخ
 ةباعلا او بال ابی لاقب ردهعطق ر ندبات هلباه (ةب اجلا ) هلوا شلاق یس هبقت كن رهوج شوک م لنآ
 مرجكزاف یا هدنن دعم شخوک هدننزو لات (تایعتلا) اەف قیدق دقوهضقلا ةرا ج نم رم بدااموهو

 ندنس هلببقهدنکه لیکو یعض كات (بیجت )روید هطوطخولرهوجو هرم و و
 كنات (بوجم)ردندنآردشلوت تداهش هلندی كنآ دنع هللا یضرنامع تربضح کی یجلارشب نیدناکردنطبرب
 نجرادعقش ندناتراسح هنلتف كن راترمضح هپحو هللا مرکی لغ ماما رد هلسقرب ندننوقج هدنع هلیغق ف |

e نیم 



 یس روپو نیکشاولعدآ رسو ولت نیلاقوولهدوکه صق کر ونیدهنآلوش «دننزورفز وب ) الا ل سس یسک
 لر هبد ده هب هکر د هباکح ندننوص تاموصعمنایلشب هک یاب د زونه هدننزو هتد "رب )ملواولن ادیمكب سر کیو

 هیب قنا ردطلغ یداهشنسا هلبارجر بوبدر دیدآ هی راج ر هبب كنب رهوخر دیبقل یر لج رب هو ر اښب هک یس
 لاقهلبا هیاکحندرج ارهدنلحد اه شنس | كنب رهوخ كاذکر د لف ون ن, نرالا نب هللا دع هکر ډببقل شرق نالو ارک د
 نابفس یبا تنب دنهیس هدلاو نکیآربفص لفطزونه هلا دبع نانلوارک د یی هزوجرا لوا هکلبردطلغ حد لوق چا ا
 هبنک ها بچت هبحم ةمرکم هټ دختیرراج "هپ نعکنال #ردوبهزوجراو ردشلیا داشناوزیج رت رهدیاصیقز
 لخدب حراشرولواهبلاغهنناوسن شی رق هدلامجو نسحهک مرولآب ودیا حاکرتخدهیوبحم دنموتترب ن هپ هپ نهپ
 هیسک قجا ییظفل بو رونیدهناوج هزاتورندپ كزانولطهنتا هب و ردشلبا قاطا خد س هغیطل +رقفهپ ناپیف
 هلیخقف كلاب ( بلا )رد اخر هد همرکم کم ( هبیراد )رولو اكعد هدوپب یکی بصتوصیاکحدک ای وکر ولو | تضبط
 لاقب روند هناوچ نیسو دنمونتور ولو اربع دیشجو تبادهدرمن اسل رد هنسانعم بولس او هنزکی ټر ضهک ر دیفد|زم اب
 مه لاقب ردهنصانعم هقب رطو بولس | یخدوب دز اج هلیفیفخت كنابوهدننزو ن ابق (ن ایل نیمساباشیااب تیار
 هنمو حراشلا لاقردراشورکب وزیطکیو ترکی ییسهلجج ینعی قرط ییعیا فخ و دح او نابن ییعو.دج او نایب
 ردبلهاو نرج اهل لضف ناکو ممقلا ف دي وسنل دیبا دح وا ابي سانلا لعج اسف تشع نا هنع هللا یضر ی لوق
 هبا هم یازو هلمهم لاد (هبزدرب )ردهنسانعم لڅ رده كم هرکوک هود تاکرا هدنزو هنقبق(هب الا اطعلایق
 هبسپ |ردهنسانعمع از یک ارد هیسراف هلک و ور دیعما ی دج كنیراترضح هجا هيلع یراخ ماماهدننزوهضخیرد
 پنآب) ند هپ رقرمندنافاضم هدلب ماتورم هدنارا هلا. هغ نیش ( هبشب )رده رقر هدنساضقاراضبهدننزو همر

 نیدجحاو دجحا نبعیکوو دجحا نن مهاراو هرجسنبناولجندنی دح ردیدآ هیرقرب هدنساضقاراضتهدننزو بنیز
 برص زرد نقد رط یک ةابیبو. یکه الفرونید هانی و هیر هلییوکس و اوو یتعق كلاب (ةابوبلا )ردندنآ نویی الا لهس
 دکل عفاریز رواک هب ونا قرلواردانو هدننزو ناهار ولکناببب ورولکب اولا ییجرونید هبوبق(بابل)ردیدآ هبقع
 رییعتوبق هکر دعوضومهنسانعم هنکمآ لخ دم یظفل باب هکیدتباهدراصب فوم رمل عچ هرزوا هلعفا رد هرخقف ناف
 | !ذکب اب علان لاقیهنمو رونلوا لامتسا هد هنن ق ج هوا لوصو هلیسو هتشربازاحمو یک دلب باب وزاد باپرؤناوا
 باب هکر دموسرم هرزواهجووب هدحابصمور د عرفتم ن دنوب هراس یناځمو هبلا لصوتبهبیااذکم ملع ىلا باب اعلا اذیهو
 فاضم صیصختاب اضعب ردشعلوابلق هاو او هیلع ءان رد هلنبتخف هکر در دقم هرزوا قل وا توب یلص ا كنس ەلک

 هوا هجنرکلابفسرونلوا تنبن هنیفب اضتمرک او یکم اشلا باب نالوایمسا هلحرب هدداددغب كلذکی کرادلا باپزولوا
 ههاکو رونلوا تبسنهدهربخ هجزکلابورونید جد ۍیاشلا الا هلبسنن درب هنسپکیاوروتبد ییابلا بونلو | تبسن
 روتید یماشب ال الثم بونلوا تبسن ندر هتبکیهرکصن دقدنلق هدنمکح دحاو مسا بونلوا بیک مسا یکیالوا

 .هدننزو با وت(با وبلا )ردیمسا خاطرب هدنب رقرعهو ردبدآ هدلب رب هدنتلابا بلح بابو یهننایکیرلکدید نطقرادلا |

 روند هنتفرح قلیجوبق هدننزو هباک(هب بلا دیجما ییرف كن هسک مان هی ن داب زبا ویو هنس انعمنابردرونیدهیوبق
 هرجو هجاب هراوبدو هلب وب راصیااب وب بوبی 4 باب لاتیرد هنسانعمقلوا یجوبق هلین وکس او و و یخ كن (بوبلا
 اب وب بو لقب رد هنس انعمقغوط یجوبق هدننزو لعفت ( بول ) ةوکرفحاذا لجرا بابل اش رد ەنسانعم قچچآ
 زدنهسو همان (باکلاتاباب)رونلوا قالطا هی اهنو تیاغكنسهاوفمدودحو باسحهلاه(هبابلاو بایلا) هفت اذا

 عوندکرد هبانیدرفم نکل یدلیاراکنایتدرفم فلؤم ەچ رک کر دحراش ردق وب یدرفم كيوپردنرابع ندنروطسب |
 هدارا یهوجو و روطسهدقدلوا فاضم هباکن کل نوع غل دلوا لخ دم هکملیب نصاعما یعون كشر هر دهنیساتعم

 یدارمندکع دردقوب یدح او كفلؤم سیر ديروط سو هوجو ع وج دار مار زر لوا ل متسع قر هلوادرفسهدنوپورونلوا
 هتباپ نوهآ نم نالف لاقب هصنامردموسرم هلهجووب هدساسایح رواوا كم دردق و یدحاو لمه تسمه دداع وب
 هوجو نمراتخا یا# اب اعهباکلا تاباب رخت * عاشب نورم ًنامرماعیب ٭ لبقم نا لاقو هنبخ ع اونا یهو بذکلا
 اذه سبل لاقبو هل لص یا هتاباذهلافب رونلوا قالطاهیهنسن نالوا نابسجو خاص هش هابو ئاج باکنا

 قعما ن دج نهار اردیدآ هبرذر ن دنلاعااراخور دی دآ د حر سر هدنس هکلوا مور هلبوردلکد جر خ مبوب عب یاب نم |

 هکر ونلوا لامعتسا هنسانعمطرمشو رولک تاباب ی جرد هنسانعم ع ونو فنص عی هجو یا وزدند هی رق لوا ثّدعلا
 هتاب اذهلاقب ردنرابع ندهنسننالوا هيلع فوقومقرهلواج راخندننیهام كب ینعب ندج راخهنعوقو كبش
 ردیمسا ی دج ك دالخ ب یسبع ندنیثدح بب ول ورد هبرقرب هدنب رق یصم هدننزوریز (بیوبلا) هطرشیا

 ع

 تس الط



 ۱ زونید+دول و بواو عججراذا ةباو ةبواواناناو اوات وو لحراتبآ لا TET هبات

 تل ىمى كم رذنود كاج یر اقاباوىت ال یک ازو زاوطو زد ةغشنانەه تحرذنو هتنانعف غرروتد هاو یک باس

 ]نوا ها لاقت ود هتسانعم كا مع و دّضف و رمسلاق اهم رىا هئاوق نوا تعااع لا رد هتسانفت لآ
 ۱  هنشوزآ لاو زدهنشانعح تناقتسا قلنرغوطو هنداعینا ةتوا اذهلاس" زوم اش تدافو نآدو دنصقاذا

  دنهکو هتهج یاهبوا نعتنکل وقت زد هسانعم تعسو تهحو هسانفمقیرط روند هل وو هتسانعم لحت زوئاد

 عج اد یبکبحاضو به رولوا عجب ندنظفل بیا بواو الی هیاحاذاابوآ اتا لا رود هك هیوص« هر

 كن نول و و زداعدد و و هدعب ایت وا هل هرآ لا هنسانعم كلبا داغنا زولوآ ردصم كاذکٍتواو هات

 لاعاف هدعب هنسانعم هرکناملدواعیدیا هزکتامكآ لیصا كنو هکر د ح زاشاکسیاونعد كل و لفع کا تو

 لاقب زاد ةنسانعم كلبا عوحر هدزانوهللق هبا واو ناتار | هدننزو لیعفت ( توآتلا) یدنلوازاتضا
 زامن 3 AES كلبا رش هدلوب زدنوک ن وتو عج زاذآ تاو هن تّوا

 كاك لر دنا تارا بمودضراعم توش ةن رق هیر یرب ر هود نالوا بوک عو لک رانا اوراس اذا اوبرا لا
 زد هتنسانعم كلبا ع وجزر یخدو هدننزو لغفت ( توت ۱) رسلایف ترابناذآ باک لا ٹو لاس ردهنشاتعم
 | تابالا)ردراهجردهنساتنعم مارک ن دنس هلکبنآ هلی زدیدشت كنابوواوو یم لر هه تابلو باوالا
 ِ او اا نا تنآ لا زدهنشانفق قلوا اات وتا شن وکهدننزو دوعق ( توالاو) :هدننزو ناک

 ناک نو + اتو نوت هلرضف ل ەد دم یاو هددنشف او و ى ارایه( تساتلاو) (توأغملا ۱ تناغاذا :

 لاتتفا ( بایت ال ۲ السيل هانااذا اتیأتمو ات هییأتو هات لاسقب هتسسانعم كلك هليا چکر دردم
 | لجتخف“ (توالا ۲ السد زو یا باسن الا تبن الوقت رد هنسانعم تل هو ونص زا هک« دتزو |[

 ا5داز نالا (تانشالا ( بضعا ذآ غب را تانلایمابوا لج را بوا لاتفی رد هنساتتعع قلناتط

 | كۆك هدننزو داعا-تفه نوا ) هتضغایا نوا لاوقت رد هنشاشعم ققلراط ی هم 1

 سلف ترابتاذآ تاک اتبوآلاقنارق هتسانعم كەش زوب هلا هضراعم تاوش " زف ةت یرتزهو دات ال وا 1

(agi! )نىا ةا ارلاشروند هراکز ور ندیا بو هژدلوکنوتب هلي رسک ك ەد دشعواوو یی جم | 
 | هدننزوهاغآ 4 اهتساتعمهلن اق هن رمسیزوسد هو رمشع نالا هدنتقو راهنفصت هدئنزو هان( هسالا) هلکز اپن ۲

 | را هدننزو باس( بام )ز ددا هترب هدنرق ادیت رقا هدب رغمو ردیدآ شهشرب تی رقه رش هواتس هناربآ

 ۱ تو rs روش هرب ن هراو تونو ندناکممتنا ندنظفل بوا ثأعو زد هدلب رهدنساتشقاقلن ماش |
 لبا ھک ر دیوکه دنر نابم یمن زاها تاالحز تالن انها بلاقمنزو لع ٹو ا الث ام لاق ساغم ||
 # تو !!)زوتید هر یخ هزاو تولز و زدنوکردنجج :ندنظفل بأم بو ام هدآروب ردزاو هفاتع قانوق خوا :

 لاق لثلا هو راوتل هتش ناتوا عظق رودمو ییرکد تناف یکی سوت وب وا هقابو ىج د سەبى ك زۇر اق هدنزو
 اقتدا رڌ دارم اه ةڈارۆئ کرد رغصع ا تحرلااهقتذعو توَألااهرعانآ نذتلانباخا ۱:

 زژدیااتااکب ای هک قراخ شعواتفنروذم رانا نسب وند هنیوج كفل اصاب رخ رکن ذی رض كفدع
 | هدننزو بان (بآ رتدلوقتمهد هل دبناونعتککحلا اهلیتبانارویرملم را انتجلا ندع :رکلادقو وخ یسافرخو
 او ىق ھالا والا دفن لوا یا یرلکدند- شوتسخآ ندهیموززوهش زدن عه ایم ردن فور عزا
 15 اوالا نش زد هر هدشزو بازو | با اوت ذتشاتعم ماوق روند اد دن زاقابازاوطر دین تب وا هلنوکس 1
 | تالاحیم هل وعماب ترحو رفسورس هکرولید غار و تات یم تر هرهآ یهالآ) اد وشتم هب هب هل لواردندنیعنات 1

 ۱ بیهآتا هن دغ ىا هتیهو هته ا رە سلاذخالاقن رددتش انعففیها هل كنه هل هنسانعم «نعوزاسردننابهم
 اتن نرو لس بت ته اتلآ) دعتسا اذا افکت مالل به !لاقندهتننانعمیلوا هدانآورتضاح توتلقارب ؛دننزولیعفت |

 تغایدلوق لع رویت عمل ون دهن ئر دة ننزو باک( تباعال) خشاافاعت نزول به ًانلامیردهنسانعمبیهأت
 أ خزر تھا هلن تضزولک هاو" هلو لعق هد :لرف مهر ولک نها جروند هییرد ماششمامبلوا
 ۱ یورعمرع ن نتاهاردندامسا باهاو عج مسا ضعبلدنعو ندمرزوا نسایفزتخرتخا مهبةروکه ناب كحابصم

 : ناععا ناها | ز دعصومز هدشرق* ةرونت دن هدتنزو اهم تاها" ردندناخصا زبزعیباهاولاو ردرجار

 ۱ "ول اطناک تینا ق ور ذهنسانعع ۶ اف هدنزو ناک ¢ ث تان تل )دعضونربهدننزوتنیز (بهی)سدندناخصهدینزو
 ۶ ۲ یدنلوارکذ ک هظودسلوا بلطتسهانیواور رده انعم عرب راک دتغل:دنظفلهبوآهدنن :زوةتیع هاله تست
 سا



 تبغا لوقت رد ونسا نعم كما قلتچو قص یراج اغا هننزو لیعفت ( ببشاملا) رایتلوا نتو مضنم |
 | شرح اذا موقلا پشا لاقیردهنسانعم قله هدیروش بو روش ود هنیرب یربیمانوافتلم هنلعج یا ایشان جا |
 :دنیانعم شابواو طالخا روند هتعاچ نالوا عنج نرهفلتحت سانجا هرم كنمربه (ةباشالا) نععب ىلع مهضعب |
 | لاق و طالخایاسانلا نمذباشا هدنعلاقب هدننزو مباصادرولکبیاشا یعجج زونیدهجنآارقنالوا طلتخ هلمارحو |

 || لج لا قیر ونید هئېش نالوا:یزمرق تیاغب هلن اعف( ینابشالا) مارا هطلاخام یا بسکلا نم ةباشا |
 | ردهنسانچب قل وا ع5 دوخ اب طلتخم هنیرپ یر سان دوب هدننزو بانک (باشتئالا) ة رجا دیدشیا ینابنشا ۲

 أ طالتخا هدنبسنهلیقف كنيشوأتو ى كيم ( بشن وم ا ) وعقجاوا اوطلتخا اذا ابا شا موقلا بشنئا لاقي
 لإ رخیا بشت وموه لاغر ول وا قالطا هبینک ن ایل وا لصالا خرصوبسنلا طوبضمیمینالواساستلاو |
 | هتدکہ كالو تخ مزح (ہبلاا) ردندتمپماسا هلدروق ندعابسمدننزو هع( هشا) هب ف عشاق[
 | بناج لكن م هوتا اذا لّالا بابلا نم بلا موقلا هيلا بلا لاقیرد هنسانعم كلك ب وشقآ ن دفرطره سان |
 | ىطنم يحي اهقاس اذا یتانلاو لوالا بابلا نمابلا لبالابلالاقب رد هنسانعم كمروس بویلپوطیرازاوظو |

 | ضحب لا [هضعب مضناو تقاسنایا لبالاتبلالاقیرد هنساضم كمك ب ولي روس بونلپ وطراوطو |
 | دید ادرج اصير زا هت دی رطرا جلا بلا اب رد هنسانعم مک بوغوق بوتاف هنوکوا یی شید كشا كکراو |
 | لاقب ردهنسانعم كمودکم بلاور ولوا ندصیاصخ سب ردلکد خوجس+یسیرغندزاج هدانعموب کرد حرایشا ||
 ۱ بلا لاقي ردهنسانعم كليا تعرسو اوعقجا اذا موقلا بلال اش رد هنسانعم كکربو مهعججاذا شبا بلا ۱ ۱

 ۱ تیلالامب رڌ هنسانعف قاب لصتم زومعنوداعیاهیلا ىلا لا قی رد هنس انعم كلیاتدوعو عرس اذا لجززا

 | لیم هسوهو اوه كه بنانا: سقنور ولید هنطاشن و شدنج كيرشع مزپ قاسبلاؤاه طم ماداذاتءامسلا
 || لیاروطخ هتیرللابخو نهذ بويلبا كارداو سح كنمشدورونيد هنغل زسوصو روتید هلاح یباذجاو |
 | د دش درطورونیدهلاق رهزو رونی د هني رد یزوق هبروکو روند هرب دنو یار ناناوا ببتر قلعتم هر انوش ندی مج ||

 | ةوادعلاو لظلاديلع نومقیادح اوبلاو بلا هيلع مهلا قب ردتخل هد لپ رک نهرمههدنوبدپوئید هساننالوآ

 هنس هکتعاطو هیکشا نایبنالو :هرزو | تّهلواو روند هپسک هنا ظیلغ جایوطیبب دوکه دننرو تیلعت (بب تل
 هبداب بل او لتعولاو شحولارج نم اذکو عا ظیلغلا یا بل انلجر لاقبهباتهرونید هی هدننومروشید |

 | كنرلنمام «دقدلحآی عمر تداهش هلغمرپ شاب هکر دهنس انجمف هلی رسک نوه (بلالا)ردیدآر عش ر ن دنر انآ |

 دولوا هیش هیر جش یواق جاغا هکر دیدآر جت بلاو رونلوارببعت هرس هدیکوتردنرابع نداد یفیدلوآيواج
 مر وکب وغو هلی دش ب یناق هنکوا یسبشیدراج یتدوبهلیرمسک ترمه (بابیلالا) ردلناف مس هتاناویح عی

 عد نارواص قا رطزوت هدننزو ر وص بولالا) ادیدش اهد ار طاذاای اس |اهتدیرط راجل الالاف ردهنسانعم |[

 لوق یلع رونید هیسک نالوا رراقچ كباچ ییهغوقندیب وقو بالا سن دریا بولا خر لار وند هی هدرا |
 هبلالا )كلذ یف عي طیشتواولدلا جارخا میرمسیا پولا لجر لاشزونید هينکنکجوص هلطابشنو شبنچ
 بیلأتلا) روتید هناقلق نالوا ندیرد کر د هنسانعم مبلی هلناحف ( بلال ): ردهنسانعم هعاحمقلحنا هلبص كر هزه
 ۱ مه رج اذان وقلا نیب بلا لامپ رد هنسانعم كلی دابیفا نر ناه بود رفشق هنری رب یساد هدننزو لیعفت
 نابلا) عي ریا يلثم لجر لامير ويد هبدآكاحو عی رس هدننزوربنم (بللا ) م دسفاو داسفلا ىلع ق
 هدننزو باس (بالا ) ردعقاو هد هقامهلح مم یکی ا هرهش مان نین زغ هکر د حرا شر دیدآ هدلب رب هدننزو نابم |[

 هلدال وق ىلج كلبا شنزرسو باتع هیسکر هدننزو پیدأت هن ون( بښانلا ) ردعض ومر هدنېرق روت ۱
 هتکیوا همالاذا این هبت ! لا رد هتسانعم كمبو باوج هلبا در حقا هل اسدوخ اب كلنا تیکیتوتاکا هلذیها ریو |
 ناخشدابلایابنالا انلکالوقت رونید هناجندابندنس#ناوزربس هلنبتحقف (پنالا | در حقا هدریا دهن لاسو ا |

 نذل وم ضعبو رد هدراوتم تغل ارهاظهکعد هناخچذاب خد هدیسراف هدننزوبلط رک الادنهیبنآ هکر ید راش |
 (باتث الا اردیدآ یطع عونر پاتم هکیسم لوق لع كسم دنت زو باس (باتالا).رایدلیا ریبعت عدنا بار غت |
 منا دبا.( ومل ا ) رد هنسانعم قمل وا زساهتشا هماعط هلیببس هض رام یربغ دوخاب عش هدننزو باسنک |
 واو ویت كنمرمه ( بوالا) م اجطلا یهتشیال یا بنت ۇم وه لاق رونید هّتسک نایلووا یماهتشا هماعط ردلعاف |
 یواو لاو. هلیعتف كن هزه( ب والاو ) ردتفاهلیدب دشنو هلبفیفخت تاب وی رسک هرب (بابالاو)  هلبنوکس |



۷ 

 || دداع هلا ناطف نبرعی نیبجشب نیءاپسنالوا یسبنابیکز رد داس اک اویدیایرتمكسبتلبوردعقاو
 یاری هلع برآ لاقب ردهنسابنعم قلوا باب رفظهل مسکن مه ( بارالااردفرصنمرغ هلتیلعو ثبتی و

 | ییهتسنربدننزو لپعفت بی را ارد هنس انعم هیها دو تفآ هلبارصقو یعف تنارو یم ك: هرم( رالا ) مفوزاغاذا |[

 | قاق نیک کب ویلیب ینسهلوقم قو قاصو.همکحا اذاازیرأت یشلا برا لاقب ردهنسانعم قلق کو نیم
 ]لا برا لاقیرد هنسانعم كلبا لیکنو ریفوتو قم اغوجیبهنسنرپ و هد دن اذا نیکسلا برا ل اق رد هنسانعم

 | دزو لعفت(پ ر الا )رف وم یا بروم یثلاغب روند هش نالوا لماکو رفاوهدننزو یظعم بول ]هلو هرفواذا

 ۱(براتسل ۱)ءاهدلا فلکتاذانالف پر ان لاقیرد هنسانعمكمروتسوک ًاهدتروصو لاک هلفلکتو منصتو
 سس سس

 دیسک ش القورابعو راکم نعي یهادم هدنزو دهاح ( براولا )هنسانعمنوبدمرونید هبولجروب هلبسهینب لوعفم
 | نا دهنکر دیوسرمهدنسهدام برع هلخلو | خل هدنظفل نابع هلی كن هزم (نابرالا هادم یا براّوملجر لاقب رونید
 | ذعساو یا ذبیزاردق لاقی رونی بهریخت لوپ و لویبهدننزوهیتکآ ةییرالا )رونیدهبمق | نوشېپ نالوارشو عیداقعنا
 | دولوآ ندنلنوز كيدوخ اندتلع هکردهنسانحم قلوارمرونکش یوکهود هلیخف كن ههچ میا زو تا هزمه (بزالا)
 | یکه تا ظظیلورونبدهب یشکرودوب هلی رسک تن هزمه (بزالآ )نت م اذا عبارلا بایلا نمای زا لبالا تب زا لا
 | لوشو روند دیسک ممدو سونعو مادنا دی زمسعشقایوروند هصنعت سک انو میو ردهنسانعمهیها دو تفآوروئید

 | یس هدایز نامه بوی رباو بویئر| یر هحولو یرلکک اعطق بولوا هدرخو هجنا لیصافمو اضعاهکرونیدهیسک
 [ قیقدلا یا بزاوه لاقب رولو لکش هیوا هنانهشش یسبخاشاو لاواق یسبراقوببکهلواهنفرطیسیخاشاویناق
 | كيويرديعما نال رب هلی كلا ازو كن هزمه (هبقعلا بزا | هيلقسو هنطب ی هتدابزاغاو هم اظنحدب زال یواضلا لصافلا
 | ردلکد هیلصا یس هرم اریز ردشابا مهورلن دیازک ذ هداروب ردموسرم هداروا هل غلوا یس هدام ببزیرک ن عقوم
 | زدهنسانعم طقو تدشقلتیقهدننزو همزا (ةبزالا )ون دهیسکنوزواهدننزورمما ( بیزالاو) هدننزوفتک(بزالا]
 ۱ صوص هنتعاجج ربنعلا یب نالوا یسهّبعشمیقونبهدننزو باک بازا طلا ةدِشلا یاب زالهتنخ لقب
 |[ بالا ])یرچاذا یتاثلا پابلانماب زاءالا بزا لاقب رد هنسانعم قهاوص هدننزو برمض ( بزالآ) ردیدآوصرب
 ۱ بزا نانلوارکذ رد آ مماوپ و هنسمانعمنادوانرونید هضولواراردیا بلقهیابیبهزمههکر ولو هاکوهدننزو بارحم
 | هلغلو ارضاجرما تدنظنلللوب یس هلک لب هک هننسانعمو ءال البرد رعم ندیسراف ظف) وب لوق لعردذوخ ام نینظفل
 | ددرضاجرها ندنس هلک ندی ريم نالوا هنسانعم كلبا لوب هدیسراف یظنلریماریزردکیدهل هلاساهکه لیا لوبی وص
 | هدنزوهمزاع(ذب زالا)ر دز تسر ضخ ینیدلوا| بی چیر مص رخ | لوق کرد جرتمرولوا باطخ هب هموقر متل آه کاب وک
 | دتنو لعفتا بز ) چال ةرماض يا ةبزآ لبا لاقب رهلوازهروتکش پوکه لیراوا قیرآهکرونید ہرا و د لوش ||

 | هلینوکس كنبسو یرنسک كن هزمه ( بسالا)هومسنفا اذا هنیب لادملااوب زالاقع ردهنسانعم ماسنقا كعئولوب

 | هیسا قلح لاب نونید هلق ناب هد دعقح هصاخ یأر یلعو هدنربدوا لوق ىلع رو تد هرالیف ناب هدقیساق
 | ندواو, همه روید هت انکی دیا بسو یلصا كنوب کرد حزابش تسالاوا جرفلارعشومهوا هبکر رعشیا
 لایق ردذوخ ًامندهموقرم *دامرونلواقالطا هراوط قوح یکوبو بوت هدننزو مظعم (بسولا )ردهلدبم

 | تبسا لا تیردهنسانعم قلواقوچ ینابن رب هلبرمسک كن ءرمه (باسبالا) فوصلا رکی ابن وم شیک
 | یر دشراق بونا رخآ یئ هثبشرب هلنوکس كنه نیشو یف للهرمه (بشالا) تبشعا اذااناسبیاضرالا

۱ 
۱ 

 سسس
rears 

 | یرللاد هلغلوا قرصو روکماجاغاهلنبتحف (بشالا) .همالو هباعاذا لوألاو يناثلا بابلانم ابشاانالف بشا لاق
 | فصوو فتا اذاعب زا بالا نمایش ارج !بشا لاقبردهنسانعمقلوا قلتجو قشمراص بوشی بک هنیربیر
 | مونکم مان و رعوا هللا دبع ثیدح هنمو ردردصل !ابهیعسل غلا تمیکرونلوا قالطا هراجاغا نالوا هرزواروک ذم
 لهل اقرا و ءاشملاف نل ص خر ف بشا كنببو نی رب رض لج یتا اسو هيلع هللا یلص ۍنلللاقهنا هنع هللا يضر
 || بوشراقهنیب یررلج انا یخ دوب هد تنزو ل عفت (بشاتلا) هفتم لیخعلا كلاذبدیرب هل صخر ملف ےن لاق ءا دنا مس

 رادهنسانعم قوا عح ل وف ىلع قلو اطلتخ هنر یرب سانو شا نع ٤ رجشلا یش اتل اقپ رد نسا نعم كعريک

 اک ١ بولك ندفأوظا قلخ عي هنس انعم هيلا اوعضنا رايد تلا اوشأتو اوعنجاوا اوطلتخا اذا موقلا شات لاقي

 متن ۱

 نی ۱... سس

 ۱ هدنناهن ثانی اغاط تونرمضح هکردهدلب رندندالب دزاهدن برام هکر دموق رم ید هدحاصمو ردم ونرموبد

 || ددشنویاتاذا مالا ق برأت لای قیردهتسانعم للا كلشکءدرک هلعانتماو بصعت بوش درس هدننعض هنسنر

1 

 1 زدهنسانعم كلیا شنژرپمو تییعتو مول هکر و هطلخ ادایناثلا املا نم اشا هبشالاش ردهنسانعم



 ردهنسانهم كمتر ا عو بداو كلب دا ردیعواطم هدننزو لعفت (بد تا )ردرسفم هلترابع ق الخالا نیناحوت
 بدال او )هدننزوهع رج (تندالا )بد اعف بدأتسا لاق ردهتسانعمب دات (یادتتسالآ)تدآتفایداتهبدا لاق ا

 دندالااندهش لوعت رود هنمافطدعل و دوخ اب هنماعط تفایض هدننرو همرکع هلرعض كلاد (تید لاو ) هدننزو هدعبص

 هلن تسک ك ب ھره (بادنالا از ذ هنسانعم سو تک هب داو سرعوا هوعدل منصماعلطینهو دیدألاو دیدألاو ۱
 دالبلا ناطاسلا بدآ لاشرد هتسانعم كيا داذولدعرب یهکلوا نالوا هدنتلاباوتنطلسو رلقیلاو وهاشداب
 (ندالا) هماعطیا ةاعذ ىا هبداآ لاقى ردهنسانعم كليا توغدهتفایض یتەسکر و الدعواطسقاھ المادا یی
 ردهنسانغم كلباتوغد هتفابص یدسکرو ر د کیا بک ردهنسانعم بع هلنوکس كلادو تف لبه

 هدنضعبو هل وکسكلادو یتف ك نەرم هدناهما صعب (رنهل  بدا) هماعطیا هاعداذا ىناثلا بالا نمابداهدا لا
 رعلا ندا شاج لاش رد ذوخ ام ندنسانعم تفایض رونلوا قالسطا هنآ ترک ابر در د طوبضم هلنیتهف

 هلنوکست كنارو رتن ترمه (برالا اردیمسا تخ اظربهدن رابدیسهلببق ء "یطهدننزو رع[ ندا )هژامزکاذا

 مادناو وضعو نا غو ثبخو رک/یا برا هب لاق رددت ر انعم هلئاغو شو ثبخو زکنو زدهنسانعم ءاهد كلر از
 هالصلا ٹی دخ هنو یک بازحا رولکب آرا یعجج هکر د خراش اوضعاوضصع یا اب رااب زا هتعطق لوقت ندهنیب انت

 نالوا یضتقملاثخ هدنضوصخ یعفد یظ ذل برا هروک هنقيقحت كبغار ءاضعا یا | تآراهعبس لغ دنتسبناک
 نامه احالنە 6و هدهدرفعتحاحء اکهدعن رولوا نصا ند تع اخ اخاف: یعب ردع وفخر ا ةن انعم ناخ طرف

 كيکرولواداکو رولوا ع رفتعندنوبیرانعم هلئاغو ثبخو رکمواهد هدنروضویرایدلبا لامعتسا هدلاتتخ اور کم
 نیعو لخخرو درد وضع نالواتحاحرادمیرب ردمسف یا هقلطم :اضعا ارز رونلوا قالطاهوضع ناروا

 ردذوخ ام ن دلو | ۍانعف ید یتسناعمراسو ماکح اوه دقو یکه بلو بح حر دو ضط نالوا تنب زرادعیتس راو یک |

 ردهتشانعم تاع تراو زدن رک انوضع هکر دهنسانع»ج فو دات زانعتلمو ندو کدو لقع تراو ییهتا ۱

 هرمه هبزاو یک را ردهنسانفم تحاحو ردهنسانعم هد كلکرب زید وب زدتغا هلیعضو هلن تک ك ر همه ( برا
 ثحاخ a تاگرحع كنا زو ف كمه( 4 بر الا هژنیتعف | ترالا) ردهنسانعم دایخ و نکس هل تشک ۱

 ةمارک/هبارالاو ) فف كنارو یرسک لرهمه (یرالا) هحباسیاب فو براو بر او بزا هيف لام لوقت هنس اتم |

 (یزالا) ا لا نمةباراوارغ تقر غتصاب زا لج زا برا لاش  ردهنسانعخ قل وار زول قاع هدنئزو ۱
 كلا ناهدا هیهنسنرب لنت نرالا ) روتیدهب یک نالو ارابشۈھۇ ارزو لقامهددنزو فتك /ترالاو ]هدننزوریما ۱

 عیب بردا ذا عبار بابلانئاب را ؛یشلاب برا لاقت ردقلوا قذاعو داسا دایتعاو اعداد منکر د هاش | ۱
 قلوا دننمو تس نازو هیلاجاتجا اذا هلا برا لاش رد هنتنانعم قلوا جات هز هنسنربو رهام اضو ||

 فلک اذا در ترا لات ردهتشاتعم كمت *ا دقالعو قشع تباغب هز هتسترو دشا اذارهدلا ترا ل اه زدهنماتتعخ أ

 تولت زا هلصف هلصف هلبتس هضراغر ند ءاضعاو تدسفیا هتدعء ثب زا لاق ردهتسانعم قلوادتناف ةا |

 تطقسیا كيدب نم لج را اتا تیرا لاعب و هبرا عطقو هژاضعا تطقا تا ذا لج زا برا لاقب ندهنسانعمتملکو |
 | كرا نانوسلکود بوشود رب اصریاص ی > ںیم ےل از وضع نالوا ضونض کی لا تعيةضاخنبديلا نم كلارا ۱

 دوخخان كلسکی ا كت ذشکر :براو رد هباک تدکعد نسو اراش رتو لدغو بویهمو موم ذم سان نان زوک هاب[
 یدیابامحاتحاف رتتفاوا تعطقیآ هدنت زا لاش ردهنسانععقلوا جات هنس هن طع نسا ئدنا نولوارقف

 لوشلوق لع هنسانم هدقع رونبد هموکو د هلی كهرمه( ب رال )رونلواداری هدنمقوماعددبی یک اوبو نبات |
 قج ةیلذهزاوطو تآو روند ه»دالقكج ه رک هنوښهبراو هلوا دبدشو تنعم نعد هبلزوح هک دنزوخ کر وتد هموکو د |

 || هد :زو ها هل كنهرمه ( هب (ةيرالا دو روند هنس هقلح كج هک هغابا كنس هلوقع كتسوکو نکو کو هارو او كنب 4لواط ۱

 هلبغدر تداهش هدننزو برم (برالا) هذخف لصا یاهتبب را یکتشا لاقى رونلوا یه اکنون دقلیوا|

 برادقم)ا ترا لاق ردهتسانعم كما کج تویلعب ك یموکودرولواردصم براوزوند هنعلارآ كغبز تروا |

 (برالا) هل ترا لع برصاذا االف برا EO نوا هنوضعرب كن هسکزب و نكح اذا نائلا بالا س |
 كانو كەز (تارالآ)رونلوا ارت هرکه کر وتید هنس هزات شادل وتزونهكغالغۈاو كس زوق مط كت هه
 ندئعون هب دابا هدنادرفمردیدآ تابنو لقب عونرو ردب رلکدید تیاورکوهکنهدکژتردیدآقلابع وری رسک |
 لرم (بآ» )ردیعساونصرب لوق ی ردیدا عطوم رب هال تاک رع ك هزه [ بارا] رد رسما راکداهب |
 ل ارد قىدابسەكز دەدلب رهن برامهداپذارغج بنکردرا راور وطب هدشارت نعیرد هنر ذیدآ گجت وا
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 ۱ 2 ( هیاالاو) هدننزوهراغس ها می یا ام لام ندهنمانعم قلو انا !داشوطسیتم تونل افصو | ۱

 ۱ ةا ىش )ارزوئ ەدغوبق تا هبزا هلن شاک هریه تاو هلم اه هزر مهر ولک ب او تاو هلبرمسکتهرمشرولک رولک ||

 ۱ هدایت لناقم ی رصق هبا هفوک هدننزو یخ ( نی [!نوننلوا یونعم زکر ی ویفخ رک ناتعف هقب رطر وتبدل ۆي

 ةهقارع فشساو نداعتج لینا و توسطاکا هلک زدت ارج ثامن ناتماضلان یا ند هبط کولمر دیس اینو

 توندفلو ان نالوا باوص هدن ول لّوفیلعردندآ نی وفر هد هراونمدنندمو ردي كره ةدشارب هداج طیساو

 علا اناذا لمننزآ لا لانش رودان یہ قمار ضا و دزو باسنکا (باشألا ) هدشنزو انه بأ هففحم
 طرح هکر وشد کو ون کیو زینا هدینژو هتسنکما ةبنشلاو) لنك كن هبقوقیاتو یرتسک لرزه

 ةد زرط تالدوکب و رک هنیرلنوتب هللا لعهبنرم صخب بوترب ندنطسو یراجیسهاوقع كروب وزب زربکی اوست
 | رعت تراز ا کاوی ناو زانت فای ال وق هرتقبلاو كلاي نوههلدلوا قوقش مزار ید ید هرقاکازاریک
 ك وقنا یکنوبیز روتدهس بل هصق لب هنفصن كغاعو كردلاتنامه اقلطمو نیک هخبارف روئیدهسابلیرلکمتا

 تاتاو هلدم كەم رولک تان ى روش ددکلموکن ایلوا یرلکی دوخ اب رونلواربعت قلط وا ووسد هیوطمسهخاب

 ء ءان لع توانا لاس ندهتساتعم نملوا تشر سابل یرلکدد سا نالوارک,دزب هدننزو عفت (بینأا

 لاق نداتسانمكمردکی روا رستا هتک نشانو ردونلژ زوا لوهح لابحتسا كا وب ابتاروضیا ایت اتل وهجا

 اش د اشك بک یاب یرلکدید با نانلوارک ده دننزو عفت (بن لا ) بالا نهی هایهسلایا هی بتا
 توشکید تستر ول هنفگساادارتاللتتآ الان رداع انجم قهلریساح ( تو لوک طارب وتاب وهیملاذا بناب

 ۱ ندا با ر زوما توزونکه سکو کی غا كلا وبلصناذا (یشلاتبت ات لاق زدهنسانعم بلصت قل وا ثبالص
 اعا کو شوهر ی انا عجب اا نسوغلا فتتلاقیرد هش انعمقلآ هبذقرا یاب هلمرامخ
 بیولا )پالا سلاذا اانا بلا ل ا دهنسانعمشخاقک-یسابلم راکه دتا نانلو رک د یس دوب هدننزوباسنکا

 چوم یا رفطلاتنوملحر لاقزوشد بکن الوا قجفتو هک یکیرطوط هفر طرب یزلقنررط دوس
 ۱ اراک ساب بوكر شاب اب یدکی بد دنززظ مارح او هنیشاو کرد هنسانعح,غلعْع هدننزورتم هلنا هثلشب یا بنت
 ۱ !لودبروئد هزز ې روند هر مالمو زوجو ندباهطاحا قترلندب نوت را رونی رول بولیراضاک یک سنر
 ا لوق لرد عضوعربهززوآ یب وخص عجب بت ا نانو پاک واک ام یجیرونیدهبعفترم ضراو هایم

 ۱ فاو یراتاف دص کانی رطح ابالا لصِفا هتلعءاسالا ناطلس ةدیآ | هکر دیدآ عاطرب هد رو ره هرّونه هنیذم

 ۱ € قار او تفارطهاناتضف (ندالآ)ردمدشنزو رج اکی دین ب اناوبوار ديد ارو ان تعف (بنالا نالا ازدشلوا

 | تزظیا تداه لانش نود كنهرف هدیسراف ر دیر ابع ندکلپا هژوانمنسحو هماغم ف ظا العفو الوقهلسأت

 1 ۱ وار ندکبلب "یەت نالوا زانحالا هلاع نداطخ جاوا جنب بدا,هدناش عز کرد حرم لواټنښښخیو

 | تولع هنر و ره تام نددیمالسا تلودو ردشایارسفت هبا هرهاظ دننیح قالخ ا مالعا ضعبو ردفّرعموبد

 ۱ برق تابع ندا اع هبتساق نم صعق هکلدو نوه دلوا بید ًانسع انرلیدلیا قالطا بداهراعشاوهینرع
 ]قند ندر هتسن نالوا هییعو نیت بدون شک نالوا فمما ددینندنذضعمار درو دا نمی اب دلیا
 ]نوا رظانهنسمرخ | هرقف روک دم فب رەت یرلکدندردسردلا بدا یسدرو شنل بد | یز ردع ون یکی ا بداوردیآ

 |5 ناد قالخ کی بخرم تفت رط كولش وبدي رش دودح ظفح هدافرع > حالطصا یسالوارقفو رولوا
 ۱ ۰ زا مالک ءرضضع تو "زی ثدا هکر دکیدتناکرح نالوا هتنس اهمفلادنعو ادا اهلك قلا قرط ندنرابع

 || هتفایضو مات ید فکر لوکس كلادو یی لنورمهبدا ردعنا ندنظفل بدا یس هلکبداونشاو ردرطاناکآ
 1 :یالطاخ ندا هاینشتاتف قلوا عاد هنانسحو تارهتخب نیخاض هژوکذم قالخا هلغلوا هنساسشعم كلتا نوع

 1 ةو قالا دت كيذا صالح ردلجشعی» هرظانماع هکر دراویتد تل ا دا ءال علا نو زدشهلوا

 تفاوت تفع ردخ دن لاّفاو راوطا یکیدلنا ناسا للقعو بای ضختسا كعر شهلا د عام ندهرهاظ
 | وتهکتداو ییشا یکفاصوا نساحمو قالخا مراکماسو فاصناو هلماعم فطاو لدعراسمظاو ٹکا زو

 وبا هو رتفا (بیدالا )رکن یساک هبذأم لعاذا ینادلا بابلا نماایدا نالف بدا لاقب زد هنسانعم كلا بیئرت |
 أ ۳۳ نسو فرظادا شمالا تالا ف ادا لحرلا تدا لاق هتسانعم قلوا ولبدا هنکرب نولواردصم

 هدننژ و لیعفت(تیدآتلآ طدننزو ءاکرولک ءاددایعجروسد کا
 هجر بادادارم هکر دهان كلی لعق

 ۱ ةضاررهلع ها اتصف دلبعاذا ادات“ دا ات ناک اینا هکددةنماضم كمرکوااعو دهید غو
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 بعت لصا ەدرانۆب یکی ام یها و ىلام ییابو لام * یساردراو تاریصتزارنالوالاد هفسانو رهن و

 تاوصا نعل رد هلمهم طظاملا را دانموشاردشلوالخاد هرزوا هرکن یادانمردادن و ءامقادا

 رک هدحاو هلک هلغلوا لش ېن روکذ مبیکرت سدرونلوا ءادب هیسکرب ماسهبالایلع هک اب وکر دندنلیپق

 خي 1 2 ل رلادانم الا لایت ید هدفت ماقم هقالع ۵ زویدنل وا لابجتسا می مافس بوبلق

 O ًابأيلا) )دالا لیصمق

 لاقبرد هنسانعم قمرغاج هننابییهسکر و هفاطلارهطااذا!ءابأبوةأبأيمأايأيلاقت :روواربعت قمانخوا هکر دهنانعم
 قیرغاج ويد 1 اب نوجا كمردکریسان لوق یلعرد هنسانعم كم دیا نوجا قمر دروط یبءودوهامداذاموقلاب 9 1

 قجهریدروط یهود هلبخف ك: هر مه یاو اوعمټجل أبا موقلللاقوا اینک لیا اھل لاقاذالب لا بلا ر ردهنسانعم
 یر هدننزو دهدهوب ویلا ) رد هیاکحندنوصقجهرغاح نوحاكکرب یسانهدننزو دفدف ایر ذلک ندنوبص

 رابدتاناب هللا سونغازراضعب وهلا ناغطهجولد دراضعب راربد لوع وه EE یک هچامنآ ندراشوق |

 هددشمنونو هحوتفم یارو یخ ةو یس كباب (اترملااردهیاکحندنسوا كشوق نانلوارکد هدننزو و لاسلس مایل

 هلافصو جاص هدننزو هجرحد (ءایملا) هنسانعم ًانح روند هیدنق هدم تفلاو يم تا (ءارلاو) هلیاصقو |

 قرهلوایضاماریزردندلاصفا بث روب نهتم ر اح لاقاکانرلاباهغبص یاهتیط اب لاقبردهنسانعم قفای هنق
 رونلواتآرق هلن اهرهش هسروسدعءان "رب اخف كاب رک کر دلوقنمندموخرمیزپناردشلو دراو هد هعیض حراطم ۱

 قامتیمتردبوسرم «دنلیذ ىس هدام نر ةدب رعلاناسار دز اجیط اقساو نايا كەز ەس روندارب , هلی كنابرک او |
 ارخآو الّوا ی رطلاءاوسیلا یداهلا ىلع ةولصلاو قیفوتلا ىلع هلل دج اف هريبسيتو هللا نوعب رها باب هجم
 اه ةرمهلا للصف # ءابلا با و 1

 لو ییعو روتند هاک هدیسراف هک دن اتعم الکروند هوا افلطم هد دشد كابو ف هره 6 سال ۱

 یسراف هکر ونید هایت ره نالوا لصاح ع دزورذن رض نمدوخنابلونید ه هشالنواو هغل ربا قج هتلوا یغرا

 یرلاو "الکلاوهو ةبالاا او او تهک وفات قوغدنمو رد نو ندینآ یاینعمرونلوارببعتور دوخ هبا ادا |

 یاخیر ردموسره هلناونع ضخ هدر دهه نک هکر بد راش هنسانومرصخ روند هنلب كنابناو ضرالا تن اوا |

 ردتغل لیذهنکلاب قو ردقلوا صخ نالواباوص ردطلغ نکلرد هلبقف كن هتک دمو یه هع
 یس هلک باهروک هتنایب كبغارو كح ابصم بحنانصو یهتنارد هرزوا لاونموب هدناهم راو هد هلمگنوهدیابعرک هی
 ی هربس نالوا* ينمو لباق هیعرو جو هدادعا نوجا انښو رفس هلغلوا عوضوم هنسانعمویهتو ياسا

 قفس بو دیالزادتییبساوم اول قلعتم هرفسو ریس زولوا ردصم یسک باو یهتنار دعرفتم ندنآ "آق الطا ۱
 NE و یار هلو )هدننزو باس (تانالاو) هدننزو بید (بببالا رکن یساکهنیبانعم ۱

 اساو اب اسابقلافاللخ ىلع مضلاب بوو فعضلا مزاللا فن سایقلا لیعیعلارمسکی بل ریسللنالف پیا لا |

 كلزوا بودیاوزرآ یتنطو هسک نالوارابذلابب رغ هدننزو هراس هاب | اوه دننزو هک هیباو او ًاهتاذایابوأیاباو ۱

 هنس هضبق مق نلانوجما قمرص بوکح ندنیقو هیلاقاتشا یاب اي ةا ل ەچ یا لجا بالا ر رد هام
 | حزم هدصقدصق یاهئا بالا رد هنساتعمدصقو هلسلاه دراذا هقیس ىلا هدب با لاف رد هنساخ خلاص

 ردکیدبوپًاسکردشایا اضما هرزواقلوا دوخ ندنسانعم دص قالطا با ها هدفانک ی ربشخز کود
 یتعسدو هت رط تماقتسا يا هتانا تبا لا رد هنسانعم قلوا مقتسمو یرضوط لوبو هننیسانعم دوی

 یک بنکر ردر ردردصم یظفل بوذکماهغذب و ذکمل لب یهمره اذا ودعلا پا لاقب رد هنسانعم قمزوپ هلبا هلجی |
 كن هرم (تاا هکر حاذا ءشلا با لاقى رد هنسانعم كبرت كردو یدلبا | مهتم یر لا هقداص اجرب نت

 یا هاف وه لاقى روند هاناو مزاول قلعتم هرف سو مس هدننزو باک (بانالا)ردیدا هبرقرب هدنمب لب رکا |

 ناپان هدنتشیهوص هدرللوحندقاربا هدنکلبساراهن فصن ری تارو رونلۆا قالطا هب وصوهزاهج ف |

 كنددشم یاب وكن زمه هبا)رونلوا قالطا هبظع جومو هیظع لیس هدننزو بارغ (باالا ردقراصوتالوا |
 هبا موقر مردزآ هب رق کیا هدنساضقهدلب مان ندننافاضمندعهدنع یلفسلاب او او (ایلعلاذب :)ر دیعسا لحر رهف | ۱

 قمرعیح هدننزو لیعفت تساتلا) |) رد هدلبرب هدنتلابا ادیب رف !هدب رغم هلبعص كن هرهه ها رد اجسم هما كنس مان |

 هب بن یا هب لجرا بت لاقیود هنسانعم بت هدننزو RET اسان لحرا با لقب هناا
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 ۱ هدیابل کرد جرش ی بکن نانه روند نیئاههدننوم عجوا انءاه هدنننوم هشنو یءاه هدننوم درفمو روند

 ۱ | هثرخآ لوا ز دراو تغل نتب دور داتسادقم نخی نزد ما لمف مسا هک ی س هلک ءاه هکر دمو هززوا هجو وا

 | ین نک اھ اک اه اه ک اهاک اه اھ لاش رولوا فرصضتم لا بطا هدلاوحا غیجب تونلواقاخا فاک
 | ثلا نژواهو امّواهو هل ارتنکب ءاهو مواهو امّواهُو ةزرمهلا فب ءاه لا او و هه نعوم فاك
 | ایاه ءاه لاقت رولوا روسکم رمه مباز "نکعءاه اک ءاھ كیاه مکء اھ اکءاه ك ءاھ لا ولو فک دره
 ۱ هنا هک ًاهنکرولژا هاکهکر دز وط شف هدا مو به نژولغأم لا رولوا نکاسءهرمه سماخ :یءاهاو اه

 ۱ | تاهواونافو اناهو ثنؤلل یاهو رکذلل تاه لا هتسانعم یتطعا ردرمآ لعفرتس | هکر رد تاه بودنا قالات
 | وكس كناهو يعض كم (ندوهلا) یهتناهنسانعهر و ننانولآ لوا ولو نا لا یسک ت اھو كلاهشپ
 | ردهتنانغمتداعو بادو روشیدهیهعس او ءاز ر دنف) هل رتسک كنم ههو هل دیدن :كولو یضق كن هرو كواوو

 | كوعفم نزوارز ردشطا رک ذهدمافشوب قصسهنهو یرهوح یتسهلک نیوهموشاو زوشد هراد قمر ندهگو |

 | تب هدلنس «داع نوهءاسهنتلاصا كنون فوم زالوا لصا واوهدهلکنالواهعب راتانبارت زرد هناز یواو هلغلوا
 ۱ "نلعفم نزوهر وک هنددلواز ومهمارتز ردشلبا بارطضا هدننزو هدازون نکآ ی و و وها ییدلنا 1

  هتساتعفهلاوالدلب دمك فلا اذهلاءاهال "ییهتناردمزال قلا لففم هروکهتلاصا كونو رد هنازنون هکرولوا
 ۱ | ذیل صکر دقلواهنونعا هل اهل نالوا صفا لوق لعوز دک در :ردلکد هو | لوا نوح ا دخ رکر دلع تسع
 | دد دامویردشمل والاخدا ها ذهلیاه لال لالج متما بولوا هب :مسقااماذههلاوال ىلصا ری ر رداطخ و نی دفدوخا

 توک كنابو یرسکو ضعف تناماتتپلا )ردحو نشم هدلنهتنتو بینللا یتغملیص تر دشلوا لصاحلوقحوا
 | رکو ردیترونضو لکش هکنوسلوا لموت كل رک ر ونند هنتیفیک ن اشو لاح نانلوا سیر هرزوآ یسسیلبج عضو كنيشزب
 | تالوقفضرع .تیاهل رد راغتمهنمو هم كر غ وفم كيه س ازداپ تر اسو مال هک ن وسلوالّوقعم
 | لاتنروئلوا قالظا هژیرایتعا یلوصحم«دنناتوضوم تنیهو هلبزاب هلبزاسعا یصورعهترزهژونلوا قالطاهنس هلج ضار دعا

 نالوا اهشوخوتوخ یفایقو تشیههدننزو ب :رظ ۶ تهلاوالدننزو نىك( ىنهلا )هیفیکو لاح ئا ةنسح هه
 هتستراتهننکرت هدتنژ و هما رک هءاهو دات لزاه من هتهو هتهلآ نضج ىا ؛ییهو*یه لعر نام هتسک |

 نازک رکک هءابهژیهو یه یک ءاک عیب اھو فا قانا ان لجزااءاه لاغر دنهل ولو تاه وخ
 i یتاکرادنف مزاول ندب ندبا اضتفا یعب كلیاذخا | به یدنکن وا ضضوضخ و هتیهلا نسح راصاذا
 قتفاوت هدننزو لعافت مانا هنيه دلتا ادا ی و ءا بن حالم ءاهلاقب ردهنسانشعم قلوا هداماویضاح
 ۱ لاق ردهتسانعم قلوا دنموززآو قاثشم هلیرنسک كناه(تتهلا | اوقفاوتاذا كلذ یلعاویاهت لاقب رد هنساشعم
 ۱ لینک یبهمزالتروص نادااضتقا نوا" ° "ناب عن كاته هدئنزو لعفت (قی]قاتضایا هه ءا هبلاءاه

 | هدانزو لیفت( مو )هدننزو هلمکت ةفِبلا) هه هان اذا حال اپت لابد نش انقم قمل یضاح بودی
 | اتشبتو هه هه لاق رولک مزالاکآ قیلرضاح کرد هنسانتستانا حالصا بورت و تفایقو وو تيه هب هتسنرب

 | ردذوختأندنسانههتئیه رد هتشاتعم كليا تقفاوم هث زب یرب هدصوصحرب هدننزو هلعافم(ةااهلا صا اذا اإ

 | زذا اناس ساه کر دنر ابع ندعفانم مساق یضازلاو قفاوتلاب .هداهقففرعو هقفاو ذات اياهم مالا قه اناه لاق
 هتسهضح یربره ندور و دز نالوا رشد هده ناخرب الث رد قم هنببمصت مولعم موب برش کلو برشاهل
 | ردم دعو كلبا یس یب هاو الزت نوکرزب سکره ند دحاو رهنو كما تماقا هضوصخح هتسررب لیاقم

 ۱ | هلناوتع دل اناپتلا شمالا اب هل اتم دطو سیم هد هنهقف تکه که نیک ك لام انسا هدضوص#تقوررب

 ءاهدوخ اب هتلوا تاکنرا تفلکترکمردیآ ندا هلوعفم ما ٹدناتءاتر دشلبا باکترا هحتفهرزوا یت دام ہلکا مر
 ۱ ندنوضكح هلن وعد ەكى اودکع یم نانا هلنرسکت ناه (عیهلاو) "هلیف شانه ( ء رهلا طلوا تان
 | قالطا ةیهقانلوُس هدشزو رام ( دخهنلا) زدهاکح ندنوص قجنهرغاح هکبگا وض یهود ةصاخو زدهزاکح

 كناه زه  هلوارولاق هلودزا ره عي هلو ازدان لخت ندلج-هدکه لکعع هلغلوا دولوو كا كب ی زن کور
 رضوا ردرمآ لعق منا ضعبلادنعو یدلزناکب ان یعی لام یمان لوقت ردبجت لک هلنوکس كنا و یعف
 وشاوردزما لعق ےس و یسک دص که تن رذکعلوا هاک اورصضتم تودبا زت ییلفغ هک هتتناتعح |
 کرد زا شو نی وا دف نوا تنخو هر وکر نوجرویخ نیکان اقای هلک یه

 کوا مولعم ردنرابع ندکلبا" فیح بوبجا اخ نیا تست ندهعدق لاحرتغت هکر دقسات هلک ضعلادنع | 1
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 ىت هود هدشنزو منمًأتهو هحل صا اذا ثلاثلا بابلا نم ة ءانهو ًانهو أنه ماطل ًنهلاقی ردةتسانعم كمل با ببت رترار |
 ءانهلاب اهالطاذا لّوالاو یناشلاو ثلاشلا ب ابلانم ًانه لبالا انه لاقیرد هنساضم قلاب ناطق
 ۱ داعسنساو كيربت هدننزو لیمک عینلاوهدنزو دلم( دشنهنلا) هرصناذا انالفأته لاقب ردهنسانع» تل مدزایو
 لوق نکل ردشلیارارکت هجرکی وب فلوم ها رعدض ائبنهتو هشت انه لاقب ردیلباقم هی رعت هکر هنسانعم كلا
 ی رابتعارب اغت هلغعلوا ل هلاعدوبد نوسلوااراوکو * نه ماعطاکس عب كئنهیل هسک ن دیا ماعطلک | اثم لوا
 نود هنارطق هدننزوبأک (ءانهلآ) هاطعایا هاها لان ردهتسانعم كمرو هل رسک ك زبه (ءانهالا)زدیکم

 ۱ قلغا هلنارطق یب هودردعسا هلب رسک ناه( ۶ ملا ) ردفدارم هلیس هلک ناها رونیدهن وج دوخ اب هنیعل اصامرنخنو
 یا لیللانم نهیضم لاش روند هکولب رو هرادقمرب ند هجکو هنسانعم ا طعرونبد هپ کر وورونیدهنتلاح |
 لیلق نکل بولوپ قالتوا هجرادقمر هرزوا یهاوندراوط هدننزونم(اضهلاو)هلنبتعف (انهلا) هنمذنتاط |

 ًاظح تباصااذا ًانهو ًانهذیشاما تنه لاق رد هنسانعمقلاف یلکتسازونه بویلوا لصاحانغو عش ندا هلغلوا
 | هلفلواراوکشوخو فیطل ماسعطو حرفاذا هی يه لاقب ردهنشانعمقلوا رو رس هو داشو هنم عبشت مو لقبلانم
 لیلف بولوب قالتوا رادقمرب هدننزو یرکس (یًنهلا) هبآنهناذا ماغطلا یه لاقب ردهنسانحم قمار بوکیش هندن
 كفلوم هنم میشد لو لقبلا نم اظح تباصا یا یانهلبا لاقب روتبد هرهود نالوا شعاعوطهجوا ندنفیدلوا
 هدننزو هماع (هءانه) رولوا نأنهیترکذ مكیوبسپ ردعجاز هبهعوهوم تعاج رعضیهدنلوق یانهلبا یهو |
 ندنظفل ًانه نالوا هنسانعم اطعا هروک هتنانن لرش انا ردهنسابعمراکتمدخو مداخ («یتاهلا ۱ز دندلاحر ءا |

 یراشادیرفرق كنرانرمضح ههجو هللا مرکی لماما («یناه ما)ردشلعا اطعا یتسفن هنیودخم هک ا وک رد ذوخأم
 كسلا مدراب (ءانیتسالا) رهیدآ لجرزب هدننزو مظعم لار رسا یعسا ردب رق كبلاطوبا ردیس هینک
 لاعتفا (ءاتهالا) هاطعتسا یا »انهتسا لافرد هتسانعم كسلا هیطعو هرصتتسا یا هانهتسا لاقر د هنسانعم

 | رسا (؟یرلاو ءنېلا )دحتصا یا هلامًانتها لاقناو دهنسانعم كلا حالصالیا راهنو دیقت یب یشاومو باود هدننزو
 هکه لبس هين رغصم شنل ردشمردنارفح كاملادبع نما شهند هبناو یم كولمردرا رهن یکی هدنبرتهقهدننزو
 | باوصدنویزد رقم هل رشي ۍ شو موسرم هرزوا مونرم مس هدنیدح دشینهمقآ هنا عی دنچ ګګ یراخ ماما
 || رکذ هدنس ه دامونه هغلوا لتعم هلتمجوب راد هننماتهه ۍش کر دیرغصم كنظفلونهار ز ردقلو ار یهربغب نالوا
 یعس هلثبشت هنبابسا هلفلوا تبهیلاع هدنناذهسکرب هلبنوکس لواوو حف کناه (ءوہلا) یلاجت هناءاشنا رونلوا

 یلاعلا یلاهسفتءاه لاقي ردذوخ أم ندیتآ یانقم رد هنسانعم كليا داعصاو غالبا هیهیلاع بتارم ضن كرها |
 ةولصلا ىلا لح زا ماقا ذا تيدا هنمو حراش)!لاقردندنوب قب اس یانعم رد هنسانعم تمهواهعذراذا اءوه ءوهب
 هدهسکرخآهسکر و نوتند موببدیو ېر یضاعو ذضانو هتمهیا هما هتدلواک فزنا هلا لاه ءوهو هبلق تاکف |
 | شب وارض هتوهوا مشو اربخ هب توه لوقت ردیموهفم مهو ت هکر د هنسانعم كمزس تلاحو عضو رب دوخاهنسنر |
 كناهقهو ینظق یایءوهقو یءوهیف كاذعقو لو ردهنس انعمن کو نط هلیمط كناه ءوهووهو هب هتننزایا |
 هکر د هنسانعم كلبا تمه هلنتحف (ءوهلا )هب تحرفیا اروه هب توه لوفت رب هنس انعم قلوا لانحزف هلی |
 زددیلت هل هدننزو ءاج ًءاه) میهاذا عباراا بابلانم ادوههیلا یوه لاقبندنرابع ندکلیا دصق بلق هیهنسسنرب ۱
 رونلوا دارارس هزمهو هل كربه د هدنرع اسل مزب هکر دهیاکح ند احا توص كن هسک ناشلواادن عب |

 هلیمسا یا نس هکلپ ندلکد هل یوا لاح عی یل الاطو ءاهلوقیف همساب وعدن نیح كج لالا ر عاشلالاقهتفو |
 هلت ق وج كب یدازوا نوزوا ندننباجاو دایقنالاکو ردبا هسلبوبد كبيلنعب ءاه بودیاتباجااکس هدقدرغأح
 رالف حسا هدننزو ءاچ تالذکءاهوردپنبم «دریآ غلو فقوتم هد هلمکتیناضصیداربادهاش كغلوم ردنا |

 یهاکو هسانعم تناذخ زار دبا فرصت بونلوارکد هلباطخ فاکی هاکو ردهنسانعمذخ هک هنسانعم لاه رولوا |
 عجو رار داما هدنرک مینا رید ءاه هدندرفمرل ر دیا فرصت ند هرم نالواهدنرخآبولوا یتغتسم ندفاک |

 هدنننوم عجو را ید امؤاه هدننوم هبنتو هل رمسک كن همه ءلیالب رارید ءاه هدننوم درفموز رید مواه «دنرکذم |
 ءاهییصا كيوتهدننزو هه هنکاس رمه ر اربد لجرابأه هکردراو یخدتعلر هدنولو هلا هد دشمنوز رد نّواه |

 [عاه ه را هبنو هدننزو یعاهرونبد ٹاههدن وم ردشلوا طقاس فلا یتیم هنینک اس عاجا هدننزو ع اه یدیآ |

 هل مک همه (ءاهار دقلوا مواهدنب یرکذ معج ارهاظ هدننزو نعهرونید نه هدنننوم مجو یک اعاهروتید |
1 

 اؤاه هدنرکذ م عجو روند ایءاه هدنرکذم هیت ردکع دروتک اکبور واکب ر درعا لعفمسا هکر د هنسانعم تاه |
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 هقلوالادمغلوا هرزوا لوهح ءانلوق نورهم مهف ذ کرد حراشردشابا ین د راکت ا هلکلپ | طض

 ءوزهلاو) هلبضف (ءرهلاو هلیوکس كبه یا زوم كناه (ءمهلآ)ردهاظیل ول نینطلوف یسک
 هنم یرهو هبآرهو هنم اره لاق ردهنسانعم كلبا هرس و ل زه هلیعقف كناز و كيم ( ههل او) هدننزو د وعق
 ءرهتسالاو) ۰+ هدننزو لعفت(نره ) هنمرنهماذا عباراو ثلاپثلا بایبلانم« ٠ء ههو اءو شو آ ءرظو اره هو

 اه (ةءزهلآ] هار هع هآزهتساو هنآ ره لاعب رد ةنسانعم قلا هغل ەرە ودنال ره یت هسک ر هدرلنوب

 | رییعت ر عشق رهدناارهتساو له بونلقودیتسب دنکب ولوکه نلاقص سکره هکر د هسک ل وش لینوکس كنازو یعص
 | لجر لافب رونیدهسکندیا ارهتساو ل نهبولآ هغ هرم اإ د لج هدننزو هرمه هلي كناه (ةءنهلا ) رونلوا

 قمربقهنوکسکناذو جف تنه (ءنهلا) ساتل ريب یا ةرمهک ةءرهلجر لاو هنم نهم یا مضلاب ره
 ]| ردهنسانعم كلبا لاله ت ودیشوآ یناویحیراب یهننکرو هریک اذا ثلاقلا بابلا نماوره هار هلام رد هنسانعم

 ۱ .كلواو اهکن حاذا هتلجبار ره لا رد هنسانعم كلا كيرحت ن وک عیکیدنبو دربلءاهلتقاذا هل اره لای

 : ءارهالآ) تاماذا دیز "يزه لاق ردهنسانعم كم وا دوب .هلنبتعف /مزهلآ ) تاماذادیز اره لاقي ردهسانعم
 ۱ .درملایابس هلتفادا نا رمها لاق رد هنسانعم كلبا لاله بو ريدتشوا ییاویح رب دواب يدا ر هک ی هز

 || بوزتوکهتعرمس كب کاب ار بوک و دربلاة دشفلخداذآلج لاارها لاق ردهنیانعم قلوالخ اد هدندشدرو

 زا روتید هسابل دتهک هلبنوکس لیتو یرسسک كناه ؛مهلا)هب تعرسا یا هتقات هب ته لقب رد هسا كمك |
 : بودیکسا یسابل هلبنوکس كيمو یف كبابسه ( ۱) یک بازجاو بنجر ولکم ابهآ یجب هنسانعمقلخ بو

 iad , رسک ك نەرم (ء اب الآ)هالباو هقرخاذا تشبیه بوللا ًابهلاقب ردهنتساانعم كمت ر

 2 اکا باوا ندراعواطم ن در وب رم یانعم هدننزو لعفت یهود هدننزو لاعفتا یا تالاا ردهنیانعم

 ۱ هدنزو برمشم | انهلاو) هدننزو ریما (نینهلا) عطقتو بیات بوتلاًابها لاق دهس انعم كرب
 | ةقشمالب اتام وهو ًابهمو ینه یئ لاقب روند هځش نانلوا سرس د هلتلوهس بوأوا لصاحتعشمو چر
 عیاسیا ینه ماجط لاعب رونید مراوکترخیماعطننال وا عضهر وهلا لع بولوالصاو هیهدعم هلنلوهس ئ نهو
 ینیرب یھی ردهنساتعما| دایارا هدیسراف ردام هلبصن هک یک و قاش ماش هبسک ندیا بارشو لک هکر د چ رم

 بوکس كلاذکی سرو م اعط نالوا للیقبام لد هلتښادغ بول وا ءارتساو مضیه هلهجو ناسآز سنج ز
 لوا شلوامضه "هاتکملمنب تکبدلباتریشولک اهصالخ ردترابعندمادانالوا د وخوف هدیدنکی سهصاخقلوا

 ]| یک دید٭ هلک اش سم واسنهلک ۵# ! رعاش هک ردکع دهوا تیفاع  دابدکدوجوب :وکیسهکندب بولوا ءا :آودوآدخو

 ۱ :رولواندنلرمقیلوا زاح,تولوا ل وعفم نعم لیعف لول ادنع یسهلک + ده وشاو رد رهاط هدیسانح عارنصم

 کالا دنعو زر دنا هانا تاعض ندردصم ضعباربز ر د ر دردصمدرلادنعو ردراج یند قل وا لعاق یععو

 مر یی هنسنرب هدننزو مارك( ءانهلاو) ء انهلاو) نقف ( اهل )یهتنارد هدکو م لاح نددنلماع نالوا راعّصالا مزنلم

 ,قااذا سماطاو عبارلا بابلا نم ةءانهو ًانه ینهو لا *ینهلاقب ردهنسانعم قلوامسبعو لصاح تج

 | زاوکشوخ ماعط هدننزو مالس (ءانهلاو) «دننزو منم | 2 اتلاو) او) هلبئوکس كن ونو یرسسک كناه (ًانهلا) هقشم
 ًاتهو انه ملابتیو مسکااب «نهیورقفلا ًانهب یأنهو ماعطلاینأنه لوقت ردهنسانعمقمارب هدوجو س
 ةیقاعلا هیت ًانه ل وقت زدفنس انعم كمردتبا مهى اعطو انه راصاذا سماخاویانلاو ثل الا بابل ا نما ءانهو

 f هدنبزو ةما رک (ةناتهلا )یداردتنا مضه یاعط رکیدیاکب تو نال وا هلیبستیفاعو تع نال وا ی

 ]| اضل ناکام لاق رد هننانعمقلوا زاوکشوخ بارشو ماعط هدننزو برمض (انهلاو|هدننزو هل (ةانهلاو
 ااو رد راو قرف هد كوب هبا ل وا ئام س امنه راصاذا سنا ا بالا نم ًانهو هأنهو ةءانه ونه دقلو امنه
 یعلوا ندنناش قل وا مضه و یعکیس ماعطوب و قمارب هج ازم بوکیسب هندب هلغل یاراوکشوخ ماعط لّوایانعم
 گن وناوا لامتسانمانم داعستفاو كبرت هنوکس كنوتو تفت نهل).ربتسانعم قل وا زاوکت وخ
 وب كم ل  لاقاذا ثلاثلا باللا نمآنهرمالاب هانه لاق ردذوخت اه ندم وق رعیانعمر ونلاوا رعت قلولتوق

 || یعقنمو رمخ هکمح تولوا سبعلو چر هنسنر یمیهدنفالخ هزت اب رعهکر د ح راش نوسلوا دوعسم و ؟یبنهاکس
 تنها ةنکاس یا ارد لرنهاو هام لار همه رر د كن ما ود نما داعشساو كرب ولد نوسلوا بجو م

 کلعروو هبعطایا یناثلاو لوالابابلا نمأنه هانهلاق ردهثسانعم كليا ماعطا انهو ىنا هلبمسک ك ونزل رعد
 هدوجو تو دیاحالصا یماعط هدننزو همارکهءانهوهدننزو لع انهو هدر عنم انهو هاطعا اذا ةأنهلاق ردهنساننعم
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 هدهناهنوردیبالقناهواو كنهزمهیسیر و یکی رت كلاد یر رد هلهخو یکیا فلاح هساایقدکر دحر اشهرزوا سابقرغ

 ج هلوا نوکسو مارآرا دم رسک ك ناه( 2 ,دهلا)ردسوسرم هرزواقلوا عقاوهدننبب هکم با نافسع هدساربنو
 (هدهلا) اهتوق یاب :ءده هلام لا رونلوا لابعتسا هدادغو توق كج هیلنا قمر دس هلبا ةقالط ورود هب هنت
 لج زا ئده لافبرد هنسانعم قرون هلیهجو قلوا لوشود یرغوط هسکوکب ولوا یرکوتینرغی هلتبتعتف
 رحلا يده لاقبرد هن انعم كمل چوك بولیصب یکروا ندنتلفت لو كنهودو *محادا عبارا بابلانم ده |

 هسکو کی سان رغیهدننزورجا ( ءدهالا )روند هک کس بولب نوکر ناف ( ةءدهلا) لب اةرک مهمانس فضا |

 ققلاق هلغلو ابق و نکشیش یراشاب زوما عی یسی راقوبهکرونمد هزوما لوشو روتید هروبنقنالوا كشود یرُضوط |
 فا هدنزوهنامتر-ء | دهلا) هلوا نوکشود یرغوط هسکوک هلغلوا اوبلوسو تك شوک یرربکس نویب و تولوا |
 كن هنر هل رمسک« لا دو تحف كن اهو نمم كيم( :.دیهلا)نملو قالطا هغارسقرون, دهن ك كر ا یتسقرآ ی سویا وب |
 .دنکرت لوقت رد ذوخ ام ندنسانعم مارآو نوکس رونلوا قالطا هنلاحو هوبش ینیذلوا فیکتم قعد ینیدنلوب |
 هکر وتد هب هقانلوشهدننزوءآرج (ءاءدهلا )ردرغصمندنس هل دهم و و اه لع ناک لا هلاح لع یا هت دیم لغ |

 كاج تیاغب یی هنسنر لین وکس كن هبجم لاذو یتحف كناه (عذهلا) هلوا شلچوکب ولیشاب ی روا ندنتلقت كوب |
 دیدشن هو ذهلانمعرسا یایوااعطق هعطقاذا ثلالا بابلا نماءه» لا اذهلاق رد دنا سک |

 اذه لاقب رد هتسانعم كلا نالهآذهو ردغلبا ندنآیوپفم كنس هلک اذه نکلردةتسانعسكفسک هلنعرششللاذ
 ًاهلاشنوساوهدنروضح ءلرکو هدننایغ كركر د هنسانعم ك مرد تشي مالک زمسانوهو کم هکر و مهرابایاوادعلا
 ین تطقاست یا لبالا تآذه لاق زد هنسانعم كلکود بوشود رباط راص هتسنز و هرکی ام هععسا یا اتال
 كاله هلنبتعف (ءذنهلا ) زایدلاق بولیکو در اصریاص یک دیسر راما بولو اهدنامردندنراقلنا وتان طارف|هدل وب زل ةود
 هلفلواهابتبوزآهرابهدندبهدننزو ل عفت (ۇذنهتلا) كلهاذا عب ارل بابلا نماءذهدربلا نم یذه لاب رد هنساعمقلوا
 رببعت انج كراك !هدننزوهرم (ةأذهلا) تعطقتو تدسفا ذافح شلا تأ ذہن لاقب ردذشانعمقاوا هرابهراب یڑاتآ

 لوق ىلع كلب ون قوچ یتاک ع بةو شخ هلنوکس تلاروخف کلاه (برهلا) هشنانعمةاعسرونبذ هننآ ئراکدنا
 ءرهو ًاططناوا اننطارتکا اذا ثلابلا بابلآ نم اءرهلجرا أ ره لاقت رد هتان لپ وس قوخ یرازوس طاغواطخ
 كاله لوق لع قمزابهدبا لاله بودیشوا یناویحای یناسنا هلغلوادیدشو در شك قوغوص هدتنزو هباک همارهو
 | دومودراب كب لب و هلتقوا هلتقبداکیح هیلعدتشااذا روب رمل ا بابلا نم ةءارهواءرهدربلا أره لاقت ردهنسانعم كلا

 ملل اره لاق ردهنسانعكدروشپ هل و ضن یک ی رکی تاو اھدر دتشااذا ے را تأ رھ لاقبرد ھنساتعت كسا |
 ملا یره لاقب رد هنسانعم كم ربب بوش! یکی رک ت اهدننزو دوغقءورهو هلی کناه رهو ءرهو ہجطنائا |
 هنتسانعمرشک ق طنمروتبد هزوس ق وج هدننزو بارغ (ءارهلا ) محسعتب یتح خطن اذا عب ازا نالا نما و رهو ا ءرهو اره
 ربثکلآ قطنملا یاءارهلا!ذهام لاق یکن ونجم تاهرنو موم نایذهروت دزو س ناشورو ماظن نو دساف لوق ىلع
 مالکه زرهو قاشکب یخدوبهدننزو درص ( ءرهلا) روند هیسکن هز رهو یوکهواب ولزوس ق وچول ماظنالدساقلاو|
 ندکوک هکر وند هنیرلنا دفامرخ هدر خ هدننزو باک (ءارهلا) ءا ذھلا مالکلار کلی اءرهوءاره ل جر لاقیروتبدهنازوا
 لیتو رب وصت هدسافمالساو هصبق یاب و ز هکر ذیعسا ناطیشر ءارهو زار دبا عطقندنخیدلوادساف ر هقج بوژوس
 قوخوص هناویحا هناسن لب سک ك زم زمه ( ءارهالآ )رد هلتارا كنآ مالحا تاغضا ردطلسههرزوا س وفن ةد تتم
 دتشا اذادربلا هاها لاش ردەنسانمم كلبا كالهد وخاب قمردراوهنس هرکی لوا لالهدلکلیا رب ات هیسهدایز |
 ماست هنجطاذا ملا زها لاقب ردهنسانعم كرب بو روشپ یکی رکی او لنت وا تشب داک یخ هبلع |
 هاشخاتدو ر ینادلوا نعضتم كرو و اندرا یاانًارها ل وقت رد هنسانعم كيشواو قعفوط هغو وصو قنالق و وضو
 هلل وا كلت رسد راماکنه ل وا هکر دصوصخ هندو رن دبات دحت هدراهنرخاواهدنرلیآ نومتونارپ رحدوخ اب هنبقو
 تالک باوصانواطخ قوحو هلتقاذا انالفآرها لاق ردهنسانعمكلبالتق ءارهاو رولوا تحااتساو سفت راده
 بؤر وشب یکی کر کیا یخدوب ہدننزو ہلمکن( رہنا ) بصی مو نک یا مالکلا رها لقب ردەتسانعم كلتا |
 هدتنزو لعفت (ؤرهنلا)مسفت یتح هصطنا ذا ذرت للا رهلاقیرونلواربعت قلقا ھم ہک دنسانعم كمتر
 رح دوخاب كدر هدننزو لوتقم (ءورهملا) أره محلا ارهلاقب ردنسانعمقلوا !رهم بوشب هيس هدایزتا |
 ]| مهف نمکل وهجحال ءاببلا ىلع موقلاو یاو ایا لا لا ۍرهلاقب رونید یسک نالوا اله ندنریثانو تالش
 | هدزوا مولعم ءانب قرهل وا هدننزو مس هدنباک هلبطخ تسدیدنکی رهوجیتوب رل ا وا دربلا مهلتقاذانژورهم
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 دص تخ ۰

 | ةه نهاد لحن را[ مام لاتر بهتان هیفهق كل وکتب و ًاهأهلاقف اه رح زو ئه يه لاقف فلعل |

 ی

 | :ثوت و ها هر TA Ea re DIET 7۳ یر تو ءامالا رایشایا
 بهزلاقو ردهتسانعم هبهادو هیلن ( اولا ) یدنلوانایبهدنسفدام بوق و رف نالواهدنیب اهل ءام وأمو تخم
 ۱ [ 324 لا دف قربون اه هد هفتم + تین هادی اچوی ربا اخ یز

 | ندهنولفمدوخ اپر دول قسم تغ هدر ور »یانع»یربزه یزاظفل هاوو هاماوموبیشاو همناوبیاانالف "یماوب
 | هک فلع در هید یه یه یب هود هدننززو لاپساس (ه امهلاو) هدننزو لانلز (ءاهتهلآ )ها یهلا لنچ ضف
 | اها اذا اءاهتهو اءاهنهلبالاب ًاهأه لاق ردهنسانعم كمرویس هلبارا زاو رج زیید أهأه ل وق لع قمرغاج

 هدننزو لایسلس ( ًاهبهلاو) هدننزورفعج ( انها ) دما نیلّوا یاسضعم هلی دمورمسک ناه (یهلآ |

 ناو یخ كنانه (؟بهلا)هقهقم لاک یا ءاضهاضو اه اه لحجر لار وند هبسکنلوک هل دش
 | لاتم رد هندنمانعض قمروا زا ولت پس تنیفوفیانو یخف كناه (ابتهلآ دید تعاسجیب ندیرع هلنوکس

 ]رج هسانعم قلوا هزابهداپ بویکسا هنری هدننزو لعفت (قتهتایرض اذا تلاثلا بابلانم اته هاه
 ` |« دخزو رہا ( (:نیتهلاو) یه نوک كاتو یرتسکو نخ لابه (؛تهلا ءتهلا) لبو منت اذا بولت لاق

 : هدخزورشج هلبمد توت ك نات ( (اتہلاوا هدننزو فامس (ءاتیهلاو) هدننزو حید ( یه (*یتهلاو) هدننزو باک ءاهلاوا

 «تهوسبکیو ته لیلا نم ضم لابی روندهتفورب ند هک هدننزو ماده (ةاتهلاو] هدننزو هربثع ( :اتهلو
 ]| ار دراغا هکر ونپ هخنزپهدننزو دوعف (ج :وتهلاو | هنتعفآ ًاتهلا) تقو یاهاتهو اهو ًتهوم یهو یتبهوماتهو
 | ددل ةلرکو ن دکبآزپپ درک ی د هنس انعم قلوا تأقیکیا بولیک لب لنت اھو قرخو نښی اءوتهو اته هب رعلا
 | هنس انعم بدحا: روند هروینقهدننزو رجا (اتهالا) نا !ذاعب ار بایلا نمأته لجرا یته ل اب نو سلوا

 ]| شوط یلکو یز دارمکں دهنسانچم قوا نک اسی لجآ هدننزودومق وهل او | هلرنوکس ك وجو یف كنا ۱
 | ادا ماعلا اجه ل اقر هنس انعم با مافطلک او بهذو نكساذا ثلاثلا بابلا نما ءوجهو مه عوج اه لات
 ۱ نوا قیالنوا هنشابیدنک یراوطو هاللم یا هنطب اه لاقبرد هنس انعم قمردلوط هلماعط یکم ولطیبطب و
 || قمالتوا یراوطیخدو هلی رب مک ك رمه (ءایهالا )تل امشکیيالیالا اه لاغر ردەنسانعم كمما دازآ بوبالش وب
 ]| رینرابعندقمووی وطهکر دهنسانعم ا لجو یرنلاهفک اذا لبالا اا لاند هنسانعم قم الشو نوجا
 ۱ رو انعمكلب | ماعطاوهیلا دا یا هقح اه ل اقیرد هنسانعم كالا د| نقج كن دسك و دىهذایاهعوج اها لاقي
 |[ بابلانم اجه لجرلا یه لاقت رد هن انعم قصا هلیسهداپ زن تكف اهل )هاباومطااذأ ء ثلا هًاعهإ لاق
 | هوا لئازو عطقنم ندنس ل لوا نکیآ نیدالمو نزامماک انس چو هر هنن لوش ایشو دعوح بہا اذاعبارل ۱

 1 یچ# هدننزو لعفت (ییعه2لا) روند ەي هیسک نادانوجا هدننزو هرمه هلص کان ]ناھ ( (ماسهلا ۱۱ یک ینامزقلناوج

 ۱ یضفكناه (ءدهلا) هام عع فرا اعم لاقی ردهتسانعم كلبا ظفلتو ادعتییاهفورح حک دا ددین
 | ددهتساعءیلوت مارآ اكدر كىچ نالواهرزوا ناب چو کره هدننزودومق (یودییلام) یوکس لاو
 | كا تاقا: دلجر و نكس ادا تالا بابلإ نموده ده یٹلاأده لاقبی کی سگ دن اوفیوصو لب ییا
 | نالفاده لاق ردن دا نوکس هکر وتلوا لانعتسا هنس انعم كل واو 7 دادم لقب :ونلوالامعتسا هنسأنعم
 ۱ یاهآدها لوقتردهنسنعمقلق نک اس بو ردکیدیپ هنسنالوا هرزواتکرچهلبیسُک يلنءرمه( ءادهالا) تامادا |

 ۱ كد هلبا ب تعمو بر طضم امن ادبویلب | نیکسنوعف د یلاعت قح نحو د رد یغیدلواالتپم كال ةر اب رعوهتنکس

 ]| ریکلا+آدها لات ی ی ی pS رب و هنسانعم هبصتو هانع نکس ًالزاریدهللا هادهاالهدرب
 1 .دېلا)ادها هلعچ یا میکنم أدهالاق لکن یتساکرددنسا همكلاادها ینززوما كه و انچا یاب هریضلاوا
 ا لو هدننزو زها [(ءیدهلاو) هدننزو هرم ( ,دهلاو) هلبقف كناه( ءدهلاو) هلبنوکی لا تللادو یم تباه
 كقلخ هرحا دچک خب كز دیک هذعب ردزلچسا !هنسانعم مارآو نوکس هدننزو دوعق (ءودپلاو) هدننزو نکس

 رلشعل وا لامعتسا هدنلاحوهدنقو یراقدلوب مارآو نک اب هلیرالوا عطقنم یرادصو تبص بوراوهبومب واهلا

 را طعبولجرااو لیلا اده نيح یا ءودهو ءدهمو ؛یدغو ةءدهو ءدهولیللا نم ءده دعب نالفاننا لوقتهنمو
 هدنظهل یده ءدهو ردنوکس ءادب ءادتا كبف کک وئلو قالطا هزامزردقمنغاد ندنل وا یازده کیر راسو :دهدکی دذ

 کم هلبا ثاط هدننزو هرغ ۳ :ذوخأ ندنسانعم نوکنبزرد هنسانعم سنو نیاضخو ترب رکردتفل

OI SANE ETE سس طبس سس سس OPER N 

 دننزو چ مونږ یودههدنرتبسن دیده راوی طیرف وبكل ماننارهمظل رو ژدیدآ عضو مر هدننور هیطعم ۱
 س

 سایفیف
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 ءاطاوت لاش رد هنسانعم قلوا قفاوتم هدننز و لعافت (ؤطاوتلا )عمو اظفل هيف ةبفا قلا ر ركى ا یسم |[

1 

 ندهتطوتهننزو طعم طول یاذ *یشلاًأطتبا لاق ردهنسا عم قلوا اهو هتخاس بولینوق بولزوم ||

 یبهسکربردشل وا بلقنم هیتواو هک هدننزو جارخا (ءاکنالا ) یکه داسو رونید هیش قج هنایطهلیس هی ل وع فم عا |

 هلنوکسكيمو یتف كواو ( مولا ) یهتنارولوا ثرومیندلوت هضراع طب هرکصندقدلوا ئهی مه هد هدعمو |

 - زا

o 

  SIO ITTسس

 هلبا دوس هرکضن دقدرفج قر لکد رکج كناع یخ هکر ونید هنحال ولامرخ هدننزو هنیفس ( هغیطولا)هفاواذا رعالا لع
 ندماعطیراقدیاالوب هلغغفتسوروق درغ و نا سنلو از عت شک هارمشامرخ لوق یلع از دیالوانت بو دبا زم
 عضو هنس یس هلوق اکو هدردصابهنجا هکر وتیدهفرظ نانل وا ربع رارخ عب هب هزارغ ل وش هیطوو ردتزابع

 | لاسمابو ًاطو یلوپ هنسانعم ناو رهرو هلباسرونید هرایلو (هئطاولاو) « دنن زو هتک( ةأطولا١ زردیاذظفحو
 || هلغابا رد هل وعفمیعع هلصاف ر وند هنیرابدنکو دامرخ شلکود ندنجاغا هتطاوو یدنلوا قالطا نوع راکدسا |
 لاومالا لهألا وطاتحا صارخ ل لأق هلا ثيدحلا نو ٌياهنلایفلاق یدنلوا قالطا نوا یکردننکح-ب ولتضا |
 م اغداالب هک هدننزو لاعتفا /ءاطتالا ) مادقالا ًاطوتف رعلا ةطاقسىهوا ةلباسلاو ةنا سای هتطاولاو شلاق
 الضا بول وا يقتسمو تسار هلغلوب تعالمو تاوهس یک ارف شلزود بوننکج شیاربرذشلوا بلقنم هاب واو |
 هنسن ربو هتباهنغلبو مافتسااذا یهالاًاطتنالاقیرونلوا لامعتسا هنسانعم یل وب ماجنارمس كار هیلبا لّوحتو تفقوت |
۱ 

۱ 

۱ 
 أ

1 
1 
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 | لهسو فول مو فولادکز ردبا قالطاهمذآ لوشراضعبو زردیاقالطا فا الا ًاطوم هعذآت سو دنامهمومرکدو برشم مالمو فطعلا لهس رابع ةت سانموب روند هیهنسن شاوب تعالمولهسو شل زودردلوغقمن منا
 حان نکع وا فایطم عرکت مدلهسیا فا ال اطوم لجر لاف ریل را ندنز یاهطق نولو الاخ هدومآ ]| هلبارطاخیافصو بلق روضج انادتقشمو مر یراندیا الا و قلعت هنفرط هلخل و اراک تیم هو زاونادو فالو
 ییحاصمشحو عابتا هکر ونلواقالطا هراکر سی اسوناطلس یقعلاًاطوم هعضومهب بانالو یذومرمغ هبحاص |
 ناطلسیابقعل ًاطوم وهلاقب ررولواناو ر قرهصب ییقعو زنا ندنسهقرا هدکدتیا تع رع هتم ر هلغل وا |
 یعب دععاو لمعاذا یشلاىلع اکو ت لاقت ردهتسانعم قعایط تونکت وس هن هنسف و ول یک وتلا من

 ]| ردهنسانعمكلبا بصنو عضو هنسن قج هنایطبونکی وس یکی دصی نوجا هسکر و کوت نعم ا ءاکبا یا نلعاکوا لافیردهنسانعم قغ ایط بونکیوس هثشرب یدول هل رسک كن هزنه ( ءاکیالا) تخ رصف قلطلااهذخااذا قالا تاكوت لای دسامبر هغو ىسيروب قر وغوط ی قو یدبطبوکرچ یار |
 سو سس ددهنسانعمینایط بونکبوس دوب هل یسک ك هددشم یانو كن هزمه (ءاکتالا) اکنم «!بضناذا هک. لاقی |

 اقلطمو رونلوا قالطا هیاصع رد هاکو یلصا هک هدننزو ءرمه هلیعط كنات(ةاکتلا) اکو عم هیلع کنان

 هاقلایا کناف هبرضلاش ردهنسانعم كم روشودهنف طلوصلوق لع كم روشود هدنلکش نونکی وس هر هش رب |

 يکقموق قدصب هنتلآیغتلوق ردهنسانعم قلق هنسن قجهزایطهیسکر و رسیالا هبناج لعوا یکم الع
 هللا یصهلوقور وند هسک نانایط توئکیوس هیهنسفرپ ردلعاف حسا ندیاکنا (ء کلا ) اکتم هل لعح یا اکنالاقب

 ناکو لک الا ةُنکل هيعدتسلا تاغیهلا نم هوحن و میزنم نکا ةه ىلع اسلاج ىا ائكتع لك االفاناام سو هیلع

 ةيلطلا ماوع هنظباک قشیلعلیلا دارلا سبلو نکعمالو عب رتعرهغ ایعقم ارفوتسملک الل مالسلا هيلع هس ولج
 رود هنغابیرغآ كنهرق هک ن دنسه دام ءاکویژ هدام وکو تو ءاکنا ونشا هرزواقیقح كخارو كن هان بخانص

 ماعطن هکردوب ثیدح قوطنمسب رولو یکی ملعب هلکت آکا وکی مابطبونکی وس هی هنسنرب رد را ذ خام
 یراتتبهم رتو نکمن لر هدی|اکنا ب وکوج یکی کر که یاکو شارف ےغیدلوا هدنرز وا یکی س ولج لاک | هدنقو يکیدتبا
 هدنرافدلوادوعق بیز هرفسنوجا ما عطىرلترضح مالسلاو ءولضلا هيلع مانا زور اریزلبا د وعق هر زوا

 فیش موهفم یدب ر زدیادوعقهعقیفخ بولموح هدنعضو ردیامایقبودیا لوانت مقل یکیا ناه ہک ای وک
 ۱ لیم هر وا ینیرب ییاکنا هداروپ هبلط ماوع ضعب هکرید فل وم ردنعضتم ییچن ندلکا ترنکواتهتشاو هرشتادش
 یک شخلغب ها هبرق هر زوا ر وکذم هجودامح نکا رلیدلبالجو "نظ هنساانعمقمرووا كر دیا داقعاو
 یراایا لج هروب نمیانعم کت هبلط ضعب هکر بد حرا شر دق وتوا لر هشارب بوک و وج یک یکی کہ ر ینیدزوتوا
 بولا لوز هلتلوهس ن درحم ماسعطنانلوا لک | ر هدبادا معو لیءهرزو| فرط ارب زرد هل م ظن هنس هدعاق بط

 ًاموعضإ مضوک أم هيلا هو لامت رد هناا كلا تراشاالعفانالوق نوجا مهفتیءدام رب هب دانك رب
 ا



 طلاب زونلوا لات عدا هنس انعم با خاطب ًطو و ردندنلیف فذ یفزاحم ذوخاب لس مزار وبر
 | قدنصیو ءأبهاذا ةثلانلا بابل نر طو ةأظو لاقت ردهنشانعم هثیهت قلرمصاح ى هتسنزنو اننهمتاخاذا ةأرملا
 هلک طولا ) هلهسو هشم دیا هاطول اش ر وتلو الان عفا هنننانعم یمشموب بویلزوکس هلوقم كش ودو
 | توتا ىمي ناق طو هتسنرب و هساداذا قط وت هأطو لاقب رد هنس انعم كمکج ك وصب هلغانآ ف اتتنفرت ةدننژو
 | 1 هسو هفع د اذا نارمل اط لاقس یکش ارفو نضرا هلطوت نونسلوا قیقح رک د هنتشاتکم قلق عالموژود
 ] دن مالعالا لبق هساواولاقحا تنوشخ هشنلوا ضرع لوا كنجرد ص وضخ رال نوسلوا یونعم كركر
 ۱ هیزعتندنآ یلفو تب ر وعضو دتن ر ها یدیهت تام دم داربا هدننبط هفت یغیدلوا ندڙوما كحفداتن وشو

 | دلبوتو قازشالاو .زاشنلا نب اضف اهله یا*ط زالا هللا أطول اقتو زدن دانعم و نیشنص» هنط وت یکی لف

 | نام ءاطیهدنحلطصا نویضورع رش وتوه ابهیاهاطو لاقت ذهن انعم قلقاهمو هدامآیب هنر
 | خا۶ شىنزو هسادیاهاطوت لاق زد هتس ام تامکچ تور هلخاب ند زب هددنزو لفت (وطولا) رک دیسک

 | قلا مامو ل هس یک یارفشلصب دن ذر هدتتزو همالس (ة ءاطولا) هقفاواذا هاطوت لاق زددنسانعمقعوا |
 | رو قلقشموب رولوا مسا هماظنوورکذ سا اعبطو راصاذا سمانا بابل نمتءاطو یشلاوظو لاق زد ةتسانعم ||
 ةعج هاتف قناط (ایطلاو) هدننزو هل دل شک ك ئاط( عسلاو) هلتتعض (ة:وظولا) ن ؤتت هتلاع تلوهسو |
 نادلرعف ندهر )ولرم "«دافهدننزو بها طولا ۳ وند هتتلاخ قلفشتوب ریز هدرلن و زادل دبن دواو ءاهدک هدننزو ۱

 رک لاس قلقشمون کرد اش یکق دصب و شارفشلباب نافتیوتشوق نوع هتبنشنالوا لهو قشم |
 تاود شلون تعالتنوسلوا هلل وق نالوا هدنلازیم قصا رکو نک ق دصیو ارف نوسلوا هلکنانکج بولص ||

 ]] لاقندهسانعم قلم مالمو لهس ییهتسنرب (ءاط ق سالا ) یبتنا ر دتر تع ًاطو هدنموهفم هدلاعرهیکناسناو
 | لمك ترمه (ءاطبالا) هل ةلاح لع ا ةاطلاو ةنثطلاو : ءوطواو ةءاطولا نیبیا اکیطو هدحبویا ها وتسا
 | ترعو هطوف هیلع هلجناذاهنسزفآ هطوا لاقل وتو ارت تاجکج نکرد هتننافم كمرذعبا لامپ تور دنسب هلخار
 | خر تالفقبهنیامم ده رخ لع هکر تقم هتلر ارد هوش السو او قر ەلوا فن رد ةوشخل هوا
 | یکروک لر ذبدروکو رهيب هنن هوش غ ردك دی در دشا ولس هشيازمسل وب نهرا هلا قوسولج هدیشر/
 قويضورغو هتفاویازمالا لع: أطوال اقل ردهنسانعم كلعا قفاوم هششربهنسنرب ءاطیاو رونیدهکلیا باکترا

 ودذوخأم ندم وقوع یانعفاردن واتح ندکملیآ را رکو هداعا یتهیفاق انعم و اظفل رعش ءاظیاهدنح الطضا |

 الملواقالطاءاطنا؛هنیوولوا فلت دمو قفتماظ) او هل وا نمط تم یا دخخسا تعنص کن کمردندییاعویو |
 | ءاظیاو عمو اظفلةيفاقلا هيف ررکیاهأطواو هزعشق اطوا لاق کد اربا قرهلوا هرخآیانعمهدشیرهیظفل نیا

 | ره ولیجیاریهز اطوآ لاب نددنسانعم قلق دولوا راسک اخو رو هقمو بولعم هنکره یکن یم ز نیهنکرب
 | لوق لع هنسانعه هطفض ووئرد دغمر دشنعض توضق هژیراتط ردعسا هدننزوهرع ( ةأطولا) هبل وا رهق نوئطوب

 | دار ن لع تا اطوددشا مهللا) شیدا ق اجود هتسانعم كلبا رهف و ذخاهتدشو شطب یی هذیدش هذخا |
 | اضقتلهدنصوصخ یالهاوتناها كن هسک ن دیا لاعاب هلغابا ییهتسن رب ارز ادیدشاذجیهذخیا دیاهنلا |

 | دزو سلحم(غیوو)هشزودعفم (اطوم]هنسان مدق عنمومروت دهر یتیدصب كغابا' هغوو ردمزال كل |[
 ا كناظ ر دقوا عرطوم نالوا نسایق هدو هکیدند تبل ماها هک دشا هدژاصب فلّوم رد هنسانعم مدقعضوم هدزانوب

 | روم کم دنر وص یوا لوا الأ لتعم دکر کم هل خف تانیعرولو و | هدننزو لعفمناکمو نامزیسا ندعباز باناریز هلبرمسک |
 | لیهستوتا زوذ هلکم نکس نولصاب هلغاباررب ر دعو اظق ند هثطوتهدننزو ءاکنا (ءاسطتالا)یهتنارولوا نیعلا ||
 ماما وب و«دننزو ناعم (ءاطولاو) هدننزو تاک( ءاتطولا] ًاطتاف شارفل ًأطو لاقیزد هتسانعم قل وا مالمو |

 | یبا :اطغالو ءاطو هلاملاغب ردیلباقم تروا هکر وند هکش وذو هيهتلش یتعب ءاطغلافالخرهبدباور یئاسک

 | مایل او «دننزو باهم (عاطولاو) هلوکع کناطویقف كواو ( طول ]ردقوب یسهنسن رب ندکشود ندیتروا
 ءاطو و طو یف اول زن لاخر هو او هدنغلارآ رب عفت رعوكسموت هکرونید هرب قضایوزود لوش هلیرتسک ك ی
 أ ها غافع (ةًاطاولا) رک داك ةقظوت هللااهاط و لاف و فارشالاو راشنلانیب ضرالانم ضفخا ام یا ءاطیم و

 ءاتطبا هادی الطصانویضورع هًاطاومو هققاواذا آلا لع هّاطاو لاقتردهنشانعم كجا تعفا وم هدننزو |"
 | لب رارولوار کت هلدخل وا قفاوم هشرب یارب دیفق هکر دندنسانعم تقفاوموبو یدنل وا کد هکردهنسانعم

 | اهلک ضیا لادالالعاطتاوزکداک هع وت مذ اط ووو اولا نمره لادبایلعاطا او هیفًاطاوو رعشلاقوءأطوا |

۱ 
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 نیفوکلادنعو ردنل وا عباتهنلوق نویفوکی رهوج هکر د جراشردشابا مهو لتعم یرهوج هلبا همه ر د هشیزوو
 ییسلک اروو یهننا ردشلیا داربا ید هدنباب لتعم هدیسو دنک هنتربغ نمفلومو زمس هره رد هیرو,یرغضم

 كلّوادلو رونلوا رهت نوروط هدیکرت یکدیفحو ط.سرونلوا قالطا هدلودلو ءاروو زدزآ اجد ین ر درک نام
 ندلیعفناضعب و ندشالت نعل نرعشام یاد د شیدقو منعلاب تئروام برعلا لوعتویدنلوا قالطا هلغلو اة دن درآ

 ندلیعفتو ندنالث ربعتوب هدناهما یاتسو هدبرعلا ناسل رونلوا لامعتسا هدروک ذم یانعم قر هلوا لوهحم
 زارا یترما ردن لا یرو و ردموسرم هرزوا ق لوا یس هدام ن زلایرو نالوا لتعم یرالصاو دراو ید ندلاعفاو
 هلبآ لتعم یزومهم ردلبع ان یزاداربا هدیاقموب هدنروصو ردیمزال كيا كارداوروعش هلغلوا هباک ندراظاو

 .تشروامبرعلا ناسی لاقرلو ادراو یا هغیصز اسو یردص ن ن دزو 4٨ هلغلو | لتعم ییصا سپ ردراشلبا شی وشق
 لعفت ور وتلا ) اهران ترهزاذا دنرلا یرونم هلصاو هلعا اذا.ثروا لاقب و هب ره شال یا ۍشلاب تئروا امو
 تیاوز وح نا ییانعمو وتآ دوت نعم ضرالا هیلعتآ نوت لا غب یدنلوارکذ کرد هنسانعمۇ دوت هدننزو

 رکو نوسلبا همردصب لرکرد هنتسانعم ق روق ینا هلنوکسن لا همم یازو یتف هلواو/,زولا)ردتخلیا |
 نالوا هرزوا شارضواو هس پیا اذا,اءزورع دیعدوک اب ملا نو لاب نوسلوا نکددبا نابربو بو زوشب |
 هئزوتلآ )ضمهینعمهضعب عفد یا موقلارأزو لاقیردهنسیانم كلا فرطرب بويا عفد ندنر یرب یمن

 | یتزخا كفر یس هاوقح هبکهو لاوجو ج رخ نالوا هنسسن « دنا هدننزو عیزوت [:یزوتلاو]هدننزو هللکت |
 ۱ رد هسا قمردلوطو ۰ كد اقا از ونو هت زوت ءاغولاإ ًازو لاقت رد هنسانعف كلبادت بر ودشواف |

 هس رنا زو لابو هتعرصاذا هبققلنلا تارو ل اقب رد هنسانچ ەق لاج هرب بکار هبادو اه الماذا ةبرقلاآ ولاقت |
 ردهنسانعمققلوطهننزولعفت (قزوتلا),نیع لکپ هغلج اذاانالف اؤ لاقي ردەنسانەم كمر و نیم ولردرهەب هسکو ||

 هب ینکنالوا نیتمویزوتو بلص ییکارټو هبنب قلا ددش هلن (هزولا | التافه الم یا ًانوتف هو لاقب
 لاقسرد هنیپانعم خاستا كملرکه يخف كب ممه داصو لواو (ًاتصولا) قلا دیندشلایا ءزولجر لاقبونلد

 نشو لزوکر کرد هنساتعم تفاظنو نلنح هدننزو همالس(ةءاضولا) ستا اذا عبازابابلا نمأص و بول یمو |
 هدننزو ربما (ءوضولا | افیظنانسح زاصاذ| سماج ا نابل ا نم ءا ویشل ا وضو لار دتر اع ند قلو اهر ک او كابو [[

 هدننزو نام (ءاضتولا | یکم ارکر ولک ءاض ؤو یک ابصنا ر ولکءابضوا ییجج رونید هب یشکنالواهریکاپو تنوخ |
 وهاملاتیر نوا لابقتس ادوخ ا ثدح دلعاف مس (یضاولا ارولک ی ضاضوورولک ن ؤاضو ىج رد هتسانغم ضو
 هلبحف واو (ءوضولا )رد ردصم هنسانغعقلاتسدبا یی ندلمف هدننزو دوعق (ءوضولا) ؛یضوتیایضاوا
 لمعتسهددوهعملع هدزمناسلوهدیسراف تسدیآهدعب رونیدتسهبآ هدیس راف هک نونید هیوصقجهلآت بلد آ
 ینعد ردراتفلهدانعهرب هدیسکبا لوق یع_هنسسانعمقلآ تسدنآ رولوا ید ردصمیکهعوعصم ءوضوو یدلوا

 هکیدید بو دیا راکنا نیفموعضمدیعوبا کرد حراش زولوا دارم ییوصتسدنآاضعبو ندصماضعب هلیرزه |
 یک ېس هسکلوبقررولاْماَقهد هنمافم زدصم نکل ربما چک هدنناذ ردنجوتنمواو هد هامون هقلاحزه |
 یالث هدلابعتساو یک ی سهلکعضد یدلوا حوتفم نیعنوجما قلح فرح هدعب ردق رص تمن دینا باب ںیداقتلا ییعو |
 رلاسوندساسا نک !دوضووًاضوت لصل ًاضوتلاقب ردشلوا عاق یردصم كتوپولمعتس یلعف لعفت رد روھ
 انسح وضو اضوتلاش روند هنتلاخ قلا تسدیآو هتسدیآ رذمسا هلیعف لواو ۶ وضونالوا یهقنم ندناهم | ضعب ۱
 مهلوقو ةاللصلل تأضوت ل وقت ردهنسانعم قلآتسدنآ هدننزو لعفت (غضوتلا ) یهننا ردن دنس دام هداضو ویو ۱

 قلوا ىجا هلا و لاب ب وشت هز لفط وشو ټو رداطخو نطدوخ اب هشیدر تل نمی هخه ابل ابل تا
 تلآ روثيد ةغبضوم نجلا تسدنا هلل رسکيم (هاضیلا) اكرداىا ةيزاج لاو مالنغلاًاضوت لاقب ردهتسانعم

 هاو هرېبطمو یکی س هل ول هجنچو ېا ريم ضوح روند هثیش نانلا تس دا ندیدکو سد ښشښاوا لیت هلم |
 هکر د هنیسانعف كمشدیا هرخاغم ه دنفاظنو نسحینکی یا ردند هبلاغم بان هدننزو هلعافم (اضاولا)روتد |

 حراشدیلغف هفاظنل او نسا هرخ اف یا ءوضی هًاضوف ةاضاوم هّاضاو لاقي ردنمضت نل وا بلاغ هرخآامهدحا |
 رولوا ندننز و رصنیرصنندباب لوا یلعف كن هبلاغمباب ارز ردذ اشو رد هدننزو عضب عضو یل وق ًاضیاضو کرد |
 ًاطو هٌاطب هثطو لاقب ردهنسانعم تاعگچبوصب هلقابایب هنس رب هلن وکس كنا طویقفلواو ( اطول )ینهنتا |
 تعاسچنالف نمی هلها مه ًاطفهرقب نول ربیعی قی رطلا مه طینالفون,یاریهلاقیو هساداذا عبار بابام.

 مالک س پرا ردي لاعاپ یرلیدنک لیبس ءانبا ندیا باهذو بابا هليا دیاد روب ةداروا بت ودیا لوزت هانی هلو |

 ےس تراس

 | سس مس 1 ِك



 | ردقهجدا شاتهذ> درخ يزهاخ لوق یلعوولاق اس HINE gra) i كيهنا توکو دهدنسارآ

 اجر لو نر نیبهیبصخ قورع یقدادا !ءاجوو اجو سبا جو لاو هدنیکح شنا بونصمک اتردککود
 | اجو سلا یلعو روند اصخ هسیارونلوا جارخارهضب بویکود هرزوا روکذ م هجو انهت ىح ابهضروموا
 نود هبدکنأ هج وف نالوا معما هرزوا راوکذ م محو و هدننزو ریما ( ؛یولاو) هدننزو دوجوم ( ءوجولآ )رونید

 | دهتسانعم قمی باب با ل | خوپ هدننزو لفت ءوچوت :يوویوجوموهف لوهملا لع سبتلا چولاق ۱
 ۱ ب کود یک کرک ذکر کچدوخاب یامرخ هکر دیارغا ماعطع و نر هدننزو هع یک( هثجولا) هاجو یععهاح ون لا

 ۱ هشحو و رار دیا لک هرکصندقذلوب ول جز ارا ما بودالصا دنعان يۈ دوجايەغان قاص هرکصثدکد لبا یک

 | زیسنعفنوربخ هدننزو مالم (ءاجولاو | هدننزو حرف (اجولإو) هدننزو عنم ( جولا)ا هنسانع» هرقب رونید هزوک |
 كليا فطرت نوواصندش ابیب هسکرهل )مهسا كن هرمه(ءاجمالا) قد هی جوو "جوماملاقی روند 4به

 روهتشانعم قلوا سون امو بثاخ هلغمالوا لصاوو ببصیهر ولطمو هاو هعفدیا هّتع هاجوا لاش لا

 | لا امت ایا ناسک ی وصال هحژاب "ادوخاب كوفر ا نزا طقباجاذا لجراااخو الإ

 رذهنسانعم قو تمشنمو رج الغلو اءا1لا عطقنمیبیب وقهدنن :زو لیم ( )ج ولا! اهؤاممطقنااذا هکزاتأاجوا

 قالوا هیج ناموخ هدننزولاعتفاهلب رنک كنة د د شم یانو كنمزمه/ءاجنالا نو اهدعنواذاانیجوت هيكل ااو لاق |
 بودلزود ییذتسنرب هاناوکش كلادوت ف اواو (ء دولا: نکا یارقلا ۳1 لاقب ردهنسانعم قلعت هرپرببوجا

 تاک ندفرطرههبن کریو هاّوساذا !هدوعدب عدولدمآدب یا ادو لاقت رددنسانس كلبا ابو اومه یف فرطره
 سرفل دو اتم زبهنسانجم قغفراص ینزک ناو ةءاسالاب مهیشع اذا موقلابآدولاغب رد ونش انعم كليا كوتوکو ||

 ددنسانجم لاله هلن( ادولا انعمو انزو ید یایمالا هعیضب قد لوقتردهنسانعم كلیا رنو یلدا یا

 یلاکت(ووتلا ! تفطعنااذا عنارلابایلا ند اعدو رابخالا ةن تشو لاقي زدهنسانعم نل وا عطقنم مایب وربخو
 ضرالاهملع ت تا دوتابرع زده قلوا نامیکس هزود نیلعفت ندنظفل ءدو نالوا هنسسانعم هی وسټ هدننزو

 یدلوایوتس هدهرزز | هتک لوایکینبادلو ایوتسم هدنرزوا بول | هننوردییم نیمز نعي هنسانعم توتارزید
 ۱ است لات یکم دهنراضعتوزولوا مد یدلیا هطاعخا بوبالباقینآ نیمز هلک عار یمن ها تلعشا یتوپرایطحب |

 1 یجرم كن هربخآ هوخو نولوا كعد یدلیا فحل هکر دکعد ئدکوج هرزوا مرا تونل هراب نر هلکلیا |

 و

 موجب یوم

 یدتبا تافو لرد ضزالا هيلع تآدوتكلذک هدنفو یتیدلوا ادب انو دوبان تودیک لحم دیعب كب هتک لوا

 ]| لافعرد هنسانعم قوا مطقنمو روتسهرتاوربخ زیاد هننیقیکو لاحو هتک ندنفزط هسکربو ۳۳ هدر كعب |
۱ 

 ۱ اهتنسخا يا هلام لع تأ دوت لوت هنمو ردعخار هدیز لی یون هژامیلیع هزرحاو هذخا اذا هلام لعا

 ا هکله مروند کل طرو هدننزو ریطحم هوا ) هکلها یا هيلع ا دوتلام رد نسا للبا كاله دوتو |
 هرزؤا ةنسنراب هسکرب ییارت هدننزو لیفت (عدونلا نومصیدلو| كلهم هتسانعم هزاغم روند هنابأبب و هتیتبانعم | ۱

 ءدولا) اهآوساذا اث دوت ضرالا ةيلعأ ةو لاقت زدن دصاضخ و و رذینس انعم كلا رباب سد یرب هدنرزوا بوکج |

 هیاعادا اءذو هجدیفعدوکه آی دو لاغر سدهتلتعم كلباریتحو بیعت د ییهسکزب هل دوك كنم لا ذو یخ لواو | ۱

 و عوطمانو سوخانومورکم ءدوو..تینادا* هنع نالا !تأذو لاعب ردهنسانعف قعابتوبم هدیا :لمح دخقاب زوک |

 1 ههدوهپام لاق ردهنسانعم بیغوتلع هدننزو هرم( هءذولا) هورکلآ مالکلا یا ءذولا | انهاملاش روتندهمالنک, |

 1 هاذو لات راډ هنسانعم قلوارجزتمو عونم هل ۳۳۲ ۰ هددنشمیانو كن همه( دال ادا )فن دنادما ویو هّملعالیا |
 ۱ تو اا لب AEP r یقش اواو ميوا |نجزاف هرجزیا ۳

 1 ر E E RN هبیتولفا ی دلق هو و

 ۱ ئ رغصم ر دزو یس هلک ءآزو و یهشنادونلوا هدارا م دق کز ولوا هنس انعم هراوپاهبرولوا فاضساومفیرک او

 ردهتیرو

 | رد ضرالا ONT PRIT ENOTES لاح هک د حراشردلو ایانعم هس

 |يزادونلاغب زددنسانغم كلبا زارخ اوښ هلان بولوب ییلامهنکیف_تراوتو تعطفنآ اذإ انخالا هنعتا ووت

 زسا آئی ۲ 1 اینو دوخاي E و هرنچزایا هاذو لاقت رددنسانعكلبا عنو رخ زهلپارازا ند هنیسنرب یب هس کرو هرفجو]



 یه جد ی تو

 ا

 [(اونلاوا هدضتزو هلعافم (ةوانلا) رونید همدآ نانلوا لومأم يطع ندیردنک هدننزو داغتسم (هاننیسلا) ردكمو
 هنیز یرو هرخافاذا ۳ اولو ها وانه اوان لاقب ند هنس انعم كم“ دیا هرخ امها چ جر اسدوخ اب بس اب نامهدننزو لاتق

 تاس تویلت یک ییهتسنر هدننزو لیعفت ئ e ۱ هاداعیاهآوا لاب ردهنسانعم عمدی توادعو ضن

 قموق ك بچ بوبمروشپ هچ وبا یتا هلی یسک ك هرم ۵ الا )همك ماذا تنی لقب :زدمنسانسس نا اف کو
 وومتتناتعم قلماخو كلکبح هلب اه (ةموبنلاو) هدننزو دوعق مولا ) هضم لذا ۳ اا لاق: زد هنساینعم

 ردنا ارك د هدنلصف دو نبته یرهوب کم اقموب لی تام ولوو هیدن او ی هد : لا

 بوزذاج لروناج یرلکدیدلاقح عی یوآ نیا هدننزو لاسلس (ءاوآآولا ) واولا لنص یدنلوار کیک هتن
 هضرمنالوا لغاشو ماعرفلوق ییعرونبدهنضرع نوع اطر دل هدملردمتملاو هلنبتعف ( ولا ]رد هیاکجندنشمرفا
 تكنالعا صعب هکربد راش هدننزو هی وها دولک هل وا یج لدودمو یک اسارولک اوایل 1 روشید
 طب رخو طاس نوعاط کر دبس رونصبس هدر هب ا طالخا کردن دهیراسللعءاب وهز زو | ىزا رع
 رولوا عفدنم هلغلوا قفوم هتاوا دمو رد دن ییسحیراخرثا هدکنسنکبازدینک هار رع ارج ئس هضراعرد نجهئاط

 هسک ناک ىلج ازال وا ید ی دام هلن روهظهسیدلوا مامت یرعرک كن هسک نانلوبهدنلحم یروهظ «هکتسکیآ

 فدنکل ردلاسترما صالخ ندمرسیاضق ردیغوقورمایخد یسلوا توفندنسر آن کیا لاما لاتا
 رحراتولااذه نا ثیدحلا هنموردذوخ ًامندنسانعم ت تماخوه دامووردشملو وار وج .ناکملیذیتت نوجا ت شحو اش

 دلادبهب هرمهیواو . ءابالاو هدننزو همالش/ةءاب ولاو) هدننزو بان /مابولاو) هنت غ تانک ام ولاا ننه
 1 منازا بابل نهان و اوتو ابنت ضرالاتشب و لاقیردهتسانعم قلو یینوعاطلحربهدنب :زو منم اب ولاوا هلباه اةءابالإو
 ادب لو ین ال لع ضول تو لاتبو سا باقلوا ااو ةءاب ووءاب و ضزالا تؤي و لاقي و

 لاق روجر نالوا قو ناو دزو دنا صج ولو تزول یا د هشیولاو |هدننزو هحرف ةشب ولا _نوعاطلااهیف
 قلولنوعاطو قلنوعاطرکر وند هنخلق وج نوع اطردمسا هدننزو هدعا دما ولا ةر ی اقا وموذشیو وهو ضرا

 هشو اهدجوو اهجنوتسسایاةدلبل ان وتسا لاف رد هنساتعم قلو ءاب وړ واوهدبیربزب ( (ءیتسالا | رونلوارجت

 ثلاثا بابلا نمأب وان وي عاتملاأب و لاف ردهتسانعمتلبا بدنرتو هقیهت یبهننسترب هلن وکس كتاب و یخ لو او( بول
 لوقت : وات هه كلژوا :تودنا نینح هتشزواب هقانو راش اداهبلا اذاهبلا ان وات ندهنشانعم نیما ثواشاو هابعاذا

 ۱ رد هتناسم كلا بیو هه هنر یون هلیکت (دش وُنلا) :ولا) تح اذاواولافذص اهل لا یقان تا

 اهل ان وا لاقب یک اب وردهنسانعم كلی تب اشایتندوبهیسک كن هننه«(ءابالا) هبعاذاتشب وتعاتلا بو لا
 أأ کردکلیا تراش هلغم ر نوعا ك ملکو رب هبنک نالواهدفر طی RRR تراش اقلطخأب ولر سرش
 | تراشا نوا كنملورک هب نکن الواهدقرطهشکا هلو ءاعاو ردکلیا توعد هر هدا لابقادنسابآ كلایراقمردارم

 ند ذوسبواو اهم شوک هود اتناو زدکلیا تراشا هنسعل ورک كار هدنارابداهنشهقرا كلل ی زار ک ر دکل

 نکد O REE نوما ةالتمالقنساذا لوهعلا ءاش لع ليصفلا هوا اقیرد ەنسانەم قم
 کرک کد انعمكم زد هتسهآ ر خار خآ هلن وک لنهبقوفیاتف یففءلواو ( اولا ) نون ناو یا
 اإ تكغوا اكل فاعتاذا تلاللا تاملا نم انو انوا هلصا ًاتهتبشمیأتو لاق نوساوا یقلشو لب لرکو ن دکل
 [] هکر شددت هوقم تیارو هراب لوش هدب همالس ( داو لاو یافت اوکس کا دلم یانو یخ لواو ایفا

 یه هاو تک هوند هبیرغآو هبیزنهنالو !هںکک لوڈ نللعهیمراو هکیکن کل تیودنا تبصا نا هدهدوک

 || ]اشد تش انعمكفژوسبفهعلاس قران دنر یراربقابنواو لاو ق تچ ندکسو دا ن د هغ بادو چاپ بلوا تییاج
 ولو )هلنبتقف (ائولا) كفل اهو ارمسكالب یظعلا ف عج وتوا مظحلا غیا ملا ببصومسو یاهو او هپاصا
 1 یه علارلابابلا : ااو ا وه دنتشو لا ردهتساتنعم ی یکی SEER كيور هدتنرو

 دشننان لعتمانا اهن ا هوو ةر یھت نکن ویهصل ءا لع هدنتتو لانو رك هو دیلایا

 عضو حشا عضوک وب ر ااا !ولاش رد هنس انعم كلما تاب لارا ندوضعز اوو نئولقنالو :ثواهباصاوا
 |[ قلق توبعس هر زوا هرکه تفقض یدب هب رسکزهرمه (ءاننالا 1 تأتودق ةبرضهناهلاقو هنامااذا
 قمروا با قاصو رها زا لا هلتنوکش كيحو ضف ءاواو (ًاخولا) اهنا و نعم هديٹأثوا لوقت رد هسا
 ۱ دارا او لاق ردهننانفماکلن۲عاجو هر رنضاذا ًاحو هعضب هعرطوک م اصنیکسلاودیلاباجولاش ند هاا

 .RN شاط یک نزرفط يد ا هکلن تويا خارخا یز داخ كەك ةا كحق هدننزو باک اجؤو اج ووا ھمماج یا
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 زنا هدننزو لاعتفا (ماکتالا)اهاضقاذا هقح الف کن لاش رد هنشانعم كم هادواو ردتخل هد هناکن نالوآ تفت |
 هل شکل وش هدننز و هربه البط کارون (اکتلا) هضبقو هذخا یا هقحاکتتا لاقب رد هتنماسنعم كلبا ضصرقو
 هک زو لطعالو هیلعام یضقبیا کن اک نالف لاس هلوارذباادارخ أنالب بویموق جزوبهدنززوا هکر وشذ
 هنکح وک ك هلهکه دننزو لخ هلو هدننزو لج( املا )یدنلوانایهدنس»ه دام هک هتن رود هسک قنلا لخاع

 هدنزوهبوعنص ( ةدوهلاو) هدننزوههارکب ةماهنلاو) هلیلوکس تن اهو تغ كن( انا )رونلوارببعت قاشواب هکرونید
 رد ەن انعم قلاقهج اتو ههکیچ بویمشب نکی کر کت ا ردذاشوناکهدننزوهوانعس ةواهنلاو هدننزولوبق (وهلاو
 هدینزو علم نو جضنب ماذا تحاطاو عبا زا بابلآ نم ةو اهو ادوپنو ةبوهنو ةءاهنو اهن ءوچنو مخمل ا"یهن لاقب
 هنا نشب هک راتو کی «دننزورما (۶ رہنلا) التمااذا تلاتلا بابلانمًاتاالا اپن لاقع_ردهنسانعم قلوط
 كت اذا. لا ابن لات ز دهنسانعم قموق هعکیج بوبم روش هونا ا هر سک اهر( ءاهالآ اروتند |
 قفا كوت مون هدر ملاذا نالا أمنا لاب زدهنسانعه قتوط كشوكو تننس بويل ماركو نیتس یشیازو |
 تکر ق لاعج و هتسخردهنمانعم نمل اق بونکی تف شمو تجز ندنربهدشزوراکفت( ءآونتلاو | هلبئوکس كواوو |
 او لاق هلحبوک هوا رغآ كينلوقم ءلوب و هقشفو دهج ضیهناذا اءاونتو اوت وسب لخیاءات لاقن یکی ابقو |
 یاسین خارب نهنشنرات نیە رو العن هب ضم اذا لج اا لاش زولوا یدعتم ةلااتةد نوب رددننانعم كمرتوک ۱

 لعاب قلرغآرب ندسکر و هلاماو هلقئااذآ لیلا هیدن لاش ند نشا دعم كنك 1 یزفوط هفرطربهلفصاب ینلرخآ |
 یادیفلاقنا هدنعومفه تان و نکل طقسف لفئااذآنالف هان لا رولو | دض هلت هلو ایانعمندتتنانم عمود
 یوب فتا لافو رولواهتسانعع لمشود نایهدلکلیا تن هلناونع طقسیا ءان لاف هدّرراصب لومار زر لکدربتعد
 لقا لعاب ضهلتیا اقم ئنتل ةهبضعلا ن اا هزذقت بالا ةا وعل هک انمنااع لاغتهوق هر دلا ق
 لاخدا هغاخ عصا هدنتیقخ هکر رد یبضا ف اشنا تلخ دا کهن ردنمضتم یتعنس نلق ةموقَرم تن یی |
 دو تن داروي یس لب کر دوب ییقصكیاهشو رددیفمیبهغلبم دن رع هو اتناش نع تلقو رونوا |
 زوتید هژدلب نالو اطفال ام هو رغءونو "یهتنا ردهتنانعمزهلقتت هکر دهدنشوق هبیصخل هوا هام نا |
 تکو کو ن دزه لزانش هکر وند هکعشو دزدلب ءون لوق نزعو هدننزونادبغزولکناءوتو هدننزو لاج ارولکء اونا یعجج |
 خولط لناقس کا ندق شم تعانلوا ناهه یقر كن بولوا طفاش ندقفا هدب رغم دق اکنهیکیدتاعولطر |

 لک و کر ن دلزانح هرکصضندنآردرآو ینکحنوکموانواب غلا نیر توضح وتو شا هکر دحراشردترابعندکلما

 ردربنععنوکت رذنؤاةد هج ل زمن کا هجتراو هزهت رخ 1 نوکر و انوآ نوکر جو انو اراز دبارابتعا ن ون ید
 ووعاک ایوخ عاضواو ثا دار اسو ئراکز وژو یرومشیراب زعوزان دلنآراتعا یطقانیراضعب و ییلاطراضعب و |
 قبا عطقساذااءون جل اال اشو ھما ازدندنسانعد هیطعدوخ ا ند نسانعم ضو نرو زم یانو راز دی اذانتناو |
 و نانلوآرکذ هدننزو هد افتسا ( ۶ ءاتسالا ) هلع هقالع هروک ذه تیتتسرونلوا لابعتشا هتسانعم هبطع کریو ءونو أ
 لانعتسا ةن انیس ك سيا هبطعو مخجل ایا ءانتسانم بولقموهو ی او مه ءننسالاقتردهشمانعمقلوا طقاس ۱
 كیکاوک ظوقس هوزواروکذخ هخو شن ییاوتا رع هدننزوعا ءونالا )هاطع نمی ه ءون بلطیا «ءانتسالاقت رونلوا |
 دنا والا عا یاتالف مین اذیدابلبالاقبلوتید هب هسکتالواراعهلیس هدایز نف یاکحاو خاضواو تاقوا |
 کزازوانایلوا یخ ندهنوقرت فیض دلکد فرتصتم نسب ردقوب ییعف كوبر دلنضفت لعفا کی سکه وناوبشاو ۱

 رادقوب یلخق یدک وردک 5 ندا لک یوج كب كنو ق یکی اردناشکر دد نلف نن اشلاكنخا شود وب یدیسیرب
 رد شلو ال اعنا لغغالب زانو ةلغلو قفل وا اتنادلغف ۍطر نش كن هی لیضفت لعفا ریز رذشلوآ عقاو هرزوا ذوذش
 ةن واسو تاودعب اذان اخ فانک ان ءیشلاد اتلاف ردنتناننقلوادیعب لوکس كنان خخ كنون («یبلا
 قلماخو كلکیخ ( هوشلاو )هدنزودوعق (دونلا) ضش م اذا محلا ءان لاقب ردهنسانعمقلوا ماغوكيج بویعنب
 زا قوه لاقت نونسلوا+یشاتف ةلرکو تا كركر ونبدا هیدنسف هتحانوا كاتت هاب دمو رسک ك نوف ( تلا )ردهنساتعم
 وش ةنمهو یرهوح نکنآ ینآ ماقم قرکذ لح هلغلوا یابی داع ءوبنو یوشا میضتب  ةعويتلاو ءوینلا نیب یا |
 نولوقل شعر اسو ی وفور د نیاو ضایعاریزردنوضت ندمهویرهوح هکربدحراشزدشلنا تل هدلصفوشا
 هلع دقت ن هداهءاه ەدە داعوب یحردشطا طیلخت هرژوازوکذ مهحو یدییسیدنکف لوموردنابیا افتفاهس رانا
 راطعتوهدننزژ لاف ىدا ین لص اره اظ هدننزو لىك ىس هلک توش اوز دنلبا ت دث ی نهداع,ونهدعبو اهنادتا
 ییتسما ذیطع کرده انعف یطعتسم هدننزودیفتنش ( ین )لنز وجت یخدیناونع ینهلماغداو لادا

 ردکعد :
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 هدننزو دوعق /یوشنلاو) هلینوکس كن همچ»نیشو یتحف كنون (اشلا) دعابناذا یعرل ایفربعبلا ًاسقنا لاب ند هنسانعم |
 قلوب قاکدنزو تایح بولواادسندیکی هدننزو هباصس(۶ءاشلاو] هدننزو هرج اة اشنلاو) هدننزو باح( ءاشنلاو

 ةءاشنوة ًأشْذو !ءاشنواءوشنو ًاننوشنو* ىلا ان لاق نوسلوا یسهلوقمر اصساو تابن هل رکو ناوبح كركر د هنسانعم |

 || كمنت بولکیکرددنسانعمقلوا ناوج یبحاصتماقو دق بوی وب هزات لفطو یبحاذا ساخ او ثلاقلا بابلا نا

 :یشنوتعفترااذا ةیایهسلا تأشن لا ردهنسانعم ع افترا لملسک ب و بشو یر اذا لغطلا اشن لاقپرونلواریعت

 هل فاشن نموا یلاعن هلوقو عفتراوةیبرت یر یادح او نععاضبا لو مج لع یشن اولو محلا ىلع لیعفتلا باب نم
 یخد یر قاضی هدنوبو لیعفتلا باب نموننب نموا نویفوکل قو یر یا لاعفالا باب نموا عنم باب نم الا
 | نالوا خلا هنس هترک ی لناوج بودیا ز واج یرفص دح (:یشانلا)ر ر د هیانعمرب هالاعو هالعو هالعا هک هبتردراو

 هلن رقفو یکن حاصو بکر ولک شن یجج رونلوار عت ر قو نالغوا شعب هکرونلوا قالطا هربقو هنالغوا
 سا یقربغ هکر د هتشانییچ رود هثبش نالوارهاظو ثداح هرجا هک افلطم* نانو یکب ااطو بطر دراج
 لراپنو لیل هثشات لوق یلعو هنسانعم روهظو وشن یکه بقاع هدننزو هلعاف رد ردصمهثشان دوخ ا ردهلب اه ةززوا
 دتعاس ینیدلوا غافره كنهسکنالوا موادم هليل مابق دوخ اب رونبد هنتعاس لّوا تندنجک یأریلعو روتبد هنلوا
 نالشیا لوا لا ندضوحو رد هنساتعم هان هدنن زو هلیعف (هقشنلا )روید هنتلاحمایقمونلادعب دوخاب روتید |

 | هنس هزات كابن نانلار هت یرکتکش و قوا جا دغب نمی هفب رطو روید هضوح شلبای بوناشیا زونهو هرز
 | تبان هزات هکروتبد هنابن لوش لوق ىلع رونلوا قالطایداک آر دیسو روق كموقرم تابن هکن ایلصو یصنوریوشید |
 یارطایعی كضوح بئاصنو روند هرج نانلوا عضو هنلفسا فرطكضوحو هلواشمالوب تظاغز ونه بولوا ۱

 (ءشنلا)روتید هغارط یرلکدکو دهنسارو كن راشاط هدر ناتلفراوتساوبصن هدنلکشرا ولدنوجما دس یصوخ

 ندقفاو رونید هعفترم باصسو هلنبتعتفرولک اشن یعج روند هب هود هدرخ كچوک لینوکس كنشو یک ۱

 | ءاتنالا روند هیاصم ندیا روهظیکی ندقفا یخدوب هدننزو ریما (یشنلا)رونید هباعس ندیاروههظ بوقلاقزونه |
 | عو رش لعفو رک د اکی شنو لوهبجما ىلع ی ثلا یشنا لاقي رددنسانعم قلوبامفو و شن هنسنرب هل رسک: جو

1 
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 دنمآشنا لا رد هنساتعمقمغچ ندرپرب و لعج یا انیدح یکحاشنا لاشب یک ق فطو لعج رولوا ترشابمو
 ارادًاشنا لاقب ردهنسانعمقلسب یکی هصوص خرو تحفل اذا ةقانلا ت شنا لاقیردهنسانعمقلاق هبکه قانو ج رخ اذا
 ندنکلیدکه سکر یهنسنرو هعفر یا باعساا هل اشنا لاقب رد هنسانعم لرقلسکو ب یبهنسنربو اهاندیاژا

 یوب یتدوبهدننزو هر (ةاشنلا) ردندانموپانالع هعضویا ثیدملا نالفاشنا لاقبرد هنسانعم كليد
 بوقلاق ندنرب نوجا نم صمرب هدننزو لعفت (قشننلا ]روت هنابن شمالو تظلغزونه بولوا هرزوا كمروس |

 ]| وجتسح رابخاو ثداوح (ءاشنتسالا) یشمواهبلا ضهناذا هتجاط نالفأشنت لاقب رد هنسانعم كليا تعنع |
 1 رونلوا قالطا هتروع هنهاک هلیس هینب لحاف مسا/دششنتسلا ) اهعشاذا راخالا ًاشنتسا لاق ردهتسانعم كلبا |

 هدرلاوب هدننزو مدنحتسم (ًاشنئسلاو ) هدننزو مرکم )لا نوهکیدلیا ءاصتقتساو ءاشنتسا یبهنوکثادحا |

۱ 
۱ 

 هلال اف تاننلاراوطآ هلو یلاعت هلوقو رونبد هناشنولیم نانلوا میفرتو بصن نوچ ل زانم نیبعتو دد |
 عافتراردک هد شلوا دانکی رانکلیدارم هکر اینک شل وا عوفرم یرانکلب تعي عولقلا هعوفرلا نفسلا یا |
 هل یه نم یلع هسرولواهنسانعم ءام ا یلعتاعوفرم نکل رولوا هل یه نمربغ لع تفص سپ هکر دحواش ردندنسانعم |
 ۲ ندنچ ر نالوا هدننلآیعب ندننس هبصان كناويحراب كتەسكر هلن وکس كداصو یف كبون |ًأصنلا )رولو ۱

 رجزو هتیصانضخااذا ثلاثلا با بلا نم ًاصنهاصن لاب ر دتغل هدنظفلوصن ردهنسانعم قتوط بوار واق |

 || باف (ًفنلا )هعفراذا هأصن لاش ردنسانعم قمردلافیزاقوب و هرجزاذا هأصن لا ردهنسانعكلبارازاو |
 هکرونیددنبدجنراب نښچو راح روکو بوط لوش لوق لع ر وند هنیرهجرابتوا هدنکاركولب لولب هدننزودرص

 رد هأفن یدرفمر هلوا فرشمو هلاوح هرزواهچراپ ویلو هلبرالواو لی وب كيو بولو عطقنم ندهجراب كوس ۱
 هنس« :نورط هدنیزوه" هلص كون اة اکنلاو) هتاف ( اکللا )ردیدا عضوبرب هدننزوعفنا فن مدننزووربص |

 هکرونبد هنسی راقوب قمرپرب كموقرم تابنهلیحف كنون هعکنو ردنابن یرلکدید کیت ناغلوق ثونرطو روتید |
 یتشاب مدقم ن درللغاص یس هلوقم نابجو هراب هلنوکسكفاکو یف كنون ( اکنلا) رولوا ینوبق یرمرق هدنرزوا |
 . || تا بابلانم اکتدحرقلا کن لات رد هنسانعم قمردناوص بوب وص ینزغج رازیکوبق دوخاب بو رابوق |
 مهاکناذا و دعلا کن لاب ردهتسانعم كمروک بورق هللا حر جو لتفیعشدو تیدنفآربتنالیقاصرشقاذا |

 أ
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 : زا دضوح یدودو الکی هایش لات ردهنسانعم كليا تسارحو طفح بود هزوک ین هنسنرب و هرخااذا اتم

 ۱ قمردشراف بوتاف هثبشرب یبهنسنر و ضوخبا نع هعفد اذاربعبل سن لاقت ردهنسانعم كليا عفدو منم ندشمزأو
 | اش رد هنسانعم قمالب هزکصندقدروغوط تسیرواب وهآو هبذطلخ اذا ءالاب نللااست لاقب رد هنساعم
 | كر وجا دوس یروط دوخاب بارش نالوا لفع لن زم قغ سد هبسکرو هتعشراذآ اهلارغ طلا تأسف
 ۱ ظا لاقب ردهنسانعم كلنا هداب ز یترلنوک قلزسوص كنهوذو سلا هاقساذا االف ًاسن لا رذةنتشسماتعف
 ۱ نرد بوزود ین وت ندنکب هرکصندکد کو ددوخخاب تولیفرقینوتیشاومو رثکاوانیمونوا اموندازاذآلمالا
 | قناص هب یس ةو ییهنسنربو هطقاستدعباهرپ و ثابنواهنعسادنیا ةي شاملا تأسن لاقي رد هنسانعم قمالشب ۱

 ۱ رخ ًاتمندندانعتفو یضیح كیولاخو ردهناقف یظفل هرخا هدارون ةرخناب هتعب یا عیلا.هنأست لوقت ردهنسانعم
 | نلیخاهنا ىب رف هتفو نعرخ اناذا لوهجعلل ءانبلا ىلع ةأرلا تثسن لاقي ردهنسانعم قلوا لومآملجم هلغلوا ۱
 | اننالا)اهر جزو اهقاسادا دست ةبادلاأسن لاقب ردهتسانعمكمروسرا وط هلملعو رخ ز هدننزو هلیحت دیتا

 . | لوفتردهسانعج قناص ىس هرب و ییهنسن سوهرخ اذا*يشلا ًاسفا لاقن.ردهنسانعم لباربخ أت لب عسکری
 ]| درا هنسانجمربعنأ هدنن زو هلیعف (هئسلاو) هلنوکس كنپسو یعض كنو (هتسنلا )+ هگننب هتعب یا هأسنا
 اإ هّثسنیو هثسنب هثعب لوفت :ونلوا رمبعت هبیبس ەرۋ هکردشغعلوا لاسعتسا هد ربشات نیساعهم ك هنشنرت هدعب
 | ةدابز ؛ینلااما یلاعن لوق ف (یسنلاو رونید هثبش نانلواربخ تک دعما هدننزو لیفف (ءیسنلا) ةرخاب یا
 | زدقج هاو|یآ ثرد /ک مرحرهشازدنرابعندیآ :یرلکدلبا ربخات هرخآر هش یتتمرح ندمرحرهشاهدننامز تیلهاج | اب رع ین هددموقرم تبآ نی هنع لجوتر هللا یهن ةيلهااف برعلاهرخوتتناکرهشهبالا کلا
 | رکا هدتیلهاج تق و ردمحو داو دو هدعقلاوذ هکر دیلاوتم یی درس یخواو زدسجر هام هکوددرف یو
 | هنابعش قشير بودنآ لالح هسلبا لولج بجر هدنماکنه هبراسحم الش هلغلوا هلتهج تراغو بهت یراش اعم
 | راتتعا ددع دّرحو اغلاو كرن ییضوصخ مرحرهشا هل وال با لب وح هرفص هسلبا اضتقا هدنرحم كلذکر خأت
 لاد ەن انة خام رکر د دوخ ا ندنسانعمرخ اتر دلوعفم نعم لیعف یسفلک* سن هکی دید هدناتصبنفلوم ۱ ۱ ارد ىن ەنى رلکدلبا عرض قكىدلنالالخو لیلص یکندلبامازخ كقخ تنرنصح .یسلوارفکهدانزو یدیازرذبا
 رذردصح* سن هرزوا لوقا رف مام او لیتفیا لو تقم لوح اک ی سن یلاءوسنم لوت غ ءوت نمونه رخ ایا *یشلااسن لاق
 یهتنازدشخلوا عضو هنعضوم قیقحردصم ر دعما هنسانعم ءاسنا هل وق یرهزاو رد هنسا نعم كلبا رخت
 لاهعسا هلبااجر یکلیا رخ انی هردق هز دحرب ندشناد ءاسنتسالا ازوئد هدوسهص روط بلاغ فوض هشت

 روللوالامعتسا یتومدکیسبا هی یس هرب و ی هنسنرب هدنروصوب هئید هثسنب نا هلأسیاهستسا لاقب ندهنسانعتم كليا
 اواوطهلکت 1 هنسانغماصعروسد دکنکد ردتغل ید یرت ك نرمه ه درلن ویوهدننزو هبتر م سنا )«دننرو هسک اسقا )

 عقاو هذهموق رع تیآ هکیدید ارفماماو هاصع یا ةيالا هنأسنم لک ات یلاعتهلوق هنمو نوعغیدنلوا قوسو ا
 || ددزناج ید قملوا بتک الصفنم هرزوا قلوا یرورح یسلک هًاسو ردرج فرح نم نالوا هدنظفل هأسنم
 یاننعم هلکعد هن اک هشوکهلیمیفخت كناب و رنک ندس هیسو ردتخا هدنساتعم سوق هی ئش هلک اس ارز

 | هءافس لا روند ةدوس هچ روط بلاغ یوصوروئد هیورمشم نادبا هلازا یلقع هلینوکس كنبسو یف لو
 | هکنروس لوق ىلە كزوعسو رک ذا۶ ىسلاك ءال ازرشكلا قیقرلا نیللااذکو لسفعلل لترا بارتشل یا *زنشلا

 ۱ لح لنا تاکرح کیو *؟سلو هءدب وا نعسلا یاةبادلاق *سذلا رخ لاقب رولوا مسا هنساشنم قلشب

 | ناذنسهداتعم ت دم یضبح کروند هنوناخلوش هلیعقف كونو روند هوا نالوا رهاظ لجن لوق لغ نونظم
 | جراش ردنلیا تنّرد هدننزورپما هک هلبناونع سن یتبم هنمهویرهوح هلوالومأم یسلو | لماخ هلکلتا رخ أت
 ۱ لج ید وب هدننزو زوبص (ءوسنل )دلکد مهاویرهوج هلغلوا یلوق كني سو ل روظنم نبا رول زم لوق کر ید

| 
 ا نونظلا یاووسن ةأر ما لاق واهل ج رهط یلاوا لا اهب نونظل است رم لقب رونید هنوناخ نالوا نونظم |
 هثدخ ئانا سنوهلاقبهنورویدهب یک الواهرژوا ط ال او ٹفلا لبا ان منادهلبرسسک ك نون( سلا )لج |

 دادتماو رعلوطقلوانوزوا رع هدننزو باه س (جادنتلا )ردراکفلا هلا زو نابراب ره هلغلوا تسودنزنعب نېندخو
 هرشناقا اءاسن هتیدهنعاسنلاقب ردذوخ أم ندنوب موق رعیانعمرولواردصم هنسانهمرخ نو ردهنسانعمثایخ

 | قتل هدنزو لاعتفا (ءاسنالا)یدنلوارکد که تتردلعاف مسا ن دنس هلک سنروشد هناویحو ناسنازوم س( یساتلا || ےس کہ

 ردهنسانعم
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 هلیعص كنون (داتسلا) عفتراو یربنا یا * لا اتنا لاقب ردهنسانعمقلاموط بوموت هنسنرب یجدوب هدننزو لاعتفا

 (املا) و حر صضوص# هتعاج دراطعی لوق ىلع ردیدآ وص رب هدند رو هلب عین هدننزو هزمه

 ۳ هام لاع ردنا تیاصا ه هلماک دام یرکا ا كرد هتساصف كمروکد زوکه لن وکس كیجو یف كنون

 ءاصتوهاصتا لاقب وه امر ام ول (ءوجتلاو) هدبنزو لاعتفا (ء اجالا) نيعلابهباصا ادا ثلاثاا بابلانم
 رلفن دب نک د یزوکه دننزورما( چلا هدننزو فک لاو هدننزوروبص (وجتاو)هدننزوسدن (ءوجت وجا هاجت نعم
 | ةر اجلا اهب ةباصالا دیدش نيعلا ثببخ ىا اهنیجنو ابنجتو اهژجنو نیعلاّوج نالف لات روند هب شک
 تندطا هنعو IEG هدشاکا ر هنتوهشواهتشاندبا قلعت هب هر هنسڏ یکیدروکك لاس هدننزو

 ردەنسانمم كار كىا توزوکەب رکی ەنسنرب هلنوکسكلا دو تف كنون (آدنلا) هتوهشىاةمشللاب لئاسلا هاو در
 هدحومیان کر دف رحندنظفل ًاذب یسهلک ادن هدانعموب ضعبلادنعو ههرک اذا ثلانلا بابلا نم دن ءیشلادنلاقب
 ًادنو ردنوصم ندنهو یرهوج هلغل وا نیم هنمالک لب ةوب نکس ردشلبا ےھو هدیابوبیرهوج ردیلبا هیچ «لاذو
 اءدن ممناآد لاقي رد هنسانعم كءوک هشنآ دوخا كليا اقلاهنروقف ست !نوجا كس یسهلوقم كاوا

 هر ف هنسنر وهرنعذو هفاوخ اذا انالف ان لاق رد هنسانعكمرووقروقو قر وق واهف هنفدوارانلاف هاقلا اذا أ

 لع دن لا ردهتسانعم كلکهتجیناهکان هر زوا هنسنرو ضرالاهببرضاذا هآدن لاقب رد هنسانعمقمزوا
 كلادویمضو ىف كنون (ةأدنلا) اهلعادا لا ادنلاق رد هنسانعم قعاب هجان واب یدصب لوکو علطاذا
 هحمدقم ندناشخاو روند هبهساوه راد نانلوا ریبعت هعاص مکلآ ی طاغ هرواعس عالعو رونید هربنک تک ام هلنوکس

 هن اا یاو شنو ودولي رو دنا دمت ندرشدوخآ ردقهن ورغشن

 كج بولوا نو زوا نو زوال ندرکس هکر وند هیهش رطآو هجا لوش نالواهدح هلیمط كنون « ءدنو نوش
 هحردو رذ هنسانغم هجردو رونید هزوضعنالوا بیرقهنب رللا یرقوبندنکبوکنسق تو رولو!فلاخم هننول

 بوقاب یندل وكنهقان رخنآ رب هیهفانشلوا لالهیدلو نخ هکردقادنوق شلرود ند هروا لوش هلیضتللاد
 لوانوک اهر ولاخداینادنوقلوا هنجرف هرکصندکد لیادنبیتروبو ینرا زوک نەقانلوا راهسلبادایع كمتر زما
 بو زوج یاب لوا ندنزوبهرکصن دنآرانوطوروب یکی سورو هقان ی روغوطیئآسپ رار دیا لامه او كرت هرزوا لاح
 هلنظ یدل و لج وطیدعش را ردبا ضرع بوز وتک ی دلو لوا هدانئا لوا رر راقجیغادنوقلواندنخرفو

 رولک ادن یجج روتید یهعطقر ندنز هعطقتابنلولب لولب ءدنو ردیانینحولیماک دعب نم ب ویلشابهکمز ما ||
 EE 1 ءیدنلا ) ردفدايع هدربخایانعم هلا هءدب هدننزو هرهه هلص لر ون لا ءدنلا) هزبقف كلادو یع كنون

 باڪس ردق هنغولط لوق لعردق هثبو رغ شن کو هنسانعم حق سوق روتید هیغاصرکلا هدننزو

 ادسعادا ةادونرعبلا أ ادونلاش ردهنسانعم كب هدنن زو هلقوح (6 ء دونلا ) روند هغللب زف نال وا هدقفا

 كمروشود هنری رو كمر و هلالتخاو داسفیبان هنایم هلیساقلا هنتفو رش هلن :وکس كهچ یازو یخ كنون (ء بلا
 ردهنسانعم كابا موعهو هلج هرزوا هنسنرب و دسفاو شّرحاذا ثلاشلا بابلا نمار موقلانی ازل اقب رد هنساتعم
 لا ردهنسانعم قلوا ثعاباک ۲ بودبا قوسو لج هرژوا لعفرباب هنسنر ییهسکرو لجاذا مهلت لاق

 هب هنسنرب و ه در یا اذکنع ۹ لاش ردهتسانعم كم لا فرتصو در ندهنسنر ین هسکرو ةلج یا هیلعانالف

 كسفنو ی ع یا كمره ءزاب مالع یردنال كا لئلا نمور هنساطم قوا نوکشوهو صارح كا

 ضد زعد 1 اکآ نس هدکد لنا لاوحو نول ترا بولوا هرزوا تلصخر لصالاق دبنو تلاح لووت مالاو

 ەششە ر س اا یا لوا نسردناداربا یروب زم لثم رهدباباطخ هکسفن یدنک ااا

 ۳ لبلب بویلواتباث هرزوا هدحاوهش رطنسرویلبب هدنس نغج هلو او بولوا تلاهتمو ضد رخ هبهویشهنو لئام
 N عقاو هدرول نممالکر دکعد نسهدکمریک کن رندکنر راب ره تفصنولق ون شقن تبوئوق هلادندلاد

 ندهبماهفتساءام هجوتفم مم هدنسهاگماللعورد هنس انعمل اةعو سفن مره هروکه ناب كحراشورد هلیسهش لوهح

 هتع بولوا بولوا هدزوطاسو رب هسکر رول رم لثم هروکه نابن یادې لاثماو رد هیوا ید یزاذلک عو مالا ردففخح

 مسا (دوزبلار لار ارونلوا برض هدک دنا زودص تالک نابذهو هزرهو تکرحو عضو هب رکو زش ندیدنکه لیضو رع,

 9 علوم یا هو رموه لاق زولند هب یک نالوا صلرح نیک س وذ تنا یاب هرهنسدرب هلیس هینب لوعفم

 تاقا تاللا م است ةبادلا اف قاب ی سام كتروسراوط دا صورجیو # وک كنو نقره
 | ادن ء فلا است لا رولک ید امری كيو رد هنسانعم كلب هاریخ ات یی هتسنرتو اهذاسو اه جزار
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 : تخم بس حب
 ]| هشرتیودسکی باكر دهنسانعمکامشل ربخ هدننزو هلعاغلق انا نع ثص یا شل ًابنتسا لاقیردهنسانعمقمردش را
 تدعاضو تقرافم ندران آ هلک یتراوج كموقر و هبحاصامع لک بنایا ةبانعهابانلاش ردنرابع ن دکمریوربخ
 زخم هکر د هنبمانعم راغی هدننزو ریما هللا هره( ی )نم دعابتو مهراوج كلاذا موقلا بان لاقبرد هنسانعم كلتا

 ءامرکرولکء نو هدننزوءاصنارولکءایدنا یز دقو ارتش هره نالواراتخ هدنوب ردش رشتاذ نالوایاعت هلا نع ||

 موم لاو هنسانعم رذته ریذن رد لعفم نع لیعف یس ەگ یک رد حراشردلاسرکد دمعج هکرولکن وٹدنو هدننزو
 زا دنا هلرت نکا زو لصا نعي راردبا لابعتسا هلک رت كر هره برعادعام ندهکملهاو یکی نیدلوا هنسانعم
 ندغلتان دنزوم ۍ ر هرب هروکهنناببهدنادرفملخارو ردذوخ ًندنوابن نالوا هنسانعمع افترا ضعبلادنعو

 ةجو هل ۍانااماف یمسانرشال ل اقف هل یامالسلهیلع هل لاقالحبر نت ید نوهکر دموسرمهسروپ دهی تخ
 هیریو هڼر ذ که تیدلبا ظفلثهمبوا هلتاعراکآ ید موقرملجرندنراکدلا ظفلت هر هرمه هکملهاهرزواروکذ م |
 ردیارک ذ ید فلوم بیارقنع هک تنر درس رمه غل شی رقلصا نکآ رایدلبا تاب هرمهیتسد هدنرا هلکه اخو
 دهنساتعم كلبآ اعدادیذاک ت وبن دنن زو لعفت ( ونتلا زد هنس انكم كلر خيب ردا ندنآهلنبتع (ةءوتلا |ییهشا
 روند هالوا یسغ دم هتذاکت وبر دلعاف مساندنآ ۶ ےنتلاة و نلا یع دا اذا ل جرا ابنت لات یکی ساع دا كبا زک لمم
 بؤزراو هنش هلق بلک یب هدنو اس ضرا یدنکلا نیلا ندجابیطلاولاناوبد بحاصروهشمرعاش هکه ت
 قاللطا ینتهلکشود هنساعد !توبنهدعب بودا اوعد یفددلوا ندنس هلسلس هنع هللایصر نسح ماما یسنادتبا

 بت هرکصندقدنلوا سح تدمر و ذخا هلرامما تداهشربفغ ج ةنتحاتقوب هدماش قشمد هدعبرلیدلبا
 قلوا كسکوبهدننزو دوعق (هونلاو) لينوكس كنابو تف كنون ابلا) ردشهلوا قالتطا هلفلوارففتسمو
 یناهکان هرززا هسکربو عقتزا(ذآ ثلانلا بابلا نماموو ابن ءیشلا اب لاقت ردهنسانعم حافتراوّولع كلسکو بو
 لاق زاد هتسانعم قمزاو دتالورخآ بوقج ندتالور و مهیلع علطاذا موقلا ىلع ابن لا شردهنسنانعم كلکهقتح

 هتبرارتضح اسو دیلع هللا یلص مرکآ لوسر یبارعارب هرزوا قلوا ینبمهیانعموب حرخاذآ ضرایلا ضرانم اب
 یترعبعت ول لزوبرم هلآ لوت ترتضحب زدکعدتاذ نالواحراخ ههشدم ندهکم یدارمهکه هلی همه یدید هل "بای

 ردرنضاخ یهن ندربن یسهلکر تال رد هل دیدن نمهالب هکرایدروب “هلا ینا امن اف یمسایرتتال . بودیاراکنا
 حواشرولوا كند دلما ماکت لبا هره نظقل یت نالوا هدنلّمم معسا من داغاوا هتسانعم كل ازومهیقرحربربنو

 یهتنا ندتشلرویراکنا نوصغیدلوا ندنتخا شی رف نکآ یدیا لم دزتنغی هنب یدا نم كنیلارعا هچرکه کرد
 نونلوازیتعت ءارهاش هکر هلو «داجو یخ ېو یدنلوا زکد هک نت ردلیعف ندننذلک ابن هدنتزو ریما ( ینا

 "ینلایعاواضنال ثیدا هنمو هلوا یرکوب یرکاو روقخ رقاج بویلوا زود هکروتبد هرب خفت رع لوشو
 روند ةو عفت رح یلکسکوب ییغاشا بول وا زود یخدوب هدننز و رمضان (ییانلا) تدودحما عفترلا ناکلایا
 كرا ویش كنون (ًانلا) ر وند هنزاوآ كب وک ل وق یلع هتسانعم نخ ت وص روند هنس هاب هدننزوهرم املا

 توض وهوا ایفخ تاضیا ثلاقا بابام انان لاق دەستت كم زا كوك وخابكملسس هاب هلن وکس
 برعلا لوق هنمو ردیرفصم كوب هلت ردیعنا یزتعلادوس ال نا هدنزوهنیهجب هل كن (شیبنا) بالکلا

 | دز وادوکد هو یریفصت هوس ی هلتسن اکبر علا لوقدنمو دین هرقحت هکر دکعد كريم زدرغضم
 رولا هرمهیرغصت «دنزوضونارزآرد هزوکه بهذع نریدنلعجت هززوا بن هدننزو ءامرک ظل یت كلبا انب ۱

 ید هد رخصت ن دبا ملا نهر مهد عج عد رس همه رولوا نی رخصت هروکه بهذننربدنلعچج هرزوا ءاببنااماف
 کرد حراش ردشابا اطخ هلکلبا رکن قالطالا لع یره وخ ر دنا كز یش ةد رعد ندا كرت ەدغ جو ردناماتلآ
 كنهبق وف یانو یف كنون (انلا) یهتنا ردظ وفحم نداطخ هلکلبا ضرعت هی مغصت كز ومهم كلاب یرهوج

 قلعوطو كلهوسو كوت هکرد هنسانعم قمقل ات بوشبش بولاعوطیژافْو هنمنرب هدننزودومف (دوتنلاو هلبنوکس
 یشل ات ل اغ ی کت ابن الو هرژوا قمعچ بوکلسیغارطزونه نو ناتو هحطیوبس ناقج هدندب رونلواریعت
 هرابو لععلطاذا موقلا ىلع الا ردهنسانعم كماکهقخ نزسنآهززروا هسک رو عفتراو خفتناو بنا ذااموتو ات
 ةيراطا تأت لاقب ردهنسانعمقلوا غلات نالغواتربقو تمرواذا هح رقلا تان لاف ردهنسانعءقمرابق بوشبش

 زونهاکهلوا شمالوا لص ةنمندعضوم لوازونه هکهللوشردهنسانعم كلبا حورخ ندنعضوم هنساربو تغلباذا || .
 ءان الا لصفتیا نیبناربغ نمهعضوم نم ج رخ ا ذا۶ شل تلاش یکی نهم رق كجوکهل وا شملاق بو رابق

 .لاعتفا

 سم



04 

 ( . الا !اضقلا نیسو الر غیا ۶ زم وه لار دران الم هبا لام یر یههک بوم

 قلوا ندابنغا نا ناوارکد ینعی لم هسکربردلوقنم ندعارکن باوب هک هدننزو باحهم (ءاللاو) هدننزو همارک
 رک ذ نند هسکرپ(ءالعسالا) اتیلمراصاذآسماخاو تلانلا باملا نماءالمو ءالمولمو لجرا الم لاقي ردهنسانعم
 كلتسسلوشهدننزو هعتم (ق المل ) ءاشلمین هد لعح اذ! نیدلا ین ءالمسا لاقب ردهنسانعمقلق هدنتمذ ءابنخانانلوا
 ثداحیشان ندقمروط بونلغب تدمرفاو هدنشعر کر سرولوا ضراع رنمسکهود هکر وند هنسهضراع قلنوغلوطو

 بوردناهنب اقا هلفهروطولغب هکر دج اتح هکمر درک هدقلارآ رب زرولوا ضراع ید هناناوبحاسو تآ كلذکرولوا
 هدننزو هلعافم/(ةالاملا ریسلادعب سلا لوطنملهریا ة الم رعبلاب لاقبردیاثدحت تلنکشبش هنیرلجازمو
 ردهنسانعم ع اّمجا كر هدننزو لعافت (عولاملا ) هعب اشوهدعاساذا* الامه الاملاقب ردهنسانعمترهاظمو تنواعم ۱
 هدنس هنتر ونو اربع یسولط هکر وشید هرادقم یی دلآ كیاقولطهلب رسک ك يلم ا)اوعجا اذا هيلع مولا الات لاقي
 یتسولطیکیار بد هیالمو ردکعډرپ و تسولط كب توش اک زرد ءانالا لم هطعا النمرونید ءالما هدنعجیو نام
 دوخابهلاوص یراق کروند هنوبق یشیدلوش هدننزو نسح (*یملآ)ر دکعدرب و نسولطجواز اید الما ذئالثو
 هب یردلوش هدننزو هلیهف هلن ون ( هل )هيلا سایق هبکرانروکههلغلوا نکشیشوول طعلباراب ردنانلوارببعتیغاتب لود
 تفایدهدرماادتاردنا تغاددهبترم حوا نیرد عات داریزرولوا ماغانوماخزونه هک هلوا شل وا تغابدادتیاهکر وند
 نوک ا ناتا نی مکر وند دا هلغلوب نل اک دعب روند قفا هنانلوا تخاید هعفدیمکیازونید هثبنمهناناوا |

 دشنموشا یسرافلا یلعوبارونلوا ریعت هات دیک هنس انهم هغب دمرون د هعضوع نج هناوا تغابد یو ردقماوا
 الا )روند هلا كيج نور دیااب| یس هدامأتعانم یا یرک د قلوق وب نکل یدیدرد هلءفمذوخ ام ندننهدام ی نظل ||

 هر هتشابنا خاددیبیرد هلینوکس ك نونو تحف كيم (ًانمل ا) هنسانعم ءا دوس ضرار ونید هر هاییغاربط هدننزوهعرزم
 بارغ هیتر مهو ىم كي (ءوملا ) غابدلا ف هعقناذا ثلاثا بابلا نمأتمدلج ا أتم لاقيرد هنسانعم قمصب بودلصا
 نیلوام قوج هدننزو عوعم هلبعتف كيم (وَول) حاصاذااءاوم ءو رونسل ءاملاقب ردهنسانعمقلوام یدک هدننزو
 (ثشالاو).لنترمه ( هئا ا) ردندذاوش نالوا دراو هدنناونعلوعفممسا یس هلک وموشا هکرید حراشروئید هب یدک
 یک یدک لی رمنک كامرا (ءاومالا)رد هنسانعمرونس رونلوا قالطا هبیدکردزت اج ید قیفخحتو هلیدی دشت كلاب

 كن هكر هدننزوملرلز (ةانالا) نونلا لصف رونسلا حایصحاصاذا لجرااوما لاقب ردهنسانعمقلوام
 هءادخ نسحا اذا ةأنأثهنأن لاقب ردهنسانعم كمردب هب دغا فیطلو شوخاک اامناد عی كم با بوخیتسادٌخ
 ردهنسانعمقلوا فیعضو تسسو كشوکو هفگیا هاتان لاقیرد هنسانعم كلتا عنمو فکندهنسنرب یب هبیکرو
 هنعأنأت لاش ردهنسانعم قلوا رصاقوزجاع ندهنسر و K2 یا همرب لو هيف فعضاذا یاران لاعب

 لاش رددن زلانعم قلو ا رصاقو زجاعو قلوا فیعضو تسس یدو هدننزو لزلزت (عونًنتلا ) هنعر کو یصقاذا
 كشوكو فیعض خدو هدننزو هل عاقماهنانلاارصقو زچاذآ هنعأنأت لاو فعضاذا یراق لج را امانت

 نکل بودبا سر هرزوا قلوا یناردصم هلی ابع ةًانانمو انان یاراقأنأن هچرکی توب فلّومرددنسانعمقلوا
 هن ندنغیدلوا ظوملم ندهرکص یعوقو رداضم هرزوا سابق فالخ هلوقموب جا یدنلوا زارفا ها لج هیافتکا
 یردصم كنس هدام لبق ندلیعفتو اذا یردصم كنسهدام یذآن دنا لاعفا الثمر دیلاغ قلوا یناردصم

 زجاعو ققروقو رونید هبینکنریدنود قوجیکجخ رچ ییعنچهقدح هدننزو دفدف(تانلا) یکی کیدلک لیفت
 ندنلاهدرانوب هدنزو نعنعم (ًاننلاو)هدننزو روفصع (هولّونلاو) هدننزو لاسلس (ءنألا) روند هپ یشکرنصاقو
 رولکء ابا یعج ردهنسانعم ماب وربخ هلبصتف كابو كنون ( الا )رونیدههکسصافو رجاعو ققروق نیملک شی

 قواوهربخا یا هبو هاب انا لاقیرد هنس انعم كمر وربخ هل سک عمه /ءابنالااربخیا ان یناتا لوقت ی کر اخ او ربخ |

 شد ملو م رشی مل یا بنا سلا یر لاقبر د هنسانعم كمچکب ویلشیا هنسهوا هنو قمرابوق بورابهن یتاشن
 كمروربش سد وب هدننزو لیمکت (ونلآو] هدننزو همت [ةثبننلا) ږدتخلهدنس هداموبت نالوا لتعم ارهاظ ذقن وا
 یدابا قی رعت هل أبن س هدامربخوربخ نس هدام هدار وب فلوم أبنا نعم انتو ةئذت هان لات زدهنسانعم

 نظل دوخاب لع هلبسیدنکو بولوا ېحاص هع ۶ لاف هکر د رخ لوش لصالا ابن هر وکه ناب هدر اصب نکل
 ردقلوا رعمندذک باش قح لرمخ نانلوا قالطا ابن سد ردیراناکراكنموهفم هلالث ءایشاوبشا هلوا لصاح
 هتربخارا ریداذکب بنا نوکغپ دلوا نم ینتسانعهربخ هرزوا ر وکذم هحو ًابنو یکیوبنربخو یهلاربخو رتاوت
 | ربخو قمر دشروصربخ (ءابنتسالا) هنسابعم هتلعا ز رداذ كه أبنا نوصلدلوا نمطتهییسانعملعو هنمنانعم

a Gas 

eسو صم:  arnسوم رس ی  

 رد "یی یدرفم

ccaحج  



۸ ` 7 ۱ ۱ ۳ 

 ا ردهنسانعم كابا هراب ودو كيرو قعادلاو ًاطب!اذالحراا اسم لاقت :رددنسانعمكمکصکو دیفایا موقلا نی اسم

 ۱ ۱ برو وهیلعنرما دا لانا لاقي رد هنسانعم كما داتعاو نامدا ییهنسنر و هعدخاذا الف سا

 ایلام رد هنسانعم كلبا نیکست تال مهیا یا ج۳ لافنرد هنسانعم كلبازبخ تو قوع ۳۳

 | ندصئاصخ و و هنیلاذا لوقلابلج را اسیا برد هنسانعم كلبا مالمو لوس بودشم هوب یی هنسنرب واه أف یاردقلا

 موقلا نيب اا لاق ردهنسانعم كلبا داسفا هلیساقلا لالتخاو شروشهننبس ساهل رسک ك هه( ءاسمالا ردك ۱

 1 ردةنس اعم ماکو در اصر اص هلک روج اب هلککسا بوب رب هنسنرهکر دیفدارمو هدننزوءونسقت (عسعلا) دنشایا

 ] قیرطلا جک ر لاس روند هنسهبروا تللوب بوکس كنیسو صد كيم (سلا] ًاسفت مع بوثلا اب لاب
 | باسلانم کت را ًاطم لا ردهنسانعم كما عاج هلنوکس س .كناطو یضف ڭم (اطمل ا ) هطسو فماذا

 ندنفرط قالوخ كازوکه کر دهنسانعم نیعلارخوم هدننزو نسحم(عوولاو) هدننزو سصان ) (ءوالا) اهعماحاذا ثلاثا

 | ردیسهشوک نالوا ندندناجنورب زوک« هکر ددنسانعمنومل| مدعم لوق یلعرونلو ار سعت یر وق ءنزوکر دیسهشوکن الوا

 | ردشلیا تبث هدنباب فاق نیم هنمهو یرهوج نکیآ ماقمو یرکد لح كن هداموب رونلوا رنعت یراکی دزوک |
UTPكم ( الا اللا رد شبا ابشاو بر هبنریخنم هدموقرم بابا هو الع ضعب یبهداموب فلوم  | 

 | 5ًاڭڵمۆت المو |الم ءلالا 3ام لاعب ردهسانعم قمردلوطب رك كيم( ة المل او) هیاه 6اللاو) هلنوکسكمالو یف
 | ترهاظم هیسکریو عبارا بابلاماءالمهنالا *ىلم لاقي ردهنسانعمقلوطو ن الم هلعجاذا تلاقلا بایلا نم
 | هدننزو هلعفت ( دل ۱)ا دقوهناعا یا هعواشوهدعاساذارمالا لیعء الم لاق د رونلوا لامعتسا هنسانعم كلبا تنواعمو
 | رونوایعت قمردلوط ی هکر دهنسانعمكمکچ كانال روق شکن اوهم الملاتیرد هنسانعمقم ردلوطكي |

 ۱ 3۳ هلا )التافه الم لا :ردهنسانمقلوط یک کرکه سفر اون هدنن :زولاعتفا(ءالتمالا)ٍیت ر عا اذاهسوقف الملأش

 شاوطندنآر دنمضتم ییسانعم تئیهو ا حد ءانب هلپرسکك يم ( ةثلملا) ندهنسانعم ءالثما هدننزو لعفت

 هک تب رولواردصم ٥ ناب وردشلبارارکسییانعم وب فلومهتهلادوصل نالولل لذت نسطهنا لای ونلواربن لب
 هفت :زو ناشطع نااللا)هطظکلا یا" الناهتذخ الاق ,رونیدهنتلاح قلوادسافهدعم بولواالتماو هم "ویدنلوارکذ

 ۱ شاطعرولک ءالم یعج هدننزو هارکسرونید المو «دننزوییطعرونید یاالم هدنننومرونید هب هنسنولطر دتفص
 ۳ كيم(هءاللا بي هلماغداو بلق 5 هواو ىسەزىھ اضعب رد ردانیسهغیصولم ندنو هک رد حراش, هدننزو |

 ۱ روسد  هتلع ماك ن نالوا ثداحیشانندهدعسءالتما هدننزوهعتم (ةللاوآ دا (ءاللاو) هلبدمكفلاو یم

 | :ءالعولمو لوهجلءانب ییعنالف لمل اتي روید هی شک« شمارغوا ةنتلع ماكر ر نانلوارک د هدننزو لوعفم (ءولملا)
 | مرکم هرزوا سابق لوعفم مسا ناب ل امنا ینعیرداناذهوءالتمالا نمموکمیا ءولعوهف هل الماوسمامنا بال نم

 ۱ ولع هغلو دیو یخ ندلوهحتاصوصخ ند الث نکآردنلوا دراوقرهلوافلاحهسایقوب نکا دقلوا هدنزو ||
 كن همه (ءالمالا)ردیاببترا ۳ ینیدلوا تارطضا هدنمالک ك خاوم هدروصوب رولوا لوعفم مسا ندرلنا |[

 یایورک ذا ءولعوهف هک نا کا یا هل الما لاقي ردهنسانعم قلقالتبم هنتلع ماکز نانلوارک ذ ییهسکرب هلب مسک
 ۱ رواشد هدننزو لنج ( الا اللا ) .عززملایف فرا یا هسوفق الما لاف رد هنتسانعم قمردلوط بوکج ك

 ةتناسبعاو هلجاو هناك نەی هنفارُښاو هيلع كموقر و میس هسب الم تعاج ءالتمارد هنتسانعم تروشمو |

 یرلقدلواولم هلنالاحتیس هوم رپ دنو یارو فورعمو ناسحا نالوا لومأمو ل وتسرولوا ق قالطا هنهوجوو |[
 هیسهتالعیرافد ردلوط یسانرودصو نوبع ها محو و مدخو تکو شو ناشو نیظع دوخاب هلتسانم ۵

 ۱ ممطوصرحو رونلوا قالطا هثعاجج مو ردشغلوا قالطا
 هلصوح:رونوا لاتا هستم خو یوخو رونلوا قالطا هییناسنا ورک یحاصد تیعجو تروض هکسو ||

 عالما اونسخا ثیدمل ا هنمو یکرابخاوربخ ر ولک النا چ ردینبم هنغیدلواولم کاوه دنرطقو ت تشرس |

 كی( ءال ار ديما ییلف كتیرابا تج منع هلا یضر صاقو یا ادعس هدننزو بارغ (الطا)مکق الخا یا
 ردیجما یراسرفنالوا هنتتکم هلبارحترلا مبا تانیراتربضج ایاضهل لضفا هيلع ءاینالا ناطلس هدننزو هلا هلیعص
 بوبر وپ ین ر دوجوماع بودیا ندنایکا اب ندنارب رد راجن یرلکدنر وب لرل رانا هکر ددسانعم هطب ر:هءالمو

 هدننزو ءاربک( ءاثلملاو) هدننزوءابصنا هنتر ءائلمالاو هدننزو باک (ءاللا ءالملا )زساهرولک ءالمیجب رروشروا

 I ءاضتقالا بسح عب ءاضقلااونسخ- لوق لع هبابنغا یرلبحاص نوروراسب و تردق ل وعم

 لر ورووآ قالطا هباتغانالوا رد دا ینراپ ولطمو ید بوی قی وعتو ریخت هنبرابضافتمو بلاطراسو |

EY 

| 

 یدرفم



or 

 هغه روق ندهنسنرب هدننزو لرز (ولهلتا )هقیوس یا هن ءول ی راو لاق رونلوار بعت یر دوا هکر ونید هیهنسذ شافو

 هکر دیعص هناد لوک ًامع و نر هدننزو باک, بلا اربجو ص کیا لج را الهلت لاقیردهنسانغم كمنو دور کب ويلن
 تئاط بون لابا هل رسک ن هزه ءالالا)ردشهلوا صیصخت هنرایدز اجهدهیاهنرولوا ضانتیاغبو هببشهدوخت |
 لصتیسهاوقكيک نویقهدننزو هرز( ملا لصف تأطبااذاةقانلاتأبلالاقب ردمتنانعكلا |
 ةرمهلا نوکسورسکل نیمی تلاتفاهتوص تلصاو اذا ةيبظلاوةاشلا ت امام لاقب ردهنسانعم كم هلع ويد ن ئ

Çاب هبرضاذا ثلانلا بابلانم ًاتماصعلان هاتم لاقي ردهنسانعم قمروا هلبتوكس كت هيقوف یاتو یتحف كيما  

 یکنادرمو تیناسناو كلمدآ هلئیتعف ( ءیورلآ)هدماذا لبطا اتم لاقب رد هنسانعم قمتازوا بوکح ییەتسقرتۆب
 هکر ولو اردصمورولوا مسا هدانعموبردتر ابعندکل یا ارج یی هنسح تلص خوراک نالوا لوم ًمندیدنکه کر دهتسانعم

 ةيناسنایاةژورم هبلاش و ةيناسنا اذراصاذا سماح بابلا نم ةءورم لج راو رم لاق هنسانعمقلوا هنادرمولتیناستا |

 نکیآ هام ندنژرمرهوج هنا ذ ف هدننزو لعفت ول )هشناردزت اجیخدع ورم هلماغداو باق هو او نه رمه هکر ب د زات

 ندهسکرب كرەدنا بیعاو رعیعاو شنزرسو ةۇرملا فلکتاذانالفآ رت لاق ردهنسانعم كمروتسوکت مم هلفلکت |
 لک !هدننزوهمارک در لا )مهیعو یهصقنة لا بلطاذاموقلابآ رت ل اف رد هنس انعم قلو هدنملطتدناسناوتّورق
 سما بابل نم ةءارم"یرموآرمو ماعطلاّژرم لاقب رد هنسانعم قلوااراوکو غیاسو یچکس هنسننانلوا برش
 بولوا مه ك اح هدم هدعم هلغلو اراوکشوخ ماعط عد مو ماعطلا ین انه لاق واثب رمراصاذامبارلاو ثلاثلاو

 كذکءار مو ندنما لاعفار و دینار مآ هسیارونلوا رک د هجکلًب ب ویلو اک هلیهجو ع ابتا رک او یدارب تاب هنج رم
 سما ا بابلا نم ءءارم ضرالا تورم ل اقب رد هنسانعم قلو ارار هج ارم بولو ا شوخ یساوه كار رهدننزو مارک
 ولنؤرع هدننزوربما (یرلآ رونید هنتلاح كابجکس كيارشو ماعطردسا هدننزو هرم آر اهاوه نسحاذا |

 ماعظازاوکو یمکس نالوا ناسآ یعضهو ةناسناو ةورموذیا ؟یرم لجر لاقب رونید همدآ نالواولتییاننأو
 روند هی هنسن نالوا نابسجو قفاوم هجارمو ةأرملا نيب ةبغلا دیج یا "یینه "یرم ماعط لاقیروتید هبارشو
 هکر وساد هلو لصتم« :رکح وار هدزاغوب یرمو رذریاحراراب هنج امك راوط نعد محورغ یا"یرغ الکل اقتهتنو

 دولوا لوب یکیا هدزاغوتردیشان كغاسروقو کنهدعمو قصالم هزاغوب رولوا لصاو هپ هدعم بار شو ماعظ ندنآ
 کرد ؟یرمیسب ر وردپسارحم سفنو زونلوا رتبعت قلطرخو قلتزوغوب رولوا یلموغوب هکردهتر ٌهبصقیسب ر
 ؛یزمویدنلواقالطا *یرم هلغلوا لح منضه زدیسارحت بارشو ماعطوب رونلوارببعت كلکوا لرقو نکیوالرق
 هلغلوا شوخ یساوه هدننزو هنیفس ( هئن رلا )یکررمشورپ رمس رولک ءرمو هدننزو هلعفارولک هثرما یججج كنظقل

 هلبنوکس كنارو قالث تاکرح كيم (ءرملا) ءاوهلا نسخ ىا هی رم ضرا لاقي روتید هضرانالوانوفب واةجارم |
 ردقوب یعج ندنطنل كوب هنسانعمدرمو لحر زونیدهبینکرا لوق یعرولو كد مدا هکر د هنسانعناسن اقف |

 هدّیسراه رذکعد نوناخکه باه روند ةًارم هدننوم ردلوقنم یکی دلکنوژورم یعج ندراضعب رد لاجر یجب هکلب |
 دما هلیلاخدا لصو هره ذل واو هلار فو رمه ررر د ید هرم تونلوا فیفخت هلیسایق فیفضتو رد فدارف ناز ۱
 هنلوآ كل ءرم تلاذکر دیکحیجد هما هل لاخادا فیرعت فرح هنلوآ نورقم هلصو هرنهو رود یخد |
 حوتفم كنار هدنراتلاح ر جو بصنو مفز یعیامناد رب ر دراو تخل حوا هدنوبو رونیدیتد ءرما هلیلاخدا لصو ترمه
 هب هره نالواربخا فرج ءاز یعی ردقلوا برعم لاخ لک ی یع ثلاث دیس هعخ كنار لاح لک ىلع یاثردیسلوا
 "تبار و عفراب ءرمو ژرما اذهلوقتوردقلو ارورح هدرحنتلاحو بوصنم هدبصت تلاحو عوفر هدعفر تلاح هلدیعبت

 ندعاتب ءرمو ردنُملوارک د اع ابنا یلل ءرم هداژوب نیت اکمنمابرعمءرع و ءرماب تررمو بضتلان رنو ا:رمآ
 اءرملجر ارم لاقب رد هنسانعم كلبا ماعط لكا هلیوکس كنارو ىف كيه (ءرلا | هنسانعم بذ زويد هدّروق
 هدتفاقو ته ینکر هلنشغف ( رمل ا) اهعماجاذاةأ لا ارم لاقب رد هنسانعم كليا عاجنو مطاذا ثلاقلا بابلانم |
 اءره لج زا یرم لاقب یک حش یطوطو دیعس ربق رد هنسانعم قمل وا هج راق هدملکت دوخاب هدنکر خو عضوو |
 ردینسا هدلب مان برام مقاو هدنم هدننزو ةاعسم (ءَأرم) امالک یا اتدحوا هه هر لاکر اصاذا عبازلا تبانلا نم |

 | رونلوارک ذ هدنباب نیسیس هدام سبقلا ءرماو ردیوسنم هباروا دحمل ا نرمل ا ماشهردعضومر هدننزو هزج ( ةا
 قلوا برمشم یشاتکی وا الونجاف هدننزو دوعف ( ءوسلاو) لينوكس كتبو یتعف كيه اسما ) ىلاعت ها ةشنا |إ -

 لاقن رد هنسًتعم كنه دنس هوا كلوب امنا دو نحماذا تلاثابابلا نم اوتسو اسم لا اسلافب رد هتسانم |
 لافب رد هنسانعم كمرو هداسف هلیساقلا قاقشو هنتفهسان هنامو هطشو ی یفهیا هطسو بکراذا قدر طلا ام 8

 اصمت ن م



۲ ` 
 ۱ سس
 اهتیعر نسح ایا هر -زلافب رد هنس انغم كجا اغت ودقتلزوکه هو دو م الماذاءانالا,زلامب دمای یخو
 هاطعایا "هئزلیه )لاقي دنس انعم كمري و هدننزو هلكت( تا ) هدلویا هم هی ل اقىر د ەنسانعم قمزوغوطو

 الا اهنیعرنسحا یا هلباء نلاعیرد هتس انعم كلا تیاعرودیقت هجچسوخ بودا لزوک ین راعت و هوت كن هودو

 ازا لامر هنسانعم قمرویوط یب یشاومو «الباذآض وا الا لاقبردهنس انعم قمر دلوط هلل سک كن هرمه
 ىف كمال (ًاطلل) التمایاًزانف ضوح ا زا لاق iE RE زولعفت (زلتلا) اههبشایا هغ
 | ثلانلا بابلا نما ءوطاو اطل "یلعاو ضرالاباط)لاقب ,ردهنسانعم قعشلابربهدننزو دوعق (یطالاو) هلن وکس كناطو
 | ص اخوه اال ءال لاب ردصوص# هغمروا هر هقرالوق ىلع ق مروا هلکنکداطاواهب قصلاذا عبارااو

 شاپملبا یدکهکردقزابلوش هلب سک ك نیس قاض “و ردییما ,قاعج» ندنماسقا یخیراب شاب اهقط اللآ) یھظلاب ||
 هالو ناےمسلا یا: طاللا جش لاتی رولو | شیب هب یر د لوا تح ارج هک لوا شم اقیردهقفوب رەد نند کیک
 | كانرهز نانو بیعت یو یی هًأطث هجر ق لوا لوق لعرولوا روسانو نه زه بوقچ هدنندب كناسناهکردهحرق عورب
 ا( هنسانهم لیلق ىش رونیدهب هنسنزآ هدننزولبج دارا هع یا (ًاضالا)رولوا رولوا ثداح ندنسیوص كح

 اقل دوحلا ألل اقر دهنسانعم نع وص بوریص نغوتق ك هنسنرب هدننزو باس (ءامللاو) لینوکس كانو یف كمال
 ]| هة راذا هاف ل ابرد هن انهم كلبا درو هبرضا ذا افل ل افیرد هنس انعم قمر و او هطشکو هرمشقاذا ثلاثلا بابل نعغافلو
 ۱ تیعولصفو ههحو نعهلدعیا* اهل ل افیردهنس انعمكمردنودندنسههجوو تمس ییدلباثع رع یی هکر و 1

 واط قوت لع لمیو ماما ولطمو قح تنهسکرو هب انعایا هات لاش رد هنسانعم كلا

 ءاغتنالا) هقج نم لقاوا هلک قعبمالفتحادادقج هامل ل اشرد هایم مہ وزا ۱
 Ê خلق هی او EY هلق ° ا{ هطشکو هرشقا ذادوعلا ًافنلا لا رد هنسانعم قع وص توربو

 | لا ردهنسانعمتكلب ابا هلی ریسک كه نم .ءاغلالا . قناذاعباا بابلا نمآغل ء لا *یفل لاق رد مشیانعم |[
 ۱  نالوازآ :ندنولطمو قح كنهسکر و روند هلبلق * یو روسد هعاریط هدنزو تاج (ءاغللا) هاما یا لا

 هلیوکبت كفاكو ىج كمال( اکللآ) قلبا نودو لیلقلا *یشلاوبا رلاوهوءاغللاب ءافولا نم یضرنمو رونبد هیهنسن
 | ردهنسانعملمر وامامتین واطمو EY الا بابلا نمکل ء کل لا ردهنسانعمقمرو | 1

 ۱ قلوا مق هدرز هنتقف ( اکللا) هعرصاذا ٠ اكل لاقب ند ةنسانعم قل احم رو , هلك هقج هاطعایا هاکللاقب ||
 1 | ردهنسنه»قلو مزالماک اقاد بویلو تلفنندهتسنرو هب ماقا ادا عیار نا بابلا نماکلناکلاب + کلام انعم

 | هیلع ًاکلت لا ردهنس انعم كلبا هنا وز دعه دار | تلعر دنت نامربهدننزو لعفت (یککنلا) همر اذا ة کل ن اقب |
 | كيمو تف كيال, (امللا)اطبا اذا هتع اكلت لافي زد هنس انعم كلا: فق وتو وظببونلایواهدصوصحریو لتعااذا ||
 | هیلع الو اللا , نوسلوا نوجا فج کو نخ ءلرکر د هنانعمقترو لا هراکشآدوخای هرکه یهنسنرب هوکس |
 | غلا ال لاقيزد رهن سانعم قمل آ نادرب نعوم لاهنسنر وانسو ةنهاح هدي هيلع برضاذا ثلاثلا بابلا نم[
 | هدتنزولعفت ئهتلا) هم اذا ء ء ثلا لاق ردهنسانعم كم ارظن هلی عب رس رو فیضح ظن هبهنتسنرب و ممباهنخااذا ۱

Eتوتیناوتلعشا یا هبلعو هن ضرالا تأمل لاقن ردونسانعمللب !ناهنوتس بویر وپ یالباق نوت ن هنسئاو  ais۱  

 اسل لاقىرولۆارىت تاملل بقا هاما رجعت کر د ەنسانعمكتلا صیصخت هنسقن یدنکه جزرکلاب یهنسنرو ۷

 ۱ لع صلی تی | بولاچهجت اهن یب هنسنر هلن مسکن هزمه (ءالالا) اهرتًاتسایادنفلنلا قا |
 | درر یشاومو باودو هدخخاذا یمح-یلع ألا لا ردهنسانعمكلباراکنا !یتقح كتهسکرو هیفخ هببهذاذا ىلا
 |الاخادمض هتک اذا ناکلا باودل بلا لاق ندهنسانعمقموققچیآوشوب یک ش اب لک هلفمالنوا یتابن هلا
 | هییارولوا یدجتف هل فز جناب رک | ضعیلادنعو لخشا اذا هیلع الا لقب رد ەنسانم ى لاقشاو هطاحا ق مال اق هننشروو

 | لایّهشا قبالباق هسا ولوا,یدغتم هلیفرج ىلع رکا و راولؤا ذی سانعم كمرتوك بولا هجول رک.ییهنسن زب ||

 ۱ هکر و لسا یا هیلع الا لاسقنو ةیفح هب بهذ نم یا ها نم یرداانخ یو هد لاقیفرولو هتسانعم

 | هدننزولاعتفا (هایجلالا) هنر ًاتسایا ةنفطا فاع الال اقردهنس اتع ن قلبا ضیصخت هنسفن یدنکی عوجشتنفنسنرب

 | 2م نولو انا یادهنفلطا قم املا لافب رد هنسانعم لعیا(صیص حت هنشاب ۈلشاب هج نکنی هنن ید و

 | هنسن اقلطم هدنآ هکر درب لوش هلیغص كن هينا م م (میما) رغنا ذا لوهعلا ءان لع لج زا نول ءغلا لافیردةنسانعم |

 ۱ هنیفاتعم هکشنفناد هروطو هغآ ی رلکذاذخاوآ + كدابضو و ندناکم مس ما ندنش هذام الو و هلو ارونلواذخا |
 | هوضعنالوا محک دیفدا رمو هدننزوهءوس( ةءوللا) رادیدآ و ضرب صوصخح هنس هلنبق سیع هدننزوهعال | ةءاللا 1



۱ 

 بسس سد س سس سس و
 هنهطاذا بلا ًابلا لاق رد هنسانعم قلاح زوغآ 15 مهم عطا یا اءابلا م وقلاأبلا لا ردآهنسانعمكمردب زوغآ
 كمردما زوغآ هغالف وااب)هنیزوقو الا تل زنایاةاشلا تالا لاقى رد هنس احم ك مروت زوعآ هنسهم ناوي
 لاقت رد هنسانعم كما بیر زوغآ ینغیزآ لو وكن هسکرو بلا هتعضرایا دلولا ةاشلا تأبلا لاق رد هنسانعم

 لاشرد هنسانعم كمت رزما زوغآ بوتوط هتیراحوا یس كس كنسانا هللا هکر ییروایو بلا ەدوزىاانالفبلا

 ردهنسانعم كمازوغآ ق الغواو یزوق هدننزو لاعتفا (ءاتلالا )ألا عض رل فلا سا ار یلاه دشا دا ليضقلا لا
 جدوي (ءایلتسالا )بلا اهنمبلح اذاةاشلا الا لاق ردهنس انعمقعاص وووغاو ًأبللا عضراذایدخا لا لاس
 | د اوطهدننزو 0 عضرااذا ةاشلایدلباالتسا لاقب رد هنسانعم لما زوغآ ی زوفو قالغوا
 هدنظفل هلت هثلت و *یلم یهو اهعرضى الا عقواذا ةقانلاتأبل لاق رد هنسانعم كمزوتکز وا هم
 لصا هر ناو هلن ىلع درب ی هال كيبل هسکندنا ج هکر دل

 | یراکدیدتیلا تأترو ۳ الح راردبا لاستسا زومهمیزومهرغراب رعانابحا نکل رد زوم یخ

 هدریه هلعص كمال (ة اللاو) هدننزو هرعس هلع كلاب (ةَوللاو) هدننزوهیاصس (ةءا بللاو )هدننزو هرم الا) ۳

 هلباواو توبللاو ) رد رک هدننزوهعد (فبللاو) هلباواوهدرخآو نوکس كنابو یرسکو یخ كمال هولا وللاوهدننزو
 رولک ولو هل نوکس كنابو ع كمالرولک ت أبل یهجج روند هنالسرایشید هدننزو ةاطق (: ةاشلاو) هدننزوهرجم
 هدنیزو همیشرد هالیدرفسک هدننزودرص رولک الو هدننزوهرمس رد هو لیدرفم هکه لاه ربه 9 ىع كلاب ىف كامال

 تانناکورد هرز وا شد وشت یج بدترت كفل وم هدننزو هرعسرد هوبل یدرفمهک لمص كنابو یخ تمالرو لک ما تلو

 هنالسس زا یشید هروک ذم تاک اریزیکءاهنالواهدنز هلکه عنو هقانردنوصا ثبثأت دیک ًتءاهمقاوهد هروکذ

 ردندآ ف وزعم لحر رب هدننزو روبص ( ءو الا ) هلواهقرافء اهیحدکر دقو :رکذ مندنظفل یدنک هلغلوا صونضح

 اهحاتیدادا هرالراشع لاق روند هزاهقاننالوا بيرق كی یرلمروعوط هدننزوحشالم عف كيم( اللا ؟یتاللا

 کردهقلم یدرفم لنسدمک ۶ :العو ردهقاننالوا لج قلبا نوا هکر دعج كنار هل رسک ك نبع راشعو

 || هرنوا قلا لعاف مسا هلی كي* هدساسا نکسل رولوا هدقدشله كب یعضو ردکعد هقان نمرونک زوغآهنسغ
 هتللاقت ا هنوا بو روأ هنسک و ک اندک رب هلیوکس لهبفوق یاتو ضف كمال ( u) رددیقم

 ۱ لاقت رد هسانعم كما عاجو هامریا هتل لاش رد هنسانعم قم 1و هعف دادا ثلاثلا تابلا نال هردضق | |

 لج را ال لاقي رو هنسانعم لعلبو هصق اذا *رقلا ال لاق رد هتسانعم صقن كخلسكاو ًاهعنانس ادا اال |
 ۱ 5 زاد هلال لاش رد هانی دکوهکند هل قد هبهنننرب و سادات لا رد هنسانعم :للتدحو طرضاذا

 ندلح یتبدلوا رکی د هک لش «دننزو ربما ۶ [ء تل ) تدلوىاةأ ارقا تاتا لاق رد ەنسانعم قمر وخوطو دیلارنا |
 | هک اب وک هعضول مزالیا* وتل لجر لاق هلوا مزالم هنعضوما اد ب ویچ ندنسهناخدوخ اب بویقکه فر طربالنطا
 لا ردهنسانعم قمالب قاچاق تاق كب ۳2 هلن وکس كن هنلشمیانو ضف كمال ( اغلا اردن دنس اتتا لس نانلوا کا

 لاقیردهنس اعم قعفص هنتعقف ( لا یوکس ك يجو حف كمال( )هو اذا ثلاتلا تانلا مالالا للكلام
 || غاط برىمودعلقر ونید هرب قج هنغص هلنبتعف او هیلاذالاذا عنارلاو ثلاثلا بابل ملا دعوا بلال

 یدحرعاش مانییقلا ثعشالا نزور هبدآ مومو الو رکذ يسا یک الم هنسانعم ذالتو لس یکی راشاب | ۱

 یرذالبهدیاسنا باک قناسكنیرهوج ۳1 رد حراشیدد ردیردب یه هنمهو یرهوح کهن ردلکد ی ردن زدنا

 هدننزو a SS هرەغل روق او ىتاددناطم خا |

 جا

ann 

۱ 

 ها اجلا لا ند هلا ماا طی رشتو دانا همسر یو هاو ارا ها لاشرددتسانعن | ۱

 یک ان هدنزو دصفم ( i همصعیا االف الا لا رد هنسانعم للبا هناق و و طفح وه ةنتسا یا هللاا ۱

 لولم هلحف كيم (یماللاوذ) ےھذالمو م .ملفعم یا مهآتمو مولا اطاذه لاصهروشد ةا تس | 1

 سصمنوعرفرونلوا قالطا هیهعبابت لولم هلن كنابو یف ك فاق لیقوردسعل لیق رندنلایقا هعب اات ندئ ۱
 عالکو ذو ن نزوذ نوععب دلوا ر دصم هلیسهلکو ذ یراباقلارونلوا قالطاید ءاوذآ هران او یکه شدح ۰ او

 کازوز ییعب كلبا هلزک یوق وص و رب یهسکر«دنزو هل مکن( دیتا ) یک «یبال او ۱

 ام یللا )زدذوخ ام ندنوبهیهقف شبنم دیراشههرک یا نسل ه الا ردهتسانعم كرملش ههارکسلاز

 :هاسطعا رج دم ه 1 الاغ رد هتسانعم اطعا كمرو هلنوکس كنه یا زو تفت
 ا



 ۱ ]۳ قلا کا لاقترددلتمانفع كامردب رام هبنکرومتنهشیا ها
 ۱ هدننزوناک(.اکلآ )۶ یکم یا لاک لاقوفهیلنانعم كمر دات شک یخ دو ها نوکشکلوم)

 هدوسرف بونشآ دره ق مشب قاب هلتیف کا ر وشدهتسک نروشولد تور دراتتم ندزو روئد هبسک نانضز تنم

 | هدنرعلا ناسل و هدخاغط هکر ید حوا لعن دیلعو حادا لالا تاللا نع أك لج زا یک لاق ردنسانعن قل وا
 ۱ یناباندکعزوب نیلا د وخان كس رو قابا نیلا هروک هرلبو هلضلوارسفم هلشر ابع لفنهنکتلو ینخاعا

 | هنسانعم قمالتخ تاولبراب قابا اکو یهتنا ردلکد م والغم یخ ًاكفلومرولوا هنشانعم یم و اهدوسرف تونشآ
 ۱ ناعذاو اردا یتسهلوقمرابخ او تداوجو تعقشدیا هلخر تشکلاعرولوا هدنلکشراننم هک ایوکرونلوا لامعتسا

 | اهنغ یغو اهلهجاذآرابخالانع نالف نیک لاق ردهننسانعم قلواروعش یی وربخ ینولفاف ندنآ ن تویلیا

 | هرکی لانك لای ردنسانعم كلنا لاعفناهلکمروکع وب طمانو هیرکب ویلا دنسه یشيازبهدننزو لعفت(قبکتا)
 | رانۇت وداع الم ید هماقمذون هلغل وا یتیضم هلیسانعم كلا رمسا بسا یر زنا مکه
 | | لامعتسا هنس انعم كلبا ناشنو ماننت بو كبا دیننانیک اکی آنرا هلکمک دیعب تیاغب ةسنکنالوا | هرزواتنحابسو

 | هلبن وکس نانو یتف كفاك (عیکلاو) هه («هاکلاو) هليا دما اکلا) هتيغاذا نشر الاذلغ ت امكن لاقب رونوا
 | کتار داد راه کک كلذ ( تكلا ءلا) روشد رنک فوق غاقلا شط شکر ونلباه (اهشکاوا

 ۱ تک ل وقت ردهنسانعمقق روق بونلتییه ن ندهنسنر و اک قولوا تولقم ندنآدوخابهلیئوکس لواو و یتفكفاک

 ۱ هدننزوهحأقا ۳ :(Ys هدننزو ماقا :SYD .هنع تئحو هته یا لنلقلا لعاواکوا نوک نا و ةشکو یک نع

 | اجاق یا ۶ ءاک او اءاک ۰ اک لات ام كلي تعجبر بنوقروق هلبروهظیاقتر مار ند ةنتىن تانلواد ر
 ولولا ماللا لصف یدیشفلوا کنند هدنلیدیت هدام اکا ۰ دامب هنع عر رق هاهق هدارا ا همس لع

 هيچا ەۋ هراهرد هّلّول یدرفم هتسانعم رد رود هب ونا: ندنعاتنقا هاو بن ن کس كرا زمه وی ك زاما
 | را هدنزو لاشلس (ءال الناو) هدنن ژو ع اعل (اللاو )هدننزو راتطع | لاللا)ندنناعلو ايض نعي یول "الت
 كتىزهوحتەتسخ و زعاق اس لاعف نیاز ارز هجوم ابن زا نا نسال نماشا

 ,دنمالکكنب زهوجت نکل یدلبا میهوت ی یرهوج هجرکف لوم کر بد حراش ردلکد ل الو هال تی
 اف ماما وید م دنشینب ین لک تب قالطا ل ال ك راب رع هکتب تویلباع دا یرهوجازز ردقول مهو هاش ||

 هدننزو هرات (تلاغللا) یهتنا نا ولكى اىي لّولّولو ز دالمان ىه وت لكلب ا لشن دن زار ضا
 ]اول نکا دک الم دیشعتو ۀ او ومد هننبشب وااو نان واربع ن غص( ول وللا) روشی هنتفرح ۱

 هل یر یظنعا قوراف یدنا .قننوگوز و رفی شا ر دیمالع کر هبعش نب ةربغغ (ةۇل ۇلى ] دعوا ىز

 قمادلرات نب هنن قال راب هدننزو 4 رز(هالالنار ردتلبا شون تداهشات تببرش 2 هلب دن کنآ یرلتتضح هنع
 ۱ ندهن ماس قلاص تودان وا هفرظ یا یخ رب وقوهآو ابتفو یااجرتحب ةأر ت ۷ لاق ردهتتساتنعم

 | تدقوتاذا رانا ال لاقت ردهتشا تعم قوشا بوشتوطشناو هک حاذا هبنذءایظلایا زوفلا ۷ ۷لاق
 تمرخسا(ذا علا تالال لابش روناوا ربعك يسكت کرد هتسانعم قل وا بلاط هيهکتب وينس وک کو
 ناولوللا): ول زلال هیاذخ ىلع غي هردح ادا عمدلا الال لاقت ردهتسانعم كلا لازنا یکی زل ەنادوجنا تشادزوکو

 ىۆلۇلىا نآّولول نول لاقي روند هتش ندباناعلو قرب بولوارادناتوفانص کو هکر دهنشانعم ى ۇل ول |
 للا ] ردناضتعنهغل ابا ردندنلیق کنش ریخت کی دنا وال ول لا تنسهلک ناو ول هروکه نا تلحررانش
 ردذوخ درون ره یاعم هاغلوا هان ویو لا دهان مالک الامور مو حق هدننزو لاتنلس

 ۱ علاذاقزبل ال الت لادن انعتناعلو قرا قمارهلنهدننزو لززت ول الا ماع فی اال البلاقت
 هدیسرافروتاو ربعتزوخآ هکر وشد بدون وقنالک لا هدقدروخوط+ ناویحهدننزو داف كلاب ویر نک ۱

 لاق ردهنسانعم قعاصزوغآ ندناوبح هلنوکس كنابو ی كمال( ) نبللا لواوهو بلا انلکا لوقت روند
 الا مهنعطااذا مولا لاقیزدهتسانمم كمردب زوخآ هيبنکرو اهل بلقحا اذا ثلاقلا بابلانم ال ةاشلا اب
 رد هنساتعم كمردما زوغآ هغالغوادوخاب هبیزوقو هنهطو هیصا اذا الا ال لاقت او سادات زوغاو
 || ییمنعسن نالو اذا دیدشت بودنا دتیقت هلرترابعهثعنم لثم یسهلک هنابلک اش الا هتعضرا یادل ول تامل ل وقت

 ق راول هد هاهو وا ن هلو قم نیک او : جاغا شاک شیک هزات الو رد شما وا ادشقاک [ هلکلبا هثطخ |
 هتنکرب هلیرتسک كن همه (ءالالا) ردیدآتعاح رت بلو یس ل وا ہاقساذآ ع رتزلاوشرفلا بل لاق رد هتم انعم
 حس سست سس سم سس سس سس

 ا

 ڪڪ



1۹ 

 ناپرج نداروا یی وص ہک رونلو !قالطا هبّطسوو هننطب كنهرد "کو هریغتف هفساک یانوللا ًافکمونوللا *وکوه

 مسا یدو هلی یجدول هيف واود ا هو ایمراد)وعفم ےسا ندم ًفاکم هک هلبطقف كنافو یم كيه (ةفاكملا )ردنا

 ناتتفاکس ناناش .مالفلانع هقیقعلا نيدج اک ردهنسانعم هب واسم ردلعاقهسا هتفاکم هلی سک كنافو ردل و عقم

 زدهیتسانعم عم كيا عوج -ر هدننزو لایعفنا ) امکت الا) ) سلاف ات حاصل هباواسم اہ لک یا سیسکی و ءاغل |

 :تفاک (تفکلا) رغقاذا هنول افکنا لاقب زدفنسانعمقلوا مغتمیس هرهج هکر و عجراذا لجرًافکنا لاق
 او واستیا اوف اکت لات .ندهنشانعم ًاوتسا كمر ار هدننزو لعافت نیو تب كن هرد لب کر

 رد هتسانعه كلتا تسارخو ) طفح هلن سسک كر افاک[ ءالکلاو ( ê) الکلاو) بن وکش كمالو یف كذاك (الکآا

 هب هپرضاذا طوسلاب ه هلک لا ردهنسانغم قمرواو .هنسرحاذآ ثلاثلا بابلا نماءالکو ةہالکو الک ه الکل اتنقن
 لضزالا ت الکل اق رددنسانعمقلواق وج توا لرو رخ ًاناذا نیدلا "الکل اش هردهنس نعمقلوارخ ًتمنیدیاداو
 هدادرادا "یا هربصل "لک اقب ي ردنس انعم كلي ارظد هنودهنودیکر دبا ذظفاحهلبزوکهیمنسنرب واه لک رنک اذا

 بشع روند هرباح هدننزو لح کلا !یهبنا اداهرع الکل اقبزدهنسانعم كعشرا هناوصقو تیاهتبولازوارعو

 بابان الکض والا تثلک لاقینسانعمقلوا قاراحرب رولواردصم الكر نوسلوا سنا رک هزات کر دهتسانماح

 هراح هکریدحراش کلا تکارذا هقانلا یل ر رد هنس انعفقمالتوا راج راوطو الکلا اپ زاكا ذا عب |

 هدنزوهمرزم(+ الکو) هدننزو هح هجرف (ئلکلا )ردهلیسهظحالمینیدنلا راجو طظفح یک, قالطا فی

 |( (ه الکلاو هلیرمسک كمال کلا الکلا ةربشت کیا الکمو هلک را لابش د روند هرنالوا قوجیزباح

 یسریو ردنرابع ند ةلماعم نالو ادععنم هل یظرش كم ریو + هزکصنساهن ۲ شرک ب ذیادہ ڈاک زو هعرح

 ةفسنلاپ ةتسنلا ىا لاكلاب ءلاكلا نع ىم مال هيلع هلا تيدا. هو حراشلالاق ردیلباقم دقن هکر وتلوآ بیعت
 تة دابر رخال نخل لآ هتیعب لوقف هوم ام دج لب لجالا لحادافلجا لاا غش لحرلایرشدناكاذ و

 ماوعناسل ردنرابعند هج !نیشینالواداقعنار.ددیکر دهنسانعم نوب رعو ضباقت اب یرگالو هنمدعیبیف
 ۲ سەيت هدکدلبا میلست یحاض هبیرتشمب وللطم یکه عرژمو اب ل وصح ا شا فال رونلوآ رببعت عیب هدکرت

 اه الک شک اذا ضرالات الک | لاقی رد هنسانعم قوا قوج یتوا كو هلبرمسک ك هزه (مالک الا) ردیاذخا
 قماص هلیساهپ نیش بارہ الا لبق یغوررمالثمرد هبسانعف كليا راجا دوخاب عیب لیبی اسو ب فلسیهنسن رو

 هرج ٌالکآ لا رد هتشانعمكمردش ا هیبضقاو تیاهن یزعو لساو فلسایا ماعطلایف لک لک لاش » یک
 (یلکسلا) اب الکلآ نک اذا ضرالا ت الکسا لاقب رد,هنسانعم قلوا قوج قوا لر (ءالکتبالا) هاهنایا

 لوقت ردنسانعم قلبم هرو دنس زب هدننزو لیعفت (ءیلکتلا) اھلس اذ هالک الکش لاعیرد هنسانعم قلا

 | منیفس موقلا الکل ان : ردمنسانعمققوضهنایث یبیک ئلکت و 7 یلکو ةتسنلاب هذخا یا ماعطلاق ت لک

 ردهیسانعم كليا م دفتوقبسو هنااا دا )لک لا رو ام ق وتو سی نوا طلا نماهوندایا
 "ال تماما یظن اذا هغ الکل اتبردهنسانعم ققا با لماتو تق د هثبش رو مدقناذآهیلا نالف الکل اق
 بونفاصو اهل سیا لک لک لاقب رینمانعم قلآ نوتایص هلبا شیپ و هفلس هدننزو لاعتفا (مالتک الا

 یکردبا هظفاح لب زوک هی هنسن رب هدننزو روبط (قلکلا ) سّنحا یاهنمالتک | لاقب رد هنسانعمسازتحا قغروق

 ء ولکه هسک نالوا لمجتع ډل رشوه وا تباغب بولوا بیل ا ددش لب اهقالع وب رود هیسک ندآیطن هن ود هز ود

 هکر وتند هیهلکسا ه دننزوناک ( الکلا) .مونلااهبلغیالنیعلا دیدشیا نیعلاءولک نالف لاقب رونلوآقالطانیعلا
 ًاعرلایا ءالکلا هنیفسلا تغلب لاق ردندنسانعم تسارحوطنح رونلواقالطا هد هنایلو ودیهاکرارق رایک

 یو ل وا هو زد راج یایضناو رک دو زدفيصتمرغو بنوم هرولزرم لکو ر دیدآ عطومرب هدهرضب زود :ءالک,و

 مالک ا) رونلوارعت یا هکر ونلواقالطا هنلحاس لرپنره ءالکو ردینبم هغلوا لاعف قانو هغل وا ءالعف
 یضف كخاک(ء ءمكلا) اعام یا « الکیو رهنلا ناک وغلب لا هنسانعم لحاسروند هلا یدوب هدننزو ظعم

 ر ولک« هدننزو سلفار ولک وک ا جن + ردعون رب ندیآ ىساملارب هکرونبد هنابنیرلکددراتنخ هلنوکس كيمو

 قد یط یلعدوخاب زدیسنج عججء ودر اڭ دوخاب ردعخ مبا « ۲ وق لحید هر زوآسابق مغ هک دننزو هرم

 ( ا19 زود هرب ناب زاټنم لب كن هم (ة مو ) هلق لرله 2 اب کلا رولوا عجودرفم لا تشالا

 ۱ هانی شیو هقلس ییهنشرو سف هدا یا )کت لوقت ردهنسانعم قلآ هیس هریو ییهنسن رب هدننزو لغفت

 | لا ردهنسانعم دشت قملاجوقو هب ا اک لاقب ردهنسانعمقلوا ولرانتمرب سکه

 ات



 .تسسسسسم
 < جو سیو

 | الشم هب هنر هازاجبیا ءافکو و افاکم شل لع ءاقاک لاف ندنرابع ند ق ی اینپ و سی واین لیاقم
 || هنهنسنرپ کرد هلعافم ن دنس هنافوفک ناتو لایانعم مناماذا نالف "فاك لاقي رد هنیسانعف تلئ اقلوادننامو
 | هیفادمو هقاریاءافاکل اش د ږد هنس اته قارت ز وک تنی نه ًفاکمو رکذ ساک ندقلوایواسمهدتلزبمو ردق

  هیهنواربو هبی رب رت هلمغاز نم بورك. دننايم سراف یکی یف دابو هعفادیا« ًفاک لاق روتلوا لامعتسا هنسانعم

 هلعب ردردصهلصالانهدننزو باک اتکا رازیدهح رب نیسزاف نیب افاک هسلناف زط و مفدیرانآ كرەنرود

 | هلانفاکم نوکب ام یا ثحاولا ءافک هل ديلا مهلوق هنمو ندنشعلوا لامعتسا هد زاده نالوای واسم ه هنسن رب
 ۱ ندبرابع ندهند نالواریارب هدتل مو ردق هتش رب هکرد هنسانعم ربط و لثم ء انکو و هلاثف اکم نوکیأمردقیا

 ۱ لوش لوفیلبع زولیکح ردق هنسیعاشا نادتسپ راقوف ترا طهنیک كنار داجپرع هکرونید هود رټل وشو

 | قچالآیکدازا ەك رونند هيل ل وش: دوخ اشک هنفرط هک ال زداچ لبق نانلوا رتبعت قحالآ هکرونید هبهقْش
 ۱ هننف اار دراما هدننزو ءا( .انکیلاو) هدننزو هیات( ءافکسلا) راررو ابوك چ دف هنیهز تونا هرزوا

 ۱ یعضكفاک(موفکلاو) هد هدنبزو ربما( (ءوکلا)ر وا ربحت قیلشاتکبهدیکرت رک نولند هنتلاخقلوا یاکمویوانم

 | لش هدننزو دوم (ءوفکلاو) هلب رنک ك فاك (یفکلاو) هلینوکس كف و تخف كفاک(قفکلاو) هلینوکسس كنافو
 | ose دکر تر دنرانص ند هنسن نالوا ی واسنخ هدنل مو ردق 4یدنسلرب هک رد ذنسابنزعماتبهو

 هوفکو هوکو" هوفکو هشفکورکد اک اکژانکاذهلافبهدننزو مارک, رولکءافکو هدنیزو لاعارولکء انک |

 تاتا بابا نم افك ةافك ل ابقي ند هنسانعم كليا لی وصتو فرمص هلییوکس كانو یعف كفاك | اتکلا)هلیا
 | عباتو ەبلقوەب هک یا فک اقب یکجا اش شاپ ییهرتزد هنپماتعمقمابق هنت بوق یزوپ هنری و هفرصاذا

 | تلخد اذا بعشلایف منغلا ت تانک ل اش ر رد هنسانعم كهربکهنلوب هردیساومو هعبتیا هانکلاقن زدهنسانعمقلوا
 | لاق رددنساتعخ ڭمزدنود زوي تولوا مرهف ندنعفدو هکررظاذا هافک لاقي ندهتشانعم دبعیتو درطقعوق و

 ۱ موقلا ًافکل بش رد هتساتعم قعاصا ندشیار هار د وخان ندلادتعا 7 دجو اومنهماواوف یصنایا موفلا "فک

 | ءانالا افکآ لای نده انعم قمانقهتسرت یوق یزو ق هنس رهط رسک ك رمه: (ءافک الا )" اوراجیادصعلا نع
 لیامهضرطرب یهتشنربو لاحاذا *شنا فک افي رد هنیماتعم قو كانك ابو دیا نايم هفرط ربو هبلقو هبک اذا
 | ؛سشط ق ارد هنیسانعم ,لمریوج نیس كن هنسنرب و هلاهایا هًافک لاقب رب :نماتعم هلاما قحردغاو كما

 ۱ لل هیفاق نالوا هالنرعش تابا یاش ؛ ءافک اهدنحالطصا ضو لهاو هبلقیا هانکالاش د یک كمربوج

 | دنغتۋىر دکلي روزا جوف رى كيداي وب ەنە رب الثمردترابع ندکلیا دارا فلاح هجر یز شرانارعا

 ۱ هکر دهنس اعماق لوف لعو یک كلی مال ننرکدو ءارناربالثمرونید دک سیا فلت یرافرحب كل هیفاق ضعبلا
 ۱ داتسخاورعیغد ییرجاوا كناببا املطم ءافکاذوخ نر دنر ابعندقلو فلت لبرج رخ | ینو یعفر ك تدرب عش ق قاوف

 ۱ مزمردذ نخ ام نیدنسانعم هلاماو بلقرروب ردحالطصاو نوسلوا ةس ر ولا هليا انيق هن نوکه ردنرابعندکلیا
 | ندقلوا نزاقمهفرخنالوا بز اقتعهدج اق یور فرخ نالوا رع هافک | هروکه نایب كنب اص هیجررخ هکر د
 | فرخ کز وفاو یکی دلو هد نتي مارح ارم ا عابض مم هجمرو_ناصقن اینده اة داب #وشاردنرابع
 | ییهتنا ردعمل وا داریا با هریک« دن ركب دو عص هدنن ۲ کر دنرابع نِدملوانراقم هب هکر رج نالوابرافتم هدنلشیور

 | ىب هلوقمد وبنو یون ک:هودواهجاټت ر اذا لبالا تفك لاقي ز رد هنطشانعء قلو ناوارفيرللودكتهود ءافکاو
 | نائلوارک .د هنهیخو اچ مف نم هللعح لع انالف هللا لحرلا فک الاقپ ردهتسانعم كليا ضیونتونیعتهیسکر ییعفانم

 | خد وب هدننزو لاعتفا(ءانتک ا ]ءان هل تع یا تبل باف( لوقت رد ھن انعم ي لیکچ هدر یرلکدید هافک
 ۱ هبنوکس كنانو یضو ىح كفاك( ةانکلا) هیلقو "هرکی ًافنک لاقیردهنسانعم قماپق هنسرتیوقی وب یبهننسنرب
 | كنتود لالا فک ازوشیدادنلاص امت تعارز تللهنسر لاالرت ارن ضرالا اکو روید هنس هویه:كاهنسز كنجاغاامرخ
 خراش زونید هنیرالود نالوا لصاخهدرنک | ندنآ دوخا هد هی ۳ هششویلوا هنر لوق لعرونید هنلود كلهنسر

 هدراهنمل ل بالا افکار دنا جات هدهنشلسلکی کو لب ربو او هتسزبنکولبرب بو دیا لولب یکی یر هودیزاک انکر بد

 قاللطا لیفان یهو و ولو دو دوس تلل هنسرب جی و نویف منغلءافکو یهتتاردت رابع ندرللود نالوا
 كتمانغا هلن الف یمن تانهمالادلع ةزو هنساهفاوصاواهدالواو اهنابل اهل هو يا هع أف هن لاق زونلوا
 يدلتا "در هننحاص قران ادن 5 م افتالادعب یچداوا تو دبآ صیصخو هبه هزالف یس هروک ذم عفانم للونشرب

 لامسروشد کو انبار ور هارو مرک کدو هدننزو زمما ( نکا

 وه



 هدیسرافهکر دیمساربچ رج هدننزوةانق (هانکلاو) هدننزو هرعت( الا )یدنلوارکذ هکر دهنسانعمو تک« دننزو و

 یضف كفاك( ادکآا) ر ونبد هنعونیناس كنآل وق لیعردنابنیرکدیدیسهحدرکوصو یس هرتوص هدیکرتو ك ترت
 ردهنسانعم قموق یشدابهعلبوا بوبادصاب هر هلفلاح قوغوص یانابن هدننزودوعق (ءودکلاو) هلئوکس كلادو

 هلغ اقزمسوض لوق ىلع ضوالا ق هدبلفدربلا هباصا اذا عیار او ثلاثلا بابلا نماءودکوا ؛دکیدکو تدنلاأدك ل اقب
 شمچ هلفمرو | قوغوص نکا ءدکو تن اطباف شطعلا هباضا اذا ئدکو تبنلا أ دکل ارد ةنسانعم ك مکی کب وع
 تدکلا ) ضرالا فه دراذا تلاسکلا تابلاننا ءدك عرزادربلا ًادکل اش ردهنسانعم كمليا درهر ورکه نب نکا

 ول هيام یعارط كرونىدەضرالوش (ED هأدکیتعع ةثدكت عرزادرلا أ دکل اقىردەنسانعم ءدکهدننزو هلعفت

 كنهغرق نقف (ءدکلا) ت ابنالا ةثيطب ىا ةثداک ضرا لاق هلوارروت چک یابناسو نیک هلغمالوا ولت وقو
 هناکراصاذابا رلابابلا نم اءدکب ارفلا یدکلا ردهنسانعقلوارتوا یکردا خارفتساو ق هلغلوا قوغ وب یبسب

 لقبلا "یدک اقبردهنسانعم قلواابتو انفورو دوب بويع یول هلغلو مس وصیربكنسهلوقم»ربسو هرتو هه ین ین
 (وأدنكلا) ادعاذا ةًأدوك لج را ًادوك لاقبرد هنسانعم ودع كملي هدننزو هلقوح( ةأدوکل) ثبخویصق اذا
 كسکو و قیصثاقتأق هدنبزو حرزهلبا هثلثم یا( «یبرکلا)روئید هب هو د كکر ا نامزد ها لنرلع هدنتزووآدنلب

 رد نابم هدنس«دامک هتنر دفلتخ ضیق هجرکهنسانعم ضببلا ضبقروند هنغوبق تسوا تا: هطروم ورونبد باھ نالوا

 هدننزو هجرحد ار کلا )رونیدهنابناو رفوروکق شمراضهنبرب یرب و قیصردنغا هد هلیقف كفاکهباه هر کلا
 هانرکهدننزو ج رحدت (ینرکتلا) کارتوزک ی اهربغو هرعش رک لاقب ردهنسانعمقلوا ناوارف ولتیمجوروکه نسفو
 شوخ شل وبلاک هدننزواسنعم (أث رکلاو)هدننزو سینک مشی رکلا )ترک ی نعم یشلا ًایرکت لاقیردهنسسانعم

 هکر ده انعم یر که دننزو حرز هلباف (فرکلا نت بیطیاءا رکو ءاثب رکرمسب لاقب رونیدهیامرخ هزات نیز شو
 ردقلاتأفرک لا رد هتسانعم كملفک یزوب هلغمالشب هنایلغ تلدوح هدننزو هجرحد (ةافرکلا )یدنلوارکذ
 و رکن فر کتلا)وطلتخا اذا موقلا افرك ل اقیردهنسانعم قوا طلتخمو یدنلو ارک د هکر د هنسانعم ها رکو لخلل تدیزااذا

 هکر دما عشا: رجش هلب رسک نافو كفاك( هتفرکلا )اث ركن عم *یلا افرك لاعب یدنلو ارکد هکر دیفدارموهدننزو
 یتف كفاک سکل اولا هببش هنس هلکی کنز هابس ینمویم کر در جش ر ندنر اجا هیدابدوخ ایر دقج هلو | قابن نشی هریک
 هدن درا كنب یر یکراطقیراوطو هعبتاذا ثلاثا بابلا نه تک اسکل اقیرد هنسانعم قلو اوریب و عبات هلبتوکستكنېسۇ
 زدهنسانعم قلو ابلاغ رخ اهدا تموصخو یزخازا ىلع اهقاساذاهب ا دلا اسکلاقیردهنسانعمكم .زوکب وروس

 كفاکقسکلا) هبهرضاذا فيسلاب ٠ اسك ل اقب رد هنسانعم قعروا هلممقو ةموصخلا ن مملغاذا مولا اسكلاقب
 || نالف راب عو رولکءاسک | ییجج رونید هندرآو هنسورکك نهنسن رب هدننزو دوعق (ءوسکلأو) هلینوکسكنيسو یم
 | یف كفاک (:سکلا) هافق ىلع عقو یا هاسک ب کر لاقیف ررید هاسکب کر درب كج: د یدشود هرز وا یسافقیشک

 || نیشویتفكفاک (اثکلا ) نضع طق یا لبللا نم سک حلاقمرونید هرادقمرو هکولب رندهجک لینوکس تانیسو

 ]| ًانک اٹک لاقب رد هنسانعمكلتا لکا راج راجو زاقرتاقیکر دیا لک روو رایخ یب هنسف رب لینوکس نهج
 وروک ن کیا ررواق د وخاب نکردنانابرب یتا قل هعرواقو قلبابکو وضو ءاتقلا لک اهلکا اذا ٹلافلا بابلانم
 ردهنساتعدقمراقح بوبوص یتغوبق كنهنسد رو شمع هاّوشیامیملا اشک لاقت رد هنسانعم للبا ۍروس وق

 كلبا عاجو هعطقوه هرضاذافيسلاب اشک ل اقبردهنسانعء كمك ولاج هلو لقو هرشق اذا ءوشلا اشک اقب
 ردهنسانعم قلوا نیت یکم ولط هلکتک هغوج یاعط هلنبتعقف اشکو اشکو امعاجاذاةارملا اشک لاقب ردهنسات
 هلغلوادنع یسلاق هرزوا یراکوبكتهرقو كم ولطو اتم اذا عبارلابابلا نم اشكو "اشک ماعطلا نم شکل اقب
 تناباذاءاقسلا نکل اقب رد هنساتعم كمر ولب بولبجآ یراز هجا كتیز وب ندنفی دل وص یس هرشب بوی زوق
 ۱ ردهنسانعمقلوا ضقنبوناتظلف یسیرد كلا لوق ی عردهنسانعم قمالتج بولبرابلاو هیرشب نس هتمدا

 تک هدننزورما (؟ینکلاو) هدننزو فتک (+ونکلا ) ضیق واهدلح ظلغو !تقفتناذا هدن تشک لاق |
 دوخا قمروأق ردق هجب وروقینا ید وهل سسک نرمه (مانکالا) رود هب یشک نالوا یلتع یک مولطندماعط ۱

 ,قیوصیغوبق كب هنسنر هدننزو لعفت (ونکلا) سد تح هاّوشاذا ما اشک الاف ردهنساتعم كلی بابک |
 اشکت لا رد هنسانعم قلوا ییتم هلکتک هغ وج یاعطو رشقنف هرشقیا اشک ثلا اشک لاقب ردهتسانعف |

 لاقب ردهنس انعم هصیقنو بیع هلی كفاک ( اشکلآ ) ردعضومرب هدننزو باهم (ءانکوذ ) التمااذا ماغطلانم
 دو هنلعفومنصكمدآرب کر د هنسانعم كلنا تازاح هدننزو ل اتق (ءافکلاو) هدننزو هلماخم (افاکل )بیعیا اشک هب

 rem 7 . بوس
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 زد هنسانغم ى لوا هاست تولروح هد هشابنا"یرادو ثاماذا عنازا تابلانم انف لحرلا؛مق لاعب رد هتسانعس8

 تچ سوسیس

۱ ۳ 

 | لاتش رد هنس انعم قمایوب لافصو هترجیااتیفتنأنق لوقت ردهنساسعم كلبایزمرتبقو قیترازق تناغب
 كفاق املا )ر دنا دار هلبناوتعاتهدوس هلبتنح یمایوب هب یزمرق یوف باخ اناهدوس یا هنیطأنق
 | ءاماتهحرماذا ثلاثا تابلا نم انق نللانق لاتقب رد هنشنانعم قمافرخآ*«یش هب هیسنربهلبن وکس كنونو ضف
 |[ ؟الفأق لاف رد هننسانعم لوا ثعابهلقوسو لج هنلتف کت هسکرب نیهسکرب دوخاب كلبا لتق هکر و
 | عادلا ىلا! ةا دلانا لات ردةیتانعم كليا غضو هممتشابنآ عی هتغابد ی یر دو هلتق ىلع هلجوا هلتقاذا

 | كلواو اخد و سادا هبل انق لات ر دتنانوب هب یر مرق ؤق دارم هکرد هنساتنعم قمابوب لاقصو جاضو

 رد ةس امم كليا قوسولخ هلتق دوخ اب كلبا لتق دکر هلبرتسک ك زمه (ءانقالا) دسفادا مدالا ۶ نقل اق
 كلبا هات بود روح ةلکمژوک یتتقو بو زدنلکا قوخ هدهتشابنا یی ردو هلق لع هلجوا هلتق یا هفالاّمب

 قلوا لباقو نکملامتساوزخا هلکملکهکلوت اب تور کد نل وب هتشتریو هتدسفا یا دالا تأتفا لوقت رد هنس انعم |
 كونو هدشزو هب شم( هانم ا)ردنداوصر هدسزو ثاعس (ءاتق) ینکمایا ءيا ق انفال وقت ردهنسسانعم

 قعصوق هلنوکس کابو یف كفاق ( را )روند ەرى ژوق نفروكن یئوکه کر دهنسانعم ها یقم ردتخ) هلبعع ِ

 لالو نم عنشمیا عقلا «یقعبولاذهلاتو دۇلان خر متسا یا ابق وقب لیجزا ءاق لاب ردهنصانعم
 هصوقر دمنا دزو بارغ (مایفلا )رتا قهضوق یاب و هک ایوکن دنسالتما لاکهکر دشع وطهیاب وب ہد هجر د لوش |
 قفصوقافلطمهزوک ناجا كخاوس دننزو لعفت (قیقتلاو) هدننزوهدافتش (ةءاقتسالا) ء ایفل هذال اقیرونید هتشلاخ
 هقوج قام قسا یا فتو لج اءافتسا ل اقرا ارد هنسانعم قم صو هلفلکبو لع هروکه نناب كحر اش نکلردهنسانعم

 تضر عت ریدر لا تأقتهسابااقلا هنن رزوا نسودنکب ودنا موعهندنصرحو قبشلاکهنجوز نوناخرب وادماع
 قمرادصوق ةد تز و هلعفت( دشت )زولوا شلبا توهش غارفتسا هکایوکه نسانعم هبلعاهسفن تقلاو اهلی
 روض نوبل )»ایق نفع او دلا ءاقآ لاقت ردهنسانعم هثیقتهب رسک همه (هراقالا)ءاودلاهایق لار دهنسانمم

 هدیکبا ءرقلارنکلایاوبقو ءویق لجز لاغب ونبدهبنک نالوا قوج یس همصوق هدننزوو دع (ویقلاو) هدننزو
 ننأابفاخ "یقلآ ءاوذلایا ءویقلا تب رش لوقترونید هباود نی زدصوق ءویقو ردشعلوا ماغداو بلق هواو ءرمه
 | لجرا اک اک لاقت زدهتسانممكمودورکب ویت هلکلبا فوخ ند هنسنربهدننزوت هر ( اک کلا لفاکلا لصف
 اد اتمنم اک کهدننزو لوک کن )مادا موقلا اک اکل اقیرد ہنسانعم عمت کرب و نحو. صکتاذا

 زادفنس انعم ملاك نیخقلزسنابط هدننزو لاسلس (ءاک کلا )یعاذا همالکی فن لج زا اک ًاکت لاقبردهتسانعم
 رودومولب و هصق هدنزو لهامتم (+یکاکتلآ)زونیدهتلاس ینقکب وجاق كنیرغواوملاهنیجیاا اب لاف
 ردیدآ تاب ةنابننانلوارببغت یسهمدرکوصو یس «رتوص هدننزو هر هبقوفیان( اتکا )رونید هب یشک
 یراهنهسن دیدشلا لبلنا هارو هنسانعدیدش لهرون د هود كزا دیدشو نیتموناقنایطهدننزووآدنس (ی اتکا
 زود هیوللافض مظتمو لدنعمو شوخ لوق ىلع هنسانعم هبعللا ثکرونید هبیشکو ل)افصروکو قبصو ردطلغ
 بوق ةنزوب كون ص ذو هانوکس ك: ملثم یانو ی كفاک ان )ان طا و اهنکلا ذیصالا مظعلایاو اتك ل جر لاقب
 || كنم هال! افضو ءال اق وف عفتزااذا ثلاثلا بابلا نم أثك ن لا اكل اق رد هنس انعم قم اق قناص هدنتلآ لدوسوص
 زد هتسانعم قلا ف کن دمهرعتو تدیزا یاردقلا تأكل اقر د هنسانعم ك ملکو کت ونلفک« رعت نالو اهرزو|نایلغو
 روکو قبض بوئازواهلغلوبانوو شن یکی رکد وخاب قمقج بور روا ثابت ندر واهدبزذخا اذا ردقلا اکل اقب
 زوکو قوخ لات كاذك ف لاو لاطو ظلغو فتکوآ ملط اذا تذنلا فكل اقردهسانعم نموا قشمراصو
 || یدنوارک د دكر د دنن ر انعم فک دننزو هلعفت [ ةشکت])ترنکو تلاطا ذاذیعللا تاک اشردهنس انعمقلوانوزواو
 یهتناردفل اف تخل هما ع رمصت ن کآیدلبا مت لوم هجرکز املوا لامعتسا هدردقو نیل کن هکرید حراش
 نکراتیقدوخا هرکصندقدروط بونلوا عضو هیاقهکرونبدهثب زویذوس هلینوکس كناثو یمضویمخف كفاك( ءانکلا)
 بولیناقوصالتمردةتس ناقج هثی زوی بویکوج هند هکر وتد هنت هوافط لوق لع ردترابع ندسقیف یفیدتوط
 لج ان قاقرددنسانعم كن یبانک ن انلوا رکذ هدننزولیعف (+ونکتا )یک موسدنلکهبزوبنکیارنیق
 (هًنکلا تركو تلاطاذا ةيصللا تاك لاقت زدەنسانعم قلو اناوارفو قيضصو نوزو| لافصو ةانکلا لک !اذا اشک
 یاتتکلا) تزاکو تلاطاذاةبعللا ت انکل اقبرد هتسانغم قلوا ناوارفونوزو و قص لاقض هدننزو هحرحدملزون



۹ 

44 

 نوحا كلبا نفتو قیفحت یغیدلوا دوخاپ بولوا لماح كنود یشید ( ءارَتسالا 1 رد هرق بو دیار ییورمه
 یعدوب الما تعما رظنیلاهکراند ةقانلا لا أ ارعتسا لاق رد هنس انعم للبا مملو ریما اک !هود كکرآ

 ءاضتتساو مس کد حراش رولوا شلیارب رقنو مج هدنبلص بویعاجارخا یتسینم نم لج هک اب وکردندنسانعممچ
 كش a ا وک د دنا تأرقدوخاب ن دنسابعم عج ید یزربمن ءارقتسا كفلوم هنشانجم

 ندههدیر جا بثارغهدننزو چر زیا هم داض /؛یسرفلآ ]رول ردیا بل یکلبات ارق دوخ عج قدازفا چيچ

 1 مولط لف (ءاضقلا )هلباه رد هّبضرق یدرفم رولوارفصا ندننارمعرنک یهل ندشزرو یکچچ ردیدآر هر

 هدیدمت "دمرددننیاتینحب كيلکود یاصزراص قرروا هزر هزر بولوا "لحمیرازجاهلکعرب بول روج هبرقو

 هلیبس تلعزوکو تفامو نفعو دسفاذا عبارلا پابلا اق ءامبسلا "یضق لاب یک بو شلاق هدرپبلانع
 | رعت قلوا لیش هکرد نسا نعم قلوا جرام بوییلوس یرافارطاو یرلقابق بو رازبق هلخلو بت بو زر
 قلوا هراب هرات تویکسا یینهلوقمناغنرواو پپاو تدسفوااهبق امتچخرتساو .e جااذا نعلاتّیَصق لاقب , رونلوآ

 عطقتوقلخااذالبملا : ضق لاقب ردهنسانعم كمي ری بوب روج هلغلاق نوفدم هدنتلآ قاربط هدیدعت دم دواب
 تبویمعو دساو یبسلو. بسیج اب هسکرب .هدنب زو, هب س هءاضقو هلنیتعف ًاضقو ك و ضرالا هنفډ لاطوا

 تسنلح هلن وکملداضویمضو و ضف كفاق (دصل )دسف یا ةاضقو اضفهسح ء ضف لاقب ردهسانعم قلوا

 یا ةًاضقهبسح ین لاقب ردهصیفن تلاح نالوا عاب هغلواولبیعهد وص کروند هداسفو بیع نالواهدینو
 عبارا بالا نمأضق ثلا یطق ذ لاق ردهتساعم كلیا لک | هلیوکس كداضو یف كفاق الا ادب )دابیفو بیع
 كنهتسکوب هدننزولعفت ( ةضَملا) همطایا هاضقا لا ردهنسانعم كمر دب هل رسک كن« بها (ءاضقالا) هلکااذآ

 لاال وت اا هوجور نا هنماو ًاضت لاق ردهنساضعم كلبا دع سسخو قا بنو ت تسج

 هلبا قارطو هلا روماج دوخاب قلوا ِ داف بولاسصوب ینابنندرطم ترک رب هلبن وکبم كاافو یف كف
 لا زد هلیع دقت كناف کروم یاتعموب ید اف اف کین ردهتسانعم قلاق ندتیحالص هغماللبوا یشاوه هلغلوا هدولآ

 هدننزوءاقتقا (ءافتقالا )لقبلا ىلع بارلا عقبناو|دسفواهنابنربغتف ترطم ىا عبارلا بالا نهأغق ضرالا تن
 | هدننزو هباخس (ههاسعلاو) هدننزو هجر هاتتفاعع زرا ًافتقالاقب یدنلوا نایب هدناتیکر دیفدآ هدارمو

 هثج کن وسلوا یرهاظکردمنسانعم قلوا لیلذوریفحو راوخ هلینوکس كيمو یرسکو منم كفاق(ةاملاو)
 | ةقو ةءاخو.ةًأةْوفو لج را ام لاق ردیلباقم تعفرو تّرعاکنوسلوایونعم رکو رد هلتهج هرظنمو مآدناو
 روند رونید هب یثکنالوا مّقخو لیلدو راوخ هدير وزا( ء فلا )ر غصو لدادا سماخلاو ثلاثلا بابلازم ةًافو

 (اعلاو)هلباه (ةومع (ةیوملاو) هدنیزو دوعف (: هل ) هدننزو لاخر هلي كذاق رولکء او هدننزو لابح رولک ءافیچج

 أخ لاق رد هنسانعم كمر وغ بونلواطراوظ هدننزو باح (مابعلاو رهدننزو هراس (یرابقلا او) هدننزوعنم

 تماقا هدناکمولرباجو ولتوایشاومو باودو تنمساذا ثلاثلا بابلانم ءاقو ةءاقو ًاقو ةيوقو ایوق ةيشاملا
 هحار«لجر و تنسف هرصتخ هتماقایا ناکلاب لبالاتأق لاق ردہیس هنیږلت و قو نمم هکر د هنسانغم للیآ

 تسدرزوبلاغهسکرب هلنوکس كيدو یخ د كفاق (۰ ايما هتفاواذا ناکا أخ لاق ردهنسانعم قمار بو وا

 اک اهرب یاعالا )هعغاذا لاثلا بابلانم a ها لاق ردهتسانعم كما EE ی یٹکرپ هلغلوا

 ردهنسانعمكلبار اکاخو رقجو لیل دن ییهسکر و تنجماذاهیش اما تءاقالاقب ردهتسانعم كمروع-بونلو اطراوط

 ردهنسانعم كمر و تع هلک هلکبب رغو شوخ هعیط هنسن هدیدان دوخاب هدیدنسب ر وهل داوهرغص یا هاها لاقت
 تنعساذا موتلا فا لاش ردهنسانعم قلوا ولواط بوروعس یراراوط e و هجا یاناکلا هال اق
 قازوجاو روناوا بیعت یزوق هدیکرت هیمارضوا شنوک الصااکآ هکر ونیدهرب لوش هدننزو هرج( با ) مهلبا
 RIPE (یآملا) ردتفل هدهلعص كفا هدانعموب رد هنسانعم تحار و بصخو هافر قللوو

 تقفاوم قع وا هدننزو هلعافم عاقل )یک ًافروندهب یزوق نایمارغوا شنوک هدرلنول هدننزو ههرکم

 ردروهشمرعاشرب هه نو رع ردندامسا هدنزو هنیفس (هیق ) هعفاوام یا ¿ ناکلا هامافام لاش لند هنسانعم

 افن لاش رونلوا ریبعت, كلو دنر وا هکردهنسانعم كلا راتخاو ذخا نس هدیزک شرب هدنزو لعفت وبما

 هقفاوأذا ناکلا امت لاقت رد هنساتعم كلتا تماقا هدنا هلکملک قفاوم هجارم لح رو هرابخ ذخااذا یشلا
 ثلاثلا تابلا نما ءونق ء فلان لام رد هنسانعم قلوا یزحرف هلیس هدانز هدننزو دوعق (یونقلا) هب ماقاف

 یبهنسنر هدننزو لبعفت ( *ینقتا) رونلواریبعن یرمرقبقردکمدیرمرقصااخ کر دندنوب,یناقرج | هترج تدتشااذا

 ره - دوم ست

 تخم

 مس سم تب ست
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 ۱ یدلنا غالبا مالسوثیخت اناسل ی و را اس جن دز هت رتو

 | هتنز یز بوزدکر یهتسرو تلجتاذا ةقانلا تارق لاق رلعشاخم قلواهنک ن اوب ناق ارقو ءرقو ةنساتعم

 لهاتا تارق لاقت زدهنسانعم قجروغوطو هعصو هعج ادا ءشلاآ ق لاق رد هتشانعم كملنا لبا قالاو ےن

 ]| لترتسکک e مه( اقا« التاذا باکلل ارتقا لاق رد هنسانعمقموقوا ىد ۇب هدشزو لاعتفا(ءاتقالا)تدلواذآ
 هات ا هغلبا یا مالنسلا « هارقا لاق وينا قلا مالس عالبا هبسکرو نا هی رقا لوقت ردهساتعم قفقوأ

 ۱ زر وکم یالس او زرد ملیت ندا هدر كعب د ئدلبا غالبامالس اناتلاکا ضعبلاذتعو
 | ءآرقا لاقالو نالف لع یمالسآرفا لوقت ناسالاقو حراشلا لاقو ردنذدب رم هکر بد مالسلا ةأرقا هشلبا
 || لاق نذوخ ام ندنآ ئامار د هرات قلوا اب ندضرعو كمروکض یخ نژوناخ ءارقاو مالسنلا ی م

 ۱ تآرقا لاق رددنسانعم قلوازارقرب یه هدناویخ مرو تب تنرهظاذا هل تآرفا لاق و تضاعاذا ةآرلا تأرقا
 |[ قول تبهاذا سانزاتأرقا لاقن یکی رالب م سوم ردهنسانعم كسا هدنتفو لبو اهجترق ءالا رمتسااذا هقانلا
 || لاقیرذدنسانفم قلوا تب رقو غجراذا هر لاقت ردنشانعم كنودورکو زولکهدهنسانعم تقو قاری ز

 ]| افا لاق زهدنسانضزاعتسا قلافهکوصو اهرخااذا ةتحاح ارقا لاق ردذنشانعم كلبارخ نر انداذاغل رها (رقاب
 | ددهتسانعم قلوا فرصنم ندهتسترو "باغاذا علا ارقا لاق ردهتسا-نعم قا زدلتو رخأتسا اذا لحرا
 || هدتنزو هیونکم(ةءورهلا)لسنناذا لحن ارقا لا زدهتنانعم قللوا كسنتمو دباعو ةف ضیا هنعارقا لاقب
 1 ةورتموترورتسذنبحص لاقت روند بدنی رووطس نانلو توالت هد هدننزو هيمرف( هب رعلاو ةليس بسه دش كوا( ةورقملاو)

 | زدهسانعع دسرادم قموقوا سرد لب زا منکر هدنزو لاتف(ءآرقلاو [ لاو )هدننزو هلعافم (2 ازافلا )هل ةن رقثو
 ازفلا) هسراد یا را زقو ةاراقم را لا زونلوا يعن قش اوقوا هدک انشا ردبلاغ لاتعتسا هددحخاو نک
 || ۋاقىت هلوا اردنا ارق ةو | لترتوش وج که شام ة ارقلا سخن روند: هبسک لزوک ی والت هدنزو ناک
 ناصو داعتمو كسانهدننزو قازا عالم لالالا نسخ یاب رقوهلاقت ردقو یجب قژ هلو ار شکم كنو زولک

 بردم یار ترا E سو را ووع EAE ESE هقدااتسژابو

 | قلواهینف تون روات رشا هدننزو لطفت و زقتلا) دعتع كنتانیایرفتم و "یزاقو نارق لرل اق رود |
 رملا)كسنتیا نالت لاقت ردك ەنتساتحم كسرو ةتداتو تعاظو هتفتخا لحشراآیفت لاق کهسانعم

 لب ناک هکر دنت اتم لهطوردشلاح قلوارسزاسه كزان واخ کز دهتسانعم ضبع ةلبمطو نتف كفاق
 1 یلظفلدرق لصا هر وکهتنابن هد اصن كل ومزدنددادضا هلتهج و زولواربت كلكاو قارتتزام ردنتلاخ قوا
 كلوخد هضیخ ندرهط هقیقطا ف ءرق ةکلب کریو حراشرّولوا قرظ لرهط هاکو كنغر د كو
 هدنزب ره ار ر یدنلوا قالتطا هدهنرب ره هدخ یخ هلغذوا مس !مماج یضیح بقعش یاو یرهطس ردیعفا

 0 نفت نصب زت لاغت هلوقف ۳ رفا غ مت اخ ةد بحر دوم یسانعم تیغ

 ]| ئدلناذخا یتسانعمرهط ییفانو ضیخ مظعا ماما هلتهسوب ضبا لارهطلا نم لوخدنالثیا ءورفهن الت
 ۱ ةفاحلاو هد هتخسن ضعت دن رابع ناشر خا كش هکر دهتشاتعم هیقاقو زدهنسانعم نامزو تقو ءرقو یا

 زولك راو هلن كفاق زولکءورفو هدننزو لاتا روک ارقا یعجع كنس هلک قو ردهخکر غزدنیوسرم ها اونع
 ۱ هننانعم صیحتو هی تفافزوسد ورق ەدنخڅ لالواهنسانعم رهط نوجا رابع قرف لوقلع هدننزو سلفا

 کردن واخ لۈش ة3دنزو ەنە( 5 ملا)ژ دلی فیزت ى قنات لوق مام نا هکر د برش زۇ تند ءرقا هدنقاچج كالوا
 || سقم دع از هلناتنرت جور نادیکی هک اتهنلوا راظتاو كلاشنا نوعا حر :اربتناةللااضقنایْضیح تم
 ۱ فتو یولاخ هدازو لیضتیرعن]) انار ءاضقن اپ رظشب تنکاذاقمیه لافت نداد رواج جور د3 وا

 ۱ تیغ اذ الو ءان عم ءأر لا تت رة لاقژ دهنس انش كلا هلاشناو تفیق ونردق هل وا یضقنم ی دعهرزواروکذ م
 "تلنسهلک رق رونلوا قالطا هنساحناو ع اونا كن هنوطنمو رعش لف ننه ( ءارقالا )ا دعت ضقناقح ءاربتسالل
 ما هلارانا تایی کر ذی هیفاق رعلاءارقا کیدا ییرمشختزو ز دشوار یکی ذلک دنشاتغم هبفاق بب رقنع
 ۳ ر وضو نیلاساو قرط دار نس ااو ع اونا کرد خراش یکی نبدلوا ءرف ماتحت ره هک رّولو
 هاشم هدننزو مرکم(ءرقم) هلامو هنعب رظو بولسا یارعشلا 3اةءرق ییعرهشلااذه لاقب هنمو ردیراب ووو
 : ا زدزان وسنماک [تعاجن نانلوآ قالطا نوتءرقم ندّباسو ندننادمردزاو ییدعمقیقت هدنمارت کزدهدلبز
 زاغ لا :اولا ىا هل کریس ہا هانوو نوعاط هل هست سم ردشلیا طضط ہل غف تیم لک

 ف هدیه : <
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 نون زا و دعاطلالا حجر یا هارما ىلا ینتیح یلاسعت لاق هنسانعم عوجررولوار دصمو ۱

 مسا ندنظفل ءاليا هدننزو طعم ىس هاك ىلوم هداروب الا ىلا حجرو هني نعرفک یا هت ارمان |
 ae لو ىسەم قو رد هتسانضم لمبا نیم هرزوا كمال با نابرق هیهج وز ءالباو رز دلعاف ۱

 اهتمنتغاو اپنحا یا ٌرینعلا تّف تق لوعت رد دنا تم یا تو لوح اذا "لطلاءاف لا رد هنسانعم]

 | نالوا رادهیاس تادکلوکر ناکہ مسا ندنس هلک قد هژیفم هکر دتفل هدهلیمط كلابو هلیقف كنابو كيم( الا
 ردعون ءاتبو « یه هاتب ارهاظ ردهتسانعم عوچر هدرانوب هل رسک اف( ذثیفلاو) هلیعتف كناف ( هشیفلا) روندهربآ

(ayٽیتعو ءو همالسا لها یرافکلامومحر یا مجر یا لظلاءافا لای ردمنساضعم كلبا ع وجر هدننزو هماقا  | 

 || كما ع وجر یتدوب هدننزو ESEN ةءافتسالا) یلاتیف هلعجىاراقكأا لام ىلع هللاءلفا لوقت ردهنسانعمقلق |
 ۱ | یا لاتا لوقت رد هنسانعم قللآ هلتهج تینعو ف یرافکل امو عجزاذا ءاغتسا .لاقب ردهتسانعم]
 | كوو نوجگراقدلوا مچ اتم هرکیدکم هدنباب نواعتو دضاعت ردهنسانعم هورکو هفئاط هدننزو هعج ( ها ) ات |
 را دولکنژیف ییججردضوع ند سلم اد دلکلمسو قرح ءاه هدننزو عيف هلی دمو سبک ناف یدیا ف یلصا |
 هلیدم كتلاو یعضكيم (ءاغملا)ةفئاطىا ترامهلاق هرزواساق زو تایشرولکتأیفو هرزوا ز دوذش |
 لا هوا شلوا وا ین هنیلسم بونلوارتق E اک واوا ناکا ےک ارش راو مبا نده |

 | رعوبالیا ؛وملعءافمرهونال تىدا هتموروتید هیسک ن ندیا قورفخ ی هدلب رب ردلعاف مس !ندهیافا هدننزوعیطم |

 ارا ار زمهاوا یلاوو ریما هرزوا مارک ة باح د ع یٰلع یوم |
 | هلکدوخا بعت هادا ېک ىز ەلى ھاو * شاب هوکس لا وف لاف ( قاب اردنشم هلیناونع :نیلبال ثیدح وشا |
 | ءزاجردشوقرب هیبش هلهشوط هدتزو هرعت (تشیلا) دحاو یتعع یلام یتایو یلام قاب لوقتردتمادنو فست
 هل دمو رسک كناقو تف كات( هتل ةّعتلا)نيحدمب یا فدع هراح لاق ردهنسانعم نیحو تقو هثیفو ردصوصخحم |

 ۱ ر یدرک ید را نعد هبتعو مرا لیعیا نالف هفت ىلع نالف لخد لاق .ردهنسانعم بععوزتا |
 ۲ ردشکلوا لعاب اب بولوا هدتیزو هلعقت دوخاب ردمدنیزو قرد ماز ءار دنكنسەدام ۶ ف هفت و شا هروکهنناس |

 اأ بقعوراندتنیدلوا شلاص یس هکلوک یدنک هک و هرزوآ مدآ نالوا هدنکواردکعد قلاص هکلوک انعملصا |

 ندتناوصا كنبراهخرقیرایدقارع هدننزو لاسلس اف افلا فاقلا لصف .یدلوا لمعتسم هدنسانعم |
 هتساعیف رعروسد هرازمحا ندیاهلماجا یا هطروع ورود هبضاس كنهطروع هدننزو حرز (ءدتملا)ردهاکح |

 | قوجو هلکا اذا تلاتلا بابلانم اق ماعطلا ابق لاقب ردهتسانعم كلا لكا لينوكس تاب و ینش كن (ابتلا)
 هدننزو رج (ةآقلا )هتم التنا ۳ بابا متد لاق رددتسابتعم قلوط بوشبش یکم ولط ندکمصا وص
 || هلیدیدشت كنهثلن یانو یمضو یرسکتفاقلثتلا/ ردبایر تاناویج هکر دقلتوا عرب هدننزو ال
 ]| روج نالوا جرا هکر ید جراش روند هرابخ ضعبلادنعو ردرتکه دنا رع وتو رو هکر د:زبس فورم |

 ]| لاقي ردهنسا حم قلوا قوج ءاتق هدر ر هل رسک هره (ءاتقالا )یدلبا عدقت یا یخد لوم هک تن ردقلوا |
 ۱ هلی تن (ةوئعلاو) بحق كاتو كيم (ماتعلا )اتقلا جیب کاذا موقلا اقا لات و ءانقلا هیرنکاذا ناکلاتقا |

 ادغدبهدنزوولعتف ید ریونلواربت قارا یخو قاروج هکر وتد هبتا تس رایخ دوخ اب روجم ردناکم ا |
 بولوا وی یشابو روتیدهرودوب جای وطول هدوکن یلاقو روند هسک برشمدبو یوخدب و رونید هبښکن الوا |
 دیدشو تعم یتا هصق قوب وروتډ هیسک یحاص مادقاو ٩ هبسک نالوا هروجو هدرخ یسهثچ |

 ید هوادنق هل اهروتیدهیهتسن نوتمو بلصو روند هیسک ناوقلب نالوا نیکو فیفخو رونید هیسکنالوا
 يمدانوشا ت هنجو یرهوخا ربنا وآدنف لج لا نونلتفص بو هود هلبارلنوب یرنک آر دهرلاتعموب ||
 | دو نافع ( نآرقلا) دشا سایق هوالعف یتزو هلینظ از یواوو هرمه هکردشلبا رک د هدنبب ههم لاد |
 | مالسااو ةولصلا هيلع هللا لوسر مانا ر ورس هلبس هطساو نیما لير ج کرتی نیم باک وز وچ لتا
 2 - ردردص» یکن اجر لصالاق يظَقل نارق هروکه نایب هدراصب كفلومردشلوا لزا هنیرلتضح |

 :دلبا متسومجج یرهروس ردشلوا هدنیس بک نالوالزان دهللالوسر ترضح هدعب هنسانعم كلا |

 تومن عماج یتراتاو هرمت كمولع میج دوخآ وخابینالاج یبکدیعوو دع, دعوو یو او صصق دوخاب |

 هآ قلا رد هنسانعم تو التقموقوا هدنزوناحر ( نآ در لاو)هدننزو باک (ة.ارقلاو) هلینوکس كنارو یف كفا

 یک. دارو یکه کر دمآر ق یجب ؟یراف وهف هالناذا ِتلاثلاو لوال!بابلانم انأرقو هءارقو قوا

 ڪڪ

 و
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 اهتخوا اهملقوا انهرسکاذا ثلالابالانأقفاهوختو ةرنلاو نیعل أَف لاق ردةنسناتعم كلباروك ى زوک
 هبضخبهذایا هب رظانًقف لاقب راربد هب رظان اقف هدرب چد یدلبانیکست ییضغومنخ كنالف هسکنالفو
 لاعفنا (ءاتفنال) هاتف نع هفت نیعلا اقف لاقي رد هنسانعمأفف قمرقحزوکی دوب هذتنرو هلعفت (هگتفتلا
 فتو اففناف اهأفف لافت ردهنمانعم كلشد یس هلوقم نابجو هراب و نتج زو« دننرو لعفت/قتفعلاو هدننزو
 ]|| یشاومو باود هلغلو| قارمطزوتو هدولآ ندنب وص لات ندرونغب یعسقتابن اسو راح هدننزو دوخف (ءؤقفلا
 یو ملاک ًتالفلبسلاو رطل اهدا اءوقفیمهبلاتأقف لاقب رد هنساتعم قم اق ندتبحالص ةتلکا
 | ك فاقو یفف کناف (ءقفلا) رونو اربع نوا یدکهکردنابن معلق یرلکدید یسبیسپ كااببص هدننزو نخ
 هی رسک فا مایقا فلاو) هلاعقف( قفل او هدننزو هرمه هلیعص كناف(اقلاو) هدتنزو هعرحن(اعفلاو) هلنوکس
 | ندنشاب هلدلو بوقج هدنشاب كدلو ندیادلوتیکی هکر دی رد یرلکدید یغاتی نالغواهدنروع هکر د هنس انعم هایت
 را دولوا كاله تولاک دلو زهسایا فرلبر رکارولوا هدنتسواینر و كدلو هکردرد هقفوب رب ږوخاب ر ردبا قش
 || هکدونید هروقچ هعوا ینلخ هلییوکس كفاقو یف كاف "قفو ارابب شیاوید یدغوظولباقن نیوچرن ته
 | ردیدآ مضومرب «قفو رونلوا رببعت قاق هدیکرترولوا عفحتوص هدنآبولوا هدرارپ كضعب و هدرا بقو هدزاشاط
 ]| تباصا هکر دنلعر صوص هو هود هوقحو هلوا شمارغوا هنتلعهوقح هکر دهقان لوش هدننزو یرکس (یآفقلا
 ]| نذنخ افتنا تدشاضعبو رولر راب تولو اقتنع و رعو مل هکرولوا ءاکو زولواعطقنم ندرعبو لوب هود ندا
 اأ ثب ۶ وفو روند هب هود کرا شهآرضوا هتلع هومح نانلوا زکذ هدننزو ربها (ءققلا) رابووق ندنزب یس هبنکشا
 وص هدنآروند هروقح هع وا قلخ نالوا هدرارب كو هدرابقضعب هک دهنتنانعم *قفو روتند هد هر وله ضرم

 أ نویعایلوارکعو نینم نکرکید هنر یسهاوقم زو دک تشو جارو یش واب هدنزولاعنفا (ءاغتضالا )ول
 شکیدرب ندن ر زوا بودیا عضو ید هج نایب هنغلارا ئراهجراب نیشښم نانو عضو هت شکیب دؤلدرط کیا
 ]| هنشزو هد (نتفلا) یرخا ةيلك نیتیلکلانیب لهجو هیلع داعااذا زرا اعا لاق زد هنسانعم لیکچینتد
 ق كاف (الغلا) زوتلوقالطا هب هردر مس نوع راکدتا قشییمز ةنسانعم هادو رونلواقالطا هزا؛رد
 تل )هدضااذآ ث لالا بالام الف « الف لاقت رد هنسانعم كليا هابت بو رنو هداش تنر ةو كس كئالو |[

 تعاجبو هورکهنوکس كونو ف كامل )نکا ًافوذ لام لاعب رد هانم تراك ق لغو دانبتعف
 ند هرکص بولوا تالاشنوک ادا لینوکس كابو یخ كاف( قلا دعاجج یا منم نف ءا: لاقب راد هنسانعم
 رد هردضحهتسانهءعوج زلصالاقیسضلک 3 کید حراش زوتبذ هر کل وکن دنا هژازاو جتن یلشنوکهلکع زون

 لبف لو نوجا عجز هباجر ندبناجرب نایذتبآ قالطا هیکلوک نالوا هرکضندلاوز قبقحتل ها هلئتساتعو
  راندلباقالطا هب هکآوکنالوآ هدناقوا میج ةلغلؤا نساهم زس لظراضهب رایدلبا| ضیصخت هیکاوک الوا لاوژلا

 ردفاخلوقةرجشلا ن قتسا؛راضعب هکر دنور شح هد هد یحرولوا عا ندننوهقم ف ذروکهکوب نسب
 هنفرط ق رشم هرکصتدسعتلاوز هلغلواذوخ اه ندنسانعم عوجر قاری ز زدکعد ةرنعشا "لطیف نالوا باوص

 قالضطا هی هکلوکن یاس یکشنوک اقلطم هلغلوا دوخ ام ندنسان رش لظو یدنلوا قالطا ةيمکلوک نود ۱
 کن ولسلوا هکلوک ماد بویلو |تلشنوک الا رک ندشلو ا هککوک ت وتیاتس نکیآ شتوک ادق لرکردشفلوا |[ تن بلطم

 و ترظ هدّیانصب فلونو ؛ییهبنا روناوا قالطا ضزالا لو لیلا لظ ید هلیلداوتع یحنروتلوا ەق وق
 غامش ندنآ ن کیا ثالاشزوکًامدنمرکهکلوکل و هکر دلوقنم ند هب ورو ردشلبا میر یغیدلوآ عا ندنمونفم
 نا هاك ا هیوا تلننوک ادمن قر که کلوکلوشو رونلواقالطا نو لظاکا هلوا لضاح هلغلوا ئاز یس
 ندنبش عولط لظ هکیدیدتیکسلا ناو نما عتسنی لاو فلا حش فلا لبق اذهلو روتلوا یفالظالظ |

 یزمشخعزو رولوا لومه درجت یربعت لاو ی هد هبهقف بکس ب زولوا هرکصندلاوزقو رولوا ردق هلاوز
 "میم هدعب رونو قالطا هی هکلوکنالزا عقاو هدنافوا غیجج هلغلواهنشانغمتس لضالا لظ ظل کردو یوق
 ؟قو راندلبا صیصختاکا هلفلوا حجار هکلوکلاو ژادعبو تولوا هناتعم عوحر قو هلاورزا لبق ىلظ نوا
 هدب هدتزو دیس یدنا* يف لیصا دوخاب رولوا نوح هفلاسر ورمی الا غوا ردصم لصالایف یبندلک

 نانلآنهرانک<فو هلیعص كاف رولک ءویفو ولك ءابفا یعهچ تانظفل؛نو ینهتنایکت یمو تمرد نفل وا فیفا
 لاقب ردلتبم هشت هث از لظ یب یویند ماطح دوخاب نوعا یعوجز هنفرطمالسا رونلوا قالطاهنلام تیغ |
 هتنسانعم ربط ةْیطق ونلوا قالطا هنشوروس شوقو رونلوا قالطاهخبارخو هب زج لامو ةينخلا یا "نا لان

 ردصمو
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 راکش هلج یسانعمو ردعوضوم هرزواربخافقو رال مو بول وا لثمروب رم مالک ارز رددرج ند هزه دايو |
 وهآی یکو شوکر خ ییکب وقح هراکش ز دایص ہو رکرب هکردوب یآشنمردکعد ردجودنم هدننورد یشحو زاج |
 ینکشا نایب وحرطیرهدرخ لوا هدکد روتکه نب راهدرکر س بو دیاراکش یکش انابیرپ یسیرب و دیصراناویح یسهوقم |
 رثکه دعب ردشلواهدنماقم كنعوج هلغلوا دیصرکآ هک اب وکی دلباداریایروب نم مالک لز هدنا ناستساو ذخا |
 هتسهبترم كنار رغ هلک مایار سفت هلیترابع هنود هلک فلم رای دلبا برض هدنفح مظع یر نالوا مه هنماقم |
 هکر دتفل هدنظفل یرف هدننزو ربما( یرفلا)ر دلم د كمدردلکد لصاح هدراس مج ترنک نالوا هدناو لضاو |]

 هر زجر م دنع هلنېتکف(ءرف) ردموسرم یجد هدنباب لتعمو و یرف یا "یرفرما لاقب رونید هیهتسن بیرغو بچ |
 ٹلانلا بابلا نمًأسف بوللاًأسف لاقب ردهتسانعم كمل هراببونرپیسابل لینوکس كنپسو یف كناف ( افلا )ردیذآ |
 ردهنسانعم كلیا عنمو اصعلاب هرهظ برضادا انالفأسف لاق ردهنسانعم قمروا هی هقرا هلکنکدو هقشاذا |
 هقشاذااسفتبوللاًاسف لاق ردهنسانعمقرب یسابل دوب هدننزو لیعفت (یسفتلا )هعنما دا هنعان الف اف لاق
 هلکنکد هنسدقرا كنهسکرو ققشت یا ًاسفتف بوثلا اسف لاقب رد هنسانعم قلت سابل هدننزو لعفت (یسضتلار
 ردهنسانعم قلوا لماشو ماع بولباب هسان تلعو ضرر و اصعلاب:رهظبرضیا هفت لاق ردهنسانعمقمروا |
 خزب قلوا رونق هلیهجو قلوا یرجاهقرا بوقچ سکوک هلنبتعتف (نفلا )رمشتنااذا ضرما مذا لا
 یشمدوخای قلوا ځاموطو یرموب یرغوط هفرطرب یمارا قیساق هلکب وکو ققچ سکوک لوقرلع رد هنسانعم ۱
 تچزدمایق هدقدر ووا دوخاب قلوار روب قر هیقلاج یکر ردنود بوروب هناج یکیا یندعقم هک ایوک«دنتلاح |

 لاقب ردهنسانعم قلواكکوجو قصاب هقرا هلکمربک هنب راارا قانیقیکیا ی رلکک لب دوخاب قلوا رداق هلتقتشمو
 روند هبینکنالواهرزوا تفص نانوارکد هدننزو رج ا(اسفالا) ًسقاناکاذا عبازلا بابلا نم اسف لج زا ءوسف
 | میطتسیالدعقاذا نموا هتسا مجوب اکی شما ذا یذلاواهتلتخ تاتو هردص جرخ ینلاواخزبایاًاسفالجر لاقب ۱
 قرهیقلاجبو ردنود نيد کرد هسک لوش هدننزو لوهح (قسفلا ) هنکرو ف هلص لخ د نموا دهجالاموشنا |

 ردهنسانعم قلوا لماشبولباب هیهلجج ضرمر هکر دتخل هدنظاوسفتهدننزو لعفتهلبا هجم نیش قشفتلا) هلواذروب |
 ًأشف لاقي ردهنسانعم وهو رتف قنلولوا هلن وكس كنبشو یضف كلغ( شفلا رشننااذا ضرما فأشفت لاق
 لاقب رد هتسانعم مظعتو رابکتسا ك ماکوبب هنکرپ هلی رسک وربه (اشفالا )رضفاذا ثلاقلا بابلانمأشق لجزا |

 ]| كا ارهتساو لزه ب ولآ ه خل هرعسم یب هبیکرب هدننزو لعفت (وشفتلا) مظعتوریکتسااذا اءاشفا لحزاٌانفا
 ]| هاضفا لوقت ردهنسانعم كلنا ماعطاهدننزو مارک | هللا ههم داض (ءاضفالا) هنمرخعساذا هیانفت لاقب ردةنسانعم
 ۱ ا هلن وکس كیاطو یف كتاف (ًاطفلا) ندقلوا ءاضقا هلفاق نالوا باوص هد هداموب صعللادنع هتیعطا یا

 || بابلا نمأطفاطف لاق یدنلوا رک هدنعقوم هک تن رد هلا هلبیاح ًاطحو ردفدارم هدنزانعم خیچچ هنس هک |
 || ًاطفعثلا ًاطف لابقب ردهنسانعم كلبا شانهشخد خو قعافوا یبهنسنر أطفو اهیناعم هاطحیا ثلاثا |

 | موقل ًاطف لاقب ردهنسانعمقملوب هدشیا هلوقلوااب كلبا شيا یکیدلیاظح بونلشوخ هی هسکریو هخدشاذا
 | ًاطف هرعب رهظاطف لاش رد هنسانعم قبردصب لب هلکملکوب لوب رغآ كپ هیءودو نوبحالامب ےپیکراذا
 سکو کب ورکی ريماهقرا هدننزو هعرج (ةاطنْلاو] هلنبتعف  ًاطفلا)لخدو "نامطاف الیقث الج هیلعلجاذا
 طف لا رولواردصم ندر وب رم یانعم هلن تف أطفو روتید هنتلاخ قاروبنق نالوا هلبهجو مچهزشط
 ]| ناف یکس طفردهنسانعم قلوا لنو رب یصیاطفو هردص جرخو هرهظ لخداذا عیار بابلا نم ًاطف لچرا
 || نایاب یصبو رونید هروبنق نالوا تچ یسکوک بو رکی هقزا هدننزوررج | اطفالا) سطفاذا لجرا؛یطف
 || كمرکیرجما هقرا بوقچ «رمشط سکو که دننزو لعافت ( ؟وطاعتن|ازدهنسانعم سطفا روند هب یشکی نوت
 ]أ خأتكمورکو هنمدشاوا سعاقت اذا لج را طافت لاق رولوادشا ندسعاقتوب لوق یلعردهنس انعم نسعاقت
 مع نالفطافت لاقب ردهنس انعم كود وربک هلتع هو مسکن دشاوصو رخ ًاتاذا هتعاظافت لاقي ردهنسانعم
 ها طفا لاقب رد هنیمانعم كلبا ماعطاهلپرسک تند مه ( ءاطفالا) ےہنععجرو سکتا اذا مهيلعلسج امدعب
 قلوایوخدب نکیآیونعْوخو اربثک اماجج عماجاذآ لج زا ًاطفا لاقب ردهنسانعم كلی ع اج قوجو همعطا یا
 ناماسو تو رب پولوا ناوارف یلانمو لام: كنهنک رو نسح دعب هقلخ ءاساذا نالف ًاطفا لاق ردهتسانعم |

 هدندبو یزوکهلبیوکس كفافو یف كيف افلا) هلاح تعسنااذا لج را ًاطفا لادن زذهنسانعم قلوا یحخاص

 لوق ىلع قمرافچ هلغعوااب هلکغ رود بوروا دوخا كمشد بوبص یتسهلوقم نابجو هعلیوبس ندیاروهظ |

 __ت

۱ 



 دولکدیدانف یعججهنسنعمساف روس بله رسک ناف (ةءادنغلا )روناوا قالطا درالتسرا هل رنک كیحو یک 1

 ۱ | بودیارکدهدار ورا هیبصا ین هره كنپس هدام رخ خوشا فا ماهضیب لا تلعفاذاذجاجدلاتق 3
 ةحاجدلا تأقرغو رب رفتو اضما یتغیدلوا دی از كنس همه هلا هنطخحت یب یرهوج هدنلبذیس هدامقرغ نکبل

 زدیم رغ یغیدلوا ضراعت لحم یممالک هة نايم هلک بارات هل یرابع سباب شف اهل سیلو اهتضایااهتض

 | قوچیفرح ءاو هدیلکنچ هدئنزو لابس( افاقلاو) هدئنز و دف دف هلاصق فال هافلا لی صف

 | ءاف نسل هدفرح یکیا هک هوا لئامقوچ قوجیناسل هملک هل ااف یرارطضا ینعی رونید هیسک یی هی نیلی وس
 ۱ آءاف هدمک هدننزو هل زا هافاغلا)همالکق هژکمو هافلاد درج یا ءاًفو يان لجر لا هلوا درج
 | كتابو خف كناف( ال نال ىلع ءاغلاةبلغیا اف افهبفلاقتردهنسانعمقلوا نهب هر زوالتوسق وجیفرح
 ۱ اتام رولوا هدنمایآ ز ابیزنکآ هلوا نک اب هرکص بوغا تعاسرب هکر ډ روغ یلقنااص لوش هلبنوکس
 هثدح کز دند هصقان لایعفا و وردن دسماخ و ندعبارو ندفلان باب لصالا نەک هٍبث الت تاکرج كن هبقوف

 لا ام ردن دلاعفآ نال زا جات هل امکتساو ل القتما لب وصنمربخو لاد هنامز نامه بول وا بولص یلالد
 ۱ دنده ار بابلصالاف هکرد هزر سک نات نالوارهشا هدنوبو ردن تع هاد ټن : ونیکه کر دهنسانعم ح ریامو
 ندندنابلاعفا هکردتخل یخ د افالم لبا هرمههدنون ویدلواردبارک ذامناد ین آ ییعیهرکذ یا زابیا هرکذ ی تفام لاق
 تار قنندهنسنرب رد هلبنوکس ك ناتو یف كن هکر دیسهلکأتف یتبدام ان وتو ربنا منوی و هرکذیأتفاام لا
 زاضعبو فتا یا هنع ع دقناو دیسل ادا عبارا بالا ساقه هنع ف PERE قغ ووا هیلکلا بودا

 یانعمققل وادارم جرامو لازام ریز زالوا لامعتسا اتم ردصوصخح هراکناو قل نيمه هرون رم "دام هدندنع

 ما داراب رع نح رونو ارابتعا هدنن هل هسبا.رونلو رک ذادرحندیفن ةادآرک او رولوا رب ذبتروصهلبا نن
 و لعف ًاتفو ءاتفنامیاهبالا بیو کات مت لایت هلو هنمو لردبا لاسیعتسا هلا ربدقت هدتنو

 یا ندهنسانعم كمردنیوسو هرسکاذا ِلاثلابایلانم اتفاق لاقب رددنبسانعمرسکق مرق یضرهلوا
 رد شبا دانس اوو نع هی رفماماو دارا هدنباک مان هلکشملا تاغالا عجب زدلوقنم ندکلامیا وجا مامارانعموب هافطا
 یزاطلغ ًاشنمردراشلفا طیلغت یکلامنا مز# طلخ ۱ راسو یسلدنا نایحولاردباوصو چک
 كنها یانو یف كناف(اعملإ رای دلما مع زلوا فص« ندنتس هدام فلان نمی زدی هاب اد يەت ]با
 بابلانم اف بضعلانالف اف لا قب ردذوخ أم ندینآ ئانعم هکر دهنسانعم كلبا نیکسنو ذدیضغ هوکس
 انف لا رد هنسانعم قلق نکاس یتسمانیقتنهرصت هدننزودوجق ءوثفو أنفو هندح یا هرسکو ةنکیساذا ثلاثلا
 هدر نکش لرد * رشلااتف راهسلبا نیکستو رک یتدورب هلغجصا ییهنسندراب و انایلغ نکساخ یووأف دنا

 هتکاذا هنع ىلا ۳ لاقي رد هنسانعم كمردتا تعارف هلبا عنبند هکر یهنسنر و هنسانعم نستا

 نللا ان لاش زد هنسانعم قع وص تونا هزان : كويك نالوا هدنزول ه هرکصن دکدناکویکد وس نالوا هرزوا نایلغو

 افا لاس زددتس اخف یوا باتو هدنافورف ولی روب هلبرمسک كن نم ءاتفالا) عطقتودیز هل عفتراف یلغااذا
 اقا لافب ردهنسانعم كلتا تماقاو نکساذا رطا فا لاقن ردهنسانعمقللوب نوک هارو تو لی
 لا قهّتخ هدعب بول سوص هترزوا ٥ هزکصندقد ردیف یراشاطنوحا كتلرت ییهتسخو ماقا اذا: :ناکلا

 ردعج ار هنسانغم نیکسن هنبانعموووزالواماج هډ هیدابا ریز ر دیرلت داع بارعا رک دهتیاتفم قمروابهرزواراش اط

 كجو ضف كف ( ال ) قرعبل مجولا اهیلع "بک اف ءالااهیلعاوشرو ةراحاوج| یا ضي رمللا دفا لاقت
 : ثاسنلا نیم افو ًافم فو د لاش ردهنسانعم كلکهفح یاهکأت هردم كقلاو یعص كناف (ءاعلاو) هليو

 بابلانش ًاغَأ لا افت لاقت ردهنسانعم كل عاجچ بنوك س كيجو ىف تلف یو دیلع هاذا ثلاثلاو با زا
 قمسانصو كعشرا نب مسنآ هدرانوب هدننزو لاعتفا (ًاعقالاو) هدننزو هل عافم (:اخافلا) اههناجاذا :ثلاثلا
 لشکر ردیف كفلاو یعض کناف (ةءاعقلا) هاذ نعع ءاهفاهاعفاو ًاحافم هاجاف لا ردهنسانعم

 الإ ردیعسا یردب هلرعاش مان یرطق هءاج ور ونید هش : نلکهفچ هلغغلا ىلع ن نیزبسن آرولوا مبلویدنلوا
 تیم( ۶ وب اتلا) اهنطب مظعاذا عبا رلا بابلا نما هقانلا تئ لاقب ردهنسانعمقلوا لو یراق عن لزق

 هدننزو لیجاروصعماز وی ارفلا) ردروکذ م هدنسهذام دنف زدملنا و او هک ی س هدام هوٌدنفاما هرزوا سایفریغ
 1 هکرولکءارفا ییجنرون,دهنهک كنكشانابلوق یعهنسانعم شحول اراجروش,دهنیکشا نبی ننزو باس (ءارفلاو)

 ا ىظفل ارف هنود هلکیا. ارفلا فوج ی دیصا | لکل ثلا هثمو ردنزنکجج هکهلبرمسک ك ناف رولکءار فو ردبنلف عج

 هداروب



۹ 
 سس ۱ e سس
 رد ص ندنز هلک سو اط یراظفل یوقسمو ۍامظموشاوردع ورزم نانل وانس هلباوض زافآ هکر دیلباتقم
 رهطنیآو هشطعیا اما لاقب رد هنسانعم قنص وص هلب رسک هزه (یامطالا )ردد نن یر ردزابیم
 ینوصو نع ك آ م دفا زوردنج هدقدلوا كجدیک هلاح دوخابراغلاهدبعب لحرب هکر ونلوالامعتسا هنسانغم كلبا

 روللواریت قم ردنا رپ ردنرابع ندکلیا یبرحبو روشود ندنواط كر هرید زکر اب رهو ب ودیا لبلقت هل ردت
 سر نلاًابظو هشطعاذا ةئہظنمًامظ لاق رد هتیرانعم ءامظا هدننزو هلعفت (ةئمطتلآ) هرعضا ذا شرفلاًبظا لاقت
 هدنس هدوکكنآ رب رابع هکر دندا عمو یدنلوارکذ هکر دیعج كنس هلک ئ مط هدننزو باک (ءامظلا) هرفضاذا
 سهو نیتم بویلوا لویلسو تسس كلذكب ویلوا ولت وطر وولتا یررپ قاتواوكاو ئراقشا نالوا
 ماد یراتآیرهش نالوا هدرورپ ارز هنسانعم هی هله رتسنل را رد ءابظل سرفلااذهصوصف ناةساوا
 فصویرانآ ك نسهفئاطیرکسعو یودبو رانات ب ولوا تنس یساضعا و لصافم و یل یس هد وکه لش وزب
 كناط(ةءوظلا )رال واهدنامورفهلا زوتفونهو الصا هسلبا ر اغلا هیهدیعد هفاسم زدقن ره هل وا هر زوار وزه

 لاقب رد هنسانعم هءوظ هل نوکس كابو یف كناظ (ةًابظلآ رونبدهبیشک نر غمکبسو قا هلبوکس هل واو وع
 اشیظن هعظ لاقنرد هنسانعم كلبا ر کمو مومغم ی هسک رب هدننزولیعفت ( ی ظالا) نجایا ةاظو ةب وظؤھ
 رغآ اقلطمو هنسانعم لج روند هگو هلن وکس كنابو یرسک ك يع( ؟بملا)نیعلالسستتصف هادا
 [بعلا) ردراج هد هل رف لنرع هدانعموت ردهتسانعم مظدولثمو هتسانعملدع روتندهنکند هل ویو روند رهن

 یضفكنيعكاذک ابعلا) روند ید شعلا تعبونلوا طاقسا یرخآیکدیومدردنغل د وع قزل وا لتخم

 بابلا نمأبعرحالاو عانلاابعلاقب ردهنسانعم كلتا هدامآو مضاح بوشوق بو زود ییهلسنر هلبنوکس تاتو
 نهدوهرهجاذا شب ا اع لاقب ردهنسانعم كلبا ریهجتوبیترت بوباصب هلباوب یرکسعو هیهاذآ ثلاثا
 ناشی شواو هطلخو هعنصاذا بیطل ًاعلاش ردهنسانعم كمرونکهع هل کر ین زار خا كنس هل وقعبیطو

 | هلعفت (تشعتلا )هلن اهیاناللف ابعاام لوفترد هنسانعم تالابمقم ریاقو منصاامیا هابعااملوقت رد هاتم

 اتبعتو بعت صالاو عاملاأبع لافیر دفدارم هدلّوا یاتعم یکیا هلاأبع هدننزو لیعفت («یبعتلور هدنژو |
 ندکوباه (ءابعلاو) هدنن زو باحس (ءابعلا) ردتغل ید لتعم هدران وب هره ج اذا شیلا ابعلاقب و هایهاذا

 هدننزو باس ءابعو ردنرابع ند هی هبجو هیف وص ٌهقرخ روتلواربینابآ هدیکرت هکر دن ال ف وزعم ل ومهم
 جنو لیقن جا یاءابعوهل اقبهدتنزو هوجا رولک هشعا یعجج زونلوا قالطا هیسک شارتانو نادانو لیقثو قجخا

 أأ هدروبرم یانعم عی مدکب ع لاشو انایضبیا سعش | عب هتنآر لاق روند هوت اتو هیعق كنب |

 لاق زد هنسانعم بهذم و قیرط هدننزو دعقم (ًابعملا) رونید ةننس هر واع ضیح هدننزو هسنکم (ةاعلا
 لاشیک ءانذحا رد هنسانعم قغتوط زب نوناخ نالوارسزام هدننزو لاعتفا (ءاتعالا) هبهذمیا هاصم قيال
 قشالوطو زراو نیتح ص وصخ رب هدنن زو هولعنف هلبرسکنیع (ةوأدنعلا )تشتحااذا ضئالا تشتعا
 هکر دهنسانعم هوذجو تظاغو ردهنسانعم هعیدخودنفو بب فو هنسانعماوتلاو مسع روند هنتلاح قو خب اضتو
 رکمودیکو رونید همدآ ی بحاص مادقاو تآر جو ردترابع ندقلوامادناوبولسا یو سقشقایو ابقو نیلاق هنسفرب
 كناط هقرطو ةوأدنعل كتم زط تح "نا لثلاهنمو هنسانعم یهاودلایهداروتد هب هیلب ول واو ردهنساتتتعم

 ردلکد یمن كمروط شومخو ےسپا جلب و كنس هلغلوا هنس انعم تواخروتوکسو نوکس هلرسک ك :هددشخیازو
 یدو ساه وآدنعلا رد مولعم لثمبرضم ردکعدرد زاکر د كکجەدانادحا هیهادورکمر دین طنا
 ءاغاغلا)ةعلا نيغلا 2 ۰ ی مدقمیا ة وأدعو واط :وهلاش روند ةد یحاصمادقاوتارج

 هیدغرق یرلک دید هغرقزاغو هنیعنلرق غاطردیعج كنظفل قهوعقهاوعو رونید هنر هزاوآ هیلبج قهاوع ||
 یضفكنبغ (ًاضلا) ردهنشاک تفص یظفل ةيليحملا هداروب دیلطا قهاوعلا توصیا ءاغاغلا تععس لوقت روند

 دصقاذا ثلاثلا بابلانم ًابغ هیلاو هلأبغ لاق ردهنسنانعم كلیا ترشامو دصق هبهنسن زب هلنوکس كنابو
 لوقیلعرونبد هرازهج هقفوبنالوا قشپابهنضای هدنلخ اد كتهطروع هدننزوجربز هلب رسک ك فاقو كنيغ ( و رغلا
 هباراز هجا ناتلوا رکذدنامهندقواط هطروع هدننز و هجر حد (ةاقرفْلا ] رونلوالکا هکروتیدهنضابس كنهط روم
 رخادوخ ا,ندنکرست وق كخو اطهلوا شلیا هطاحا رازلوا هج نکلا بویلوا یغوبقتسوا هکردهنسانعمقمعچ
 هرزوا زوکذ مهجو قواطو قیقرا اهمشق اهلعو تجرخاذا ةضیبلا ت ًاقرغ لاشرولوا یئان ندهضراع
 لاقب رولواندنسع وص هلو رب عضولادعب دوخاب بودیا عضو نی رسقمراو هلاکز ونه هکر د هنسانعم قلط روم
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 هغانوقوهدرو هلی رمسک كي هره( ءانطالا )رد وارکد یکیدلک هنسانعم ان ز یس هلک ءرطر دعج كنسهظ

 نوجا تماوصكاذکر د ذوخأم ندنرلانعم تمهولیم لزم ا ىلا لاما ذا لجراًنطالاقی رد هتساسنعم كلثوب
 ًتطا هسلیالیم هطا بسب نوجگاتحارتساو مونیشان ندرونفوبعتو زاید لجراا اطا هسلیالیم هنفرط ضوح |

 امحاص شبعیالیا ؛یطنال ةیح لاش هنمو رد هتسانعم كم ثا اقا تایحقمر هدندب ءانطاو رارد لجزاا
 لالا یف یپهسکیغب دقوص هلغلو ارث تا یعفدو هعاتسسلا مس هکردنالبیربلوا عب حوراا ديفيو طلا قبتالیا
 یاعرم «دننزو هعاط (ةءاطلا ) ردراتفل هدلنعهرانولو ردذوخ ام ندنظفل زط نالوا هنسانعم حور ی ردیا لاله

 هموق م هل بق کر دیعسا یردپ كل هلببق رب هدنع هدننزو دیس ( ؛یطلا )رونید هغطاب نفعتمو هایسو روتید هديب
 یعارل ادیعب ردذوخ ام ندنس هدام هء اط نانلوازکذردندهلیبقلوا متاحردپرع لثا بق یظعا ردرهنشم هلکنآ

 ءوطب لجراءاط لاق رد هنس انعم ذ دركلکبودنکهکرد ذوخ ًاندنسهدام ءوطب ءاط دوخان هلبسح قلوا |

 یالوا یاپ هدننزو یجیطردقلوا ینبطسایقاریز هر زوا سابق فالخ رونیدیاط هدنتسنو ءاجوبهذاذا اءوط
 یرهوج زاغلوا بلقنکاوس هدنمابق اریزرابدلبا لق هفلا یهنانیاب بودبا فذح هرزوا سایقریغ ییهنکاس
 عوطلا ) هنسانعم اج رونیدهغااهابسیسدوب هدننزو ةانق ( ءاتطْلا)یدلبا عدقت هر زوافذح یلق بم هنمهو

 فا فاغگ ءاطب ضورالایف ءاط لاقیرد هنسانعم كتکقاربا لوق ىلع كفک لینوکس واو ضف كنا |
 رک ذ یکیدلک هد هنس انعم ق لاج هطلواو كلک بودیکه نوا یرب ندل وا باب بیرقنع هباهذف دعباوا بهذیا
 رونلوا قالطا هسک اص هغلوا بطاضخ هلندیدشت كناب و یرسک كن هزمهو یعض كناط ( یّوطلا) یدنلوا
 قیهچ هیاهم هدايز خرن هدنزو لعافت ( ءوباظتلا )ددحایا یوطرا دلابام لاش ردن دنسانعم باهذو ءوط
 ةاطاظلا) ةا. ءاظلا لب صف یدبا نأیاطن ىلصا تلغ اذا راعسالا ت ءاطنلاش ردهنسانعم
 سیتلآاط أط لاق رد هنسا نعم قمرغاب ه دنماکنهقمسا هب یک هکن هدننزولاسلس (ءاظآطلاو) هدننزو هل راز
 هرزوا يج یرلف ورح هسک نایلوایراشید لوا دوخ بنالوا قرابغادود تسواو بناذاا ءاظاطو ءاظاط
 متهالاو عالااظاظلاغب ردەنسانعم كليا ملکت قرهلاج ةتیرکک ه دنس هحرد زاموا مهف هلغلوا رصاق ندنیعن |

 ءاروناجنانا ریبن در وق یللیو نالئرص هلبنوکس كابو یف كناظ(ةًابظلا) ذنغهیفو مهفنال مالکیآلکاذا
 ءانهنفیدلواحرع هدنشيورو رد هغشاکتفصیس هلکءاجرعلاعقاو هروتشسل لصا هنس انعمءاج غ عبضردسشید

 نددرب تّدشو ردقج 4 وازوب هک نسانعم دمج هام رونید هیوصشکوط هلنوکس كنارو تف كناظ [ءرظلا]
 مالس (ءابطل او) هلنبتعقف( ًامطلاو) هلبن وکس كیعو ضف لناظ ( امطل1) روند هغاطشلوایر وق بوق
 ًامطو ام لج را میمطلاش ردهنسانعم قمهصوص كر ل وق ىلع قم هصوص هدننزو هجر (تًامطلاو هدننزو
 لایعتسا هسانعم قلوا دنم وزرآو قاتشم هپ هنبسفرو شطعلا دشاوا شطعاذاعبارلا با بلانم هو ءامطو

 ِرونیدهنلاح قازسوصردعسا ندرانعم نانلواکذ هلپرسکتناط (هیظلا )قانشایا هیلا یمطلافب روتلوا
 هرکصن دکل رونکه یوص دوخأب ه رکصن دک دا وص هکر كنمس هود(مظو رولوا هنسانعم قاینشاو وزراو

 اردو جوا صعب ردن دم ینلزیسوصردق هتقو لوا هکر وتلواقالطاهنامز نالوا دتمهدننامیسهمفدیجکیا
 ردق هوم ندندالو نیحهویطا "مطو راردیادانتعا ردق هنوکنواو هدن وک یلاوشبییکو بولیراوصرب هدنوک
 ریس نآ ناسه ندنابیح ںامز كنآعیر اما یظالاهنمقیام لئلالوالانمو رونلوا قالطا هنامز نالوا تم
 ناّنطع(نابظناو)هدنزو فتک ( ملا )ردقوب ناویحنایصوص كاج ندر اج هدنعونباود ارز ردشلاف
 هدنوب هلررسک كن اظرد ءابمط یرلعج هدننزو هزارکسررد هامل ی ومر وډ هپ ینک هنننسوص هدن زو

 هبیشکی حاضر هود زنسوص هکر ديف دا عو هدشزو شاطعم(ءاسیطلآ ) ردردان نكلردراج هد هلیعع كیاط

 شاطع لباوذ نعي شاطمم یا ءابظملجر لاقردشلوا تل آی سیدنکه نخل وص كرا هود هکایوکر وشد |[
 یوخ.د هبسک رب هدنننزو هاجس (ییابطلا ۱ روشدهر قج لافرتسوص بواصوص ردناکمیسا هدنزودعقم (ًامطلا

 قلوا لیلک یتریشاعمو یناکدنزو لیلقیباعرو فاصنا هنرامدمهو كلرابشمو اقفر هلغل وا تعیبطیتدو جازم دیو
 ردیاداک الاةرورح هللاردضو جم رتزارحو كرت بلهنشد یرلن ۲ بولو انایریدننک هکایوکرونلوا قالطا هنتلاح
 لوش هدننزو یرکس ( یًامظلا) هبطل اخل هفاصنا قو هتیربض ملو هفلخ ءوس یا نالف ة ءامطیتبعا لوقت
 خر لاش هیل وا نم المو سبنتتو تب وطرالصا بونا سبایویساو درس تیاسغب هکر ونلوا قالطا ه راکزور
 یوقسرونید هعوززم نان وا قس هلا رطم هام هدننزو ی ولوم ( :یًامطلآ ) هنیل ر بغ یشطع ةراحیا , یا
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 | نآرطماج لاقن رونبد هپ هنسن نا یلوامولعمرب ییدلکهدننزو یناقرف ("ینآر طلا) ةءارطلا تیبا «یرط یش |

 مالک اذه لامس دنمو رونلوا قالطا هرما نالوا میظعو رکنمو هنسانعم قیرطرونید هل ون آر طو روند نأرط ۱

 بوقی هلکم ماعطبرجوولغا لوق ىلع قلو االتماو همخم هلینوکسكنبس (ًاسطلاو) ليقف كنبسو كناط( اعلا

 (ذتساطلا) دكا ىا عیشلا هأسطا لاقب ردهنسانعم كسرذتناالتفا ندماعطمل, رسک تن همه( ءاسطالا) روشی

 لجر لاقیرونید هیسک نوقتوطو لیقتورجاع نیمار هشیارالضاو روند هنتلع م اکر ةدننزؤ همه( اشطلاو) هلیتوکس |

 دوخ ای یش كنهدوهعم مابا نانلواریبعت موسحو زول درب (رفنآقیطم) اند خا یارانلاتافطا لوقت تان |

 هلب رسک ن همه (ءارطالا) نوک دلبا روهط ین اہک ان رونلواقالطا هی البو هیها تر اطلا )رکسیا شاتر |

 | ء مثلا ءرط لاقت رد هنسانعم قلوا هزاتورتهنسنرب هدننزوباصس (ءارطلاو) هدننزو هباعس (ءارطلا )رونلوا قالطا
 لاق ردیلباقم هدرم زب روند هنس هزانوزت هدننزو ریما (:یرطلا) یوذ دض ساعا باتلانم اءا طو ةءارط

 ءاج هدنتتسن رولوارثکی شوق نیحرکو که دنا هکردبدآ خاطر نآرطضعبلادنعو یتا ثیح نم یزدبالیا

 هلینوکس كنارو یمن كناط (ةءرطلا) هح دم ىف غلاباذاهًأرطا لاقم ردهنسانعم كلبا طازفاو هقلابم هدشی اتو حد
 هتعفدیا لیسا اهعءرطلاس هنمو روت د هنتلاجیرو مط ندر وغار هتد كبش ر ر دعسان دن انعم ءور طوءرطنانلوارکد

 قنمانواو مسدلا نموا ضا اذا ثلاثلاو بارلا بابلا نمأسطو ًاسط اسطو لج زا ی لاق ود هنساتعم ك مكت
 هب ینکش فکس بوق دوخاب شلو التما ندماعط هدننزو رها (۶یسططلا ) یبصتسا یا هنماسط لاق رتن

 تنم نیشو یم كناط(ء سطل )مس دلا نموا دمت یاذثساط نفل لوقتروش دهه ذم رخت دوخ اب شل الش

 هباصااذا لجرلا اطا لاقن رد هنسانعم قمارغوا هنتلع ماکز لز رم یک ك هرمه (ءاشطالا) ءوع مدفیا ها شطو ًاشط
 هدننزودوعق (یوفطلا)اهعماجاد ال ًانطلامیردهنسانعسكلباعاجب هل رتو کس كنبشو ف كناط (اتطلا) ماکرا
 (اغطنالا) اهبهل بهذاذاعبارلا بابلانم اوفطر انلا تعط لات نده انعم كنيوسیسللوقم غارحو شل آ
 كمردنوب وس هلب رسک كن همه (ءافطالا )تثفطینعع راثل ت اقطنا لاقب ردمنسانعم ءوغط هدننزو لاعفنا

 ءلداضو یف كنار (فضر * وطم) ردیاافطا ینرازوکش تل آهدلقنمو هدقاجوا یتد ورت دش هکردبوک دزد
 هل هامر لاقت روئید هشاط نیر ق یکش هللا سم ترا رح هدهیدا فضررونل وا قالظا هنهبهادو تفآ هلنوکس
 عضو هر زوا شاط نیغ رق هکر دیسهعطق یاب شیورج لوش (فضراا ةثعطم) هیهادلایا فطر *وطم
 بوزکه رزوا شاط نیغ ق هلغلو ان رهز تیاغب هکرونلوا قالطا ةنالب لوشو هلو از دیا لازا یترارح اوبرا هتسنوا
 فیعض هدنن زو لدنمس هلا هیچ نی شواف ( اش نعطلا) هلواردباافطا یتترارحت كشاطلوایرهز هرو
 هرزوا ناق شع روق هلیدیدشت كمالویض كنا ط (ء الطل[) روتد هینکر صل فیعضو روند ةي نانو
 0 ساسنعقا(مانلطالا )رد شلبارکذ ید هدننالتعم ی وب کلّوم هنس انعم م دلاةشقروتد هغوقلوتلونالوا

 هدنن زو لدنم هاف (افنلطلا ) لزسسلالزممنم لّوصاذا لجرًاشنلظا لا ردهنتسانعم كج وکه ذو
 لجزا اطا لات ردهنسانعم قع ان هرب هدننزوءافتلسا (عافتلطالا ) رونیذ بسك مالک لارتثکو لو قّوح

 مصاب و قصاب بویلوا یرویسیکر و ییعد مانسلا قصالیا فرمشلا *ونلطظملچج لا هتحو ضرالاب قاذا
 طب هنکر تلاش رد هنسانعم حور هشاشحو تایخ يق هلن وکس كیونو یربسکناط (ءرطلا ) ردكم هود
 طاسبو هعشودو لزسو هناخ نطو مدلک ب وقار نکیشلاف قمرزونه ندنایخنینآ ی عی هسفن شاش یا
 "نطلا هالخام لاقب ونید هغلوا عبات هبهراما سفنیاضتقم هلبالیم هیاوهوسوهیح یوهلابلیمو رد رااح
 ءوسو رون هزازغ موراّزبچو هضورو روند هر ربق یاخ ندنسنج تانابن نمی ءاضیبضراو یونهلابلیلایا
 رروناج ی و نوتید هنس هی وص نالق هدضوحو رد هنشانعم ءادو طرحو رد هتسانعم تمو ةبيرو ی
 یدیص نالسرا الط كناز هیزو روند هروقح یرلعدلنا دانا هدنزرط هز هل راذابص نوجا كلبا راکش
 رددنسانعم زوشوانزو هنسانعد دماهداهرروند هل وک شلو ا لئازیقرارح ءرطو دروم نالوا رفخ نوا

 ۱ هلنتقف( ااا )رتکعد همهل ادیفب* رظلادیعب ردهنسانعم تّمهو رود هنلیغا ةودونوبق شل وج ندش اط و

 هلاعط قاذا عیازاا بابلا نم ًاتطريعبلانظ لاق ردهنسانععقهشباب هروک تقالط ندقل زس وص هاش هدایز
 ءَ لاهرد ةتسانعم للتاراعطاو فیقوتبوبلیاز اهظا یرعضمنالوا هدنوردیشان ندایحو مرشو هبت

 لاقبرد هنتسانعمقفانوا هلبنوکس كونو یف كناسط ( ًانطلآ اج ضناییتسب ءوش هردصیف ناک اذانالف |
 یناز کرد ڈنتتسانعم ةانزردیعج كنس هلك ناشط ناف (ةانطلا )یبتسااذاثلاملا بابلا نم ًانط لزا اتط



 را ۹ ۳ 5 و ورم ره جهاد ۵ ی

 لذا ماین هکر د خراش اهرون یا ابو افق اوتصو ندمشلا ءو ض قرشا لاقن ندهد اتعمییانشوز ور ون لقت كیا
 ,یدلبا فررحتهلاءوض یر ونوذلرا روت یی دافووض فلوت کی دلاور دراج یو ءال ا هرو ر د ەبلقنم دواو یا
 .قالطالب لا هظح التم ى ابثو یراشتنا ولو هلت هطخالم یر اشنا كغغ دیآءانضارز دعا ندایصرول نکل

 | زنعفلا لهسینلاوه هک زوناوقالطا ر ۈنةتنالۈا ضرعلابو >ووض هغلندنآنالوا تالاب ضعبلادنعو زونلوا
 هایضو شف لدا كاذک وضو ر دانت ندسف رف زول ارز رذشعلوا هیت دنت رک ارونرملاو ادای
 | نادامدق هل اداضمفءوضو زانفس اذا اءوضو ا :وض و ضا یل اءاض لاش نس انعم لوا نشوزو دار ۈ لا رذلضم

 ید وب هل تشک کت هرمه (تءاضالا) ردناتشلا جالإلا نیا ی سوزن رکشرلاذلس ناف رد تیهسا رعاش یک
 غسان كلبا نادایضو نشور ول وایدختمو رانثسنا یا ةءاضا ۶و اءاضالاش ردهنسانعمقلوارادایضو یشور
 مدردکو وخم هحزآ هحزآ یا اول یا هنسانغم ل وبلاتفذخ زرند وبلا تأاضازلبرعوهتز ون یا تلات اطال وفن

 لووفتردهنسا-ذعف كالبارادایضو نشور هدننزو هلعفت (وضتلا )نزولی تو دنا ورخ قر یلرابل وتارز هنتناتعم
 هتعداخ ىا مالا نعأ وضلاقب زد هنساتعمتادودیحو لیم كنود نددتسارو هناضا نم ة۸ وضت ت بلا تآوض
 لاش ردهتسانعع قاب وز وطهدلحوکآ رفرب ةکدضرالآ وا تاغ ال وا: داتض ن هالتتزو نعمت رکا

 ردەتس اتم كالا لطاض و: كمل اط هلا هنن رب (هءاضتسالا) اهقها رانا وصب یز الط ی ماقا اذا ونضع
 نل ؤا هرصآ تلطهنک نالوا شنل یروما هک اب وکهکروتلوا لامعتسا هنسانعم ہزاشنساو هب تاضتنا لوفت |
 موقع شو دحل رمشلا لها راش اویطنَستال تیدعا نمو ردیاب دنودشر روف "هدافتعا ند راشم یو غ ازخ
 ردشلو رداصهدتمض عنم ن دکتاب هدافتساو هضاقتسا لدن رب دنویار تو دنا زوما هرواشنهلا رانکیعالسا له
 بارغآ ءاشهض ) رد ةفيلخ يج واز وتوار ديبل فسو ی نسحدج وبا ندهیسانعیاقلخ" هللارهاب «یضتسا
 هات هضوخهموقرم هل هل وا نوفدن هدنآ لغو | كاهنک مان نلذهتلا ةن وج نةدعانسن هکر ددا عضومرب هلئنزو
 شعب هلبااههایهضو ًایهضو ردیدآرصشع ونرب هج شه رجش مان لابسة دزو دم( اهضلا) رابدلباقالطا
 تهاشاکر دانوخ ام ند ه ًاهاضمهدامون هکر یدراشزوتدهنوتاخ نا بلوا قىلو ىدۇ وك هنوناخنالوارمّوک
 س هژمهوزذهدننزوءالعفرذ هود ولة و دنعو ردشلوا باشق هککرا هدراتاخ لا هکانوکر ذ ةتسانعم

 زا ر سوض ابهضو یهتناردشلاوا عج تین تمالع یکیاهدنوب نکرد ءا ھ لزا هو دم ورع ییادنعوردهناز
 ف (ةآبهضلا)رارولک ت دنضراةارس هکر دیدآ ب عش یکیا هلی ذبل نا ایهضو وتو اریعت لوح هکروشید |

 دیک لو هضرماذا هرما ًاهضلاف رد هنسانعم كليا كش وکو تاسع تویلبا راوتساو /مکحییهنسنرب هدنن زو
 هثهاضلاش رد هنسانعم قلوا لک اشمو هیاشم هب شفر هکر دتفل هدنظفل هاهاضف هدننزو هلعافم (ةئهاضللا
 هدننزو هر (تیضتلا ) هب قفراذا هیأاهاض لاق رد هتسانف كلبا هلم اغم هلو هشو یقرو « اهاضیآ هثهاضم
 | نون نالوا ف ورعم هدنوب نکلاهدلو رنک اذاذشبضنةآ لا تایضلاتن رددنسانعمقلوا ق وج یدال وا كن وناخ
 یغاشایشابهدننزو هرز (ةاعاطلا المها ءاطلال__ صف یدنآوارک ذ هک هت ردقلواهدنناونعًانض هلغیفضتو
 دوخاهنا یکنزوا ن وحنا كعترکسا كمتر دنا او هضفح و هنماطادا هتسأز ًاطأط لاقت ردهنشانعم ككا
 نکردرکس ت اوا رتضل هک حو هیذتخبهرخنا ذا هس رخ اطاطلاغب ردهتسانعمللبا كي عقل هترود نوبت هل ر اقلب وا
 | نانعلاب هدیًاطاط لاق ردهنسانمكمر ویلاصیرغوطهنسبل,یلاناتوط نیکی د بودشوکی کرد نوعا قل جا |[

 ع رسا اذاهلامقًاطًاطلاقب زد ةنسانعم كلا هغل امو تعرسهدلام قافناو ل بؤ ضکر او راض اللهباهلسرااذا
 لابسلس (ءاطآطلا)ءاط اطتف هنر اطًاطلاقب رد هنسانعمتابک هغ اشنا ساه دننزو ل زازت قط طلا ) ملان و هقاقنا
 را فءاط طلا هبج لاعب , هینروکب ولوا نان. ضش نالو اهدنا هک وتند هر دباو كتنیاوقرب و الوش هدننزو
 هل وک كتابو كناط( ةاطلا )ر ونیدهبمو د قدا هعاين در هصق یت زوق و ناک ن م زتسی ضر الا نم ظیهنلاوهو
 ًأ سطل ا) هقیلخ یاهیشوا درک هابط هبلاقنوسلوا ےئل كل رکو مرکل زکر د هنس انعم هقیلخو ٹر طفو تش زمس
 بابل نمأذطیصا ًنط لاقن رذنسانعمقمانب وا یوبوا قموج كيلبراقج ۇج هلبنوکس كنه یانو یخ كناط |

 لا غ ارفتساو ی لرکو ذرب رک د هنسانعم لمبا جارخاو جاعزا ی الضفنالواهدنفوج نان اولا بعلاذا ثلالا
 هدننزو دوعق (ورطلاو) لینوکس كنارو ف كنابلط ( ءزطلا) هفوحت فام قلا ئا لجبزانطلاتتب نوسلوا |(

 بالا یفاتورطوارطم وقلا ىلع نالفأرظ لاقم ندهنسانعم لاکدعح نیاسهک ان ل اوق لغ مز ویلک ندربرب هسکزب
 آر ط ید اار غ هلته وب ءاتلع)اکءآرطلاو ها لاک آرظلا هوم ا هم بلع ج رخواناکمنممهانا اذان
 شن سس

 و ی و ی اس ی ی یاس سی mn سس سس

 س

 قالطا



 سم

 لبا لمحو ر هبالب بولوا ادای رد نعت با یا ةيهادلآ ىلع ًابضا لاق و هيلع تکساذآ > شلا ی اضا لاق

 ناوارفكلذکی مف یشاومو :باودییعیلامو شب درک او ار با نم اءونضو انض تأنضو ةأرملا |

 هو لاملا ”نض لاس رد هنسانعم قلوا |

۵ 
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 | سعی تی ی موم جادو هدننزو لیعفت ) ۶ یصتلا)ردینو یه یکیدلبا لو بونلوا" در

 هنر لف هلسغوا البل ها انیبصت هر اص لاقب ردهنسانعم قموق هجولریک بویملبا اب جوبا نکآ بودنا
 مونا ایا هری ناول تیرهط اذا لا بم لاس رد هتسانهم قفل دا یو زوق امرخو
 ررونید هبتلاح كالا زط ریهنوخ دوخاب یھ الصاهح را درز یشانردعما ندنل وا یانعم تم هک ۶ بصن

 هب ارج رز ادرمنافج هی دال ویو هک پهنمانمم هءاصنانلوارک د :هیننزوهب اک( ةءاپصلا) هلعف لداص ( هاتف

 دنزو رج رج( یب ضلاو) هدم زو جرج ملیر سک راداض (یضضلا)  ةجلار ةا داطلا ل يوو صف روند

 ریکولتکر لوق یلع رد هنسانعم, او ندعمولصا هدننزورونیرس (موضوضلاو)هدننزو دهده یم یوا
 هلی و نالف ئش نموه لاقب ربدینبمه غا وق لیلا هزیکوا كفل ومروسد هتّردو لس ناوارفو

 هدننزو دهدهوضوضو ریفولا ارشکلا لسنلا ی هتکر و لسنلا رک هوا هندعمو هلصا یا هءوضوضو ّوضوضو
 كنج دز اج یرربصقودم هدننزو ل اسل (ماضوضلاو) (ءاض اضلا ) یکلیخا رونبدهشوقیرلکدیدناروبنویب
 اوضأاض لاَ رد هاضوضو هًاضأض یزد صم كران وب و رونیدهنپ ز هحصو داب رفو ویرغ لرکسع هدنماکنهلاتفو

 ضوضم لجرو هددت ضوب,هداروب برجا ف سانلا تاوصایهو ءاضوضلاو ماضأضلا هذهامو اوضوضو
 لی هدجوم یاو یضفكداض( ًاضلا) يدنلواب فیقوت هنلح هلغلوا لتعم نکل بولوا موسرهیابع ت تّوصمیا

 قصلاذا ثلانلا بابلا نماءویضو ًاض لج رٌلضلاقیر دن انعد ل عیس بوش اره« ,دننزو دوعق (عوتضل او ) هلنوکس
 | نس هلوقمراکشواهب هقصلا اذا ضرالإ هبابض لاس هنسانعم قمردشیاب هربرولوا یدعتم هلیفرح ءایو ضرالاب
 !یناهگ نو لتخجلرنتسبااو ًاتخایادنا اصلا اًابض لاقب رد هنیسأنعم :قالعص بونل رکن وجا لافغاو بیرف

 | اتا دا هللا اص لاغر رو من سانعم یعفصو مہلع فرشاو ًارطاذا موقلا ىلع ًابض لامر د هنسانعم كلك هقج
 ."یبض بئد لاق روند هپ هڼسن نىسا هز هدننزو ربما (يضلا) یس ا اذا هنمآض لا رد هنسانعم قفاتواو

 اهي وا ء ثل اضا لاق ORL او متکی هنسنرب هلل رسک ك ن هره (ءابضإلا),شرالاب ء مایا

 یک یا توکس بویفط ی هنین یکیپلی الثم رد هنسانعم قلوا سوماخو تکاس بویلیا راهظا نیهنیننرو

 رولیراو هنراید مه ناپ ذو دن کر تا هردربهدننزو رمصان (تییاض) یدطق عرفو عرج بودیا توکسو مک
 هدننزو:لاعتفا (ءاظبضالا)هنیشانعم دامررون هلوک "ییاضو ردیقل رعاشلا یججربلا ترا لا یا :یباضو
 منا (ةئباضلاو (هتیاضلا )ردعضومر هدننزوناک ءاض | نتخ ایا هنماطضالاقب ردهنسانعم ءافتخا كامل راک
 روا كن لو نالوا, مدننوردیولو) و ک وند هغر نانلوا ریعترارخ خب هبو :هرارغلوش هل هببلعاف
 نیک نظ نحت هلبا هل اسیترابعاهلمگ نم یخ وحرمیوقناو هلواردیاناهنپ هدنتلآهلغحصبو توی الباقلاج
 ؟یدض لام ردهنسانعم قللراط هلنیتف (ء دضلا) رد شمالا تقد هته دام عضو یاضتعمردشلیا هجرت تب رع

 لاقب رد هنسانعم قوا ولریکه لینوکج نارو یتیغ د اض (رضلا) بضغاذا عبازا بابل|نماءدض لر
 بواواكالهقوح هلغلوا ء عرق ناویح هدننزو لاعقنا (ءارضنالا) یقخادا تلاثلا بابلانم اءرمض « شا ایم

 ,تسییاذارصتلاو للا تا رضنالاقیردهنسانعمق عروق جاغاو تتوماذالبالاترضنالاقب ردهنسانعمقلربق
 تئنضلاقب ردهنسانغقلوا رثکی دالوا یو اخ هدننزو دوق (ءونضلاو) هینوکسكي ون هلداض (نضلا

 ضورالاقّانص لاش زد منسانعم كلبا باهذو مرع هتمسرو رک اذا
 لبف قوج هاب مسکو ااا (*نضلا ) بتخا اذا لجرا ًاتض لاقن رد هنسانعم قلوا ناهن وإ بهذاذا

 هلی ام لمص كداضزولک ءو نچ نر جچ مس 1 ۳ یسهلکر فن ردقوب یدرفم كن و رود هدالواو تیزذو

 لصایاقدض SRN OA نضو رثکل سنع , لسنلا هرتک هرکی اء زض

 قون ئدالوا كنوناج هل سسك ك ن رمه (ءانضالا) روند هنوتاخ نالوا دالوألا ةرثك( ةثناضلاو ى ناضلا) ندعمو
 موقلاًانضا لا ردهنسانعمقلوا ناو ار ف ى نش اوم كن هسکرو اهدالوارنک ادارات اتصا لاق رد هنس انعم قوا
 زدهنسانغم یراحانو ترورض هدننزو هعرچ,( ةتضلاو) هلیدم كفلاو ىمط لداض ( ةءانضلا) میش اوم تکا ذا
 ردهنس انعم ق لوا ضبقنم ب وناتوا هدننزولاعتفا (ءانطضالا) ةرورمض هرم دعقمیا ةئنضوةءانض دعقمنالفدعق لاق
 هلب سک ل را داض ؛ءایضلاو (ءاوضلاو) هيمو ضف لداض (ءوضلا) ضبفناو ئا اذا هنمو هل انطضا لاقت
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 | نيدلا ند نه ج 2 شاد نیما افلا پال نم ادویصو اب و ءونصو لج 1۳ هزباعوضوم هتس شک
 ۱ ۱ | اب كم رولب بوم وچ هروهط هنیسارو مهلدیا وبعلا میل ابصلاقب ردهنسانجم كلبا تلالدورخآ
 | هبلا مدق لاش رد هنیانعم قغوصلا هماعطو علطاذا جا ابص لاو علط اذا بانلاو فلفل اص لا
 ۱ | ددهسانع لا عولطو روهط هنسن زیحدول هلبرسسک ك هنيه (ayi) هبق هعبص | مضوامیاًابصاخ هداعط

 ۱ ميف هعصا عضوامیا ًاتصااف هماعط هیلامدق لاقب ردنا وم یب وصلا هماعط و علطاذا جلا ًابصا لابس

 نوت اصلا) ےہہک رعشیال وهو ےل مجھ ی یایهآبصا لاتیرد هنسانعم كلک هّمح هرزوآ هسکرناهک و

 | خیام راهن فصتنم یر هبقر ردیاغز قلوا ندَتاینید مالسلاهیلع ون تیربضح هکرد هفئابط را را

 1 تییشنیباص هکر د حراش رارایف زا ابهجوتم هفرطلوا هدم وق رم تقو ردیتهج یھم كلب نالوا ربع زارو
 | موقوهو نیناصلان -وهلاتب ردذوخ ام ندنمبانعمنیدلا نفح ورځ د وجاب راردیااع دا قوا هر زوایبد مدانا

 | عفو دمت بن مهم نوک ك لزهبقوف یانو یف لداص [لا) مالنلاهيلع حقا ند ىلع ما نوعزب

 ]ا هلناوکس كلادو یمض لداص (هء.دصلا) هلدیصاذا تل اتا بابلا نم اص هل اص و هّاتص لای رد n للبا
 | لا وقول يج ەكى لوا لثامەىضايب کر ونیدهنتلاح الزق اص «دنانبفا ترغشو هلو ا قټمارق کردن یش لوشن دناولا |

 | لیچ هنعون رو لآ دیک هلوا ل رف اللب نږ وقو سلب کږډقلوا لزق هلهج و رپ هدنجق تآاعا روا رعت |
 1 ؤا نانلوارکذ هدننزو همارک (ه ءادصلاو) هلنیتعقف (ءدصاا )داویمآا یا 2 نفشیا ةعیص هيلا رونلوا رعت |ا
 1 | س اجلاو عبارلا :بابلانم :ءادنصو اءدض هد تمو شیعل) "یادص لام ردهنلسابعم قلوا فصتم

 1 ]دیدم ؟یدض لامي ردهنساینعم قعلساب یس هلوقم هاو روم دو داونشلایلا برتضد رشا ناکاذا | أ

 | ,ظنف صبا ادا لچرلا یدص لافی رد هنسابنعمققاب بولیکید هر ملسلن زتو خسولاو عبطلاءالعاذا ءدیضوا[

 ,مدننزورجا (ءدصالا) چ بفبطلقإ زادصلجر ؛لاقبروتید هیبک مادنا سوخو مسا فیطاهلنیضقف ۶ دصو

 | هلواءایتس لام هب فرمرف تول ذکر وید هغالغوا لوشو .رونید هناوبح کرا نالوا هدنکبر  ءدص نانلوارک ذ |
 | هدننزو ها رج روتیدمآبص هدنران:مرونند هب هنینراک نژولساب ءبدصاو رج برش دوسآ یاءدصا یدج لاش ۱

 ]| قجنآ ی تساب كنهندنو هلنوکس كلا دو یف لداص ( (:دصلا) دی دا دص اهیلع یا ءآدص ةبیتکلاقب نمو |
 هدنوهنملوقب لک کرد جراش هن لس اه دص الج اذا تل بالا نم ادص ارا دص لاری هنسانیم |
 ندهنسًأنعن دص دوب هدننزوهلعفت (مئدصتلا) شاز )روت دبا انوت ۳ نوت هلبساب يدنا هاطرپ یخ ردلکد لخاد ۱
 ندهدنتزو ناک کر دلومنمیحد ءا دیصهدنوبو هدننزو لانسلس (ماءهدضلا) اهآدص عع ةثدصت ارل دص لاق |
 ء| داضک الوذام :لثلا هنمو ردقوب وصر اوکشوخوبذعا ندننوص کب برعلادنعیکر دیبسآ هعشچر دوخ اب نیوقرب ۱

 زدشلبا برض یناببشلا سبق تنیرودقادتبا یلئوب کربد جاش زالوا لنام هنیوص ًآ دصاما ردقوحوصیمب
 ۱ ننانجوز نوکربیدیشلیاج مو زت رکید صر هژافو دعب بولوا هدنجاو دزا هلابج كن هرادزن طبقلامدقم هروبزم

 | هدعب بودا برص یمالکوب رودق «دکد لیا راسفتن وند یدیا لا یعطیش هبسخوب یع ند هروب زم
 | دنده هتسنول هکاوولسا هدتنزو رها (یدصل ) نسزم هلوا اتمه هطیقلام | نیسازوک دنسیعی ردشلاقلثم
 a لاقب رونلوا قالطا هیسک ن الواراب داوتساسخو مول ان هکلو راعو بیع "هدولآ لا هسبالموب

 ۱ .تراطا ن دایز ردیدآ .هلیقرپ هدنع هدننزو تار (ءآدص)ردهنننانعمرقخو لیدر عاص .موللاو راعلا دم را یا

 | اگر دبس اسمی دمت هدننزولعفت و ادنصَلا ردندپاعصا هبلموم هزوکهننایب تحراشردنجهلبف لوا قادصلا
 | دایرف هلی وکس تازو نف ادا به (غریصلا) یدضت یا هلأدصت (لایش ردنرابع نددکبلیا ضرعت هب هننسنرب
 ]أیرلحاص تادرفم هکرید فلو خومضاذآ فلانا تابلا نم انصلح زا رض لاقت ردهنسانعم هحرص كلا
 | ردنا تباور ندلبلخ ماما شفخاردقوب یسانعمو فیرصت القتسارزراب دلی لاما هدنرلب اک یت ءرض ونشا

 | كيمو یتف لداضا اصلا )رایدیدًازبص هللادبا هنهزمه یتفرح ءاخ تنسهلک خرم هکردندنرللادبا بیارض كبرع
 | لچةیهلسنز یهلنکرو علطاذا تل بابلا نم امص بلع امض لاقب ردهنسانعم كلاروهظو عولط هلوکس
 | تتلو رک هدننز و لاغفنا (ءامصتالا) تیج امیا ام لوت زد هنسانعمقلوا تعاباک .بودبا قوسو
 | ةو هيك دلتا دل وت دلو (ءاضلاو ة هاضلا) لا لبقف هتلج یا ًاصناق هنأمص لوقت ردعواطم ندنظفل امص
 1 اص اک او روند هبونص كاتو ورادرم نداروهظ هدنشاب دلو لوفیبع نالوا ەر ءا یردنانلوا رمبعت شاو

 ا هدننزوهانقروسدید

 بونلوا در :



 زدتملغلوقیدا قاشا ه «ره صا كرو زدشفاو !بلق دیار ءا هدعت تونل وا لات نداو قف |

 ا از هةتتسدایط مس تللا نا ردلکد ٌنازرد ةنلضا لوا یاب ارز ردلکد ےک لابا تلق دی رھ نالوا یا اذ

 اانا نالوا هركصتدقلا نشپ لابا یتش هتش ةدایز م دع قاب روند تیبا دن كنظفل انشا هج ردقل اق
 ایا ندنتمجل یماشا کردو یالک ص لف كدر هوج کرد حزانش ردلکدزت اب لادبا هب هرشبه هنتلاضا ید
 إقرا مقحتآاب ثالث ننونلوا بلق هلا نوجا قرط ه١ نالوا داکمال هرکصتدقدنلوا لادباهب رمش ی ؤا |
 د هرز وآ اباشایظعل "یو یهتنا ردنفلوا لادا هواو واو وتا هفلاهرتخ |یابوقذخ یظتسو یا لانس

 | فلاو لادا هلا نی هرمه هددنزو الاعفا یدنلواٹیاکح شد ایبشا هدنعجیو هلااقا هزز وا لاح نانرونلعجا
 |[ یریغضت هشوردق ونءاههدنسهدام * ارز اللا دا هاه ی هره ر دوق نکل کوش یخ یی هواتناو هل هدایز
 ۱ ندا هاکح یوتاب تونا سیر کارد هدر تل دوخت هلا : دیداشتو او رک ر داکد وشد نب ا

 ]| هدزفم ر غ لع یس هلک ازعش هکد ن رد عجج هدرفخربغ نیغ فولوا ءالعف نن زو لاض ا قان هلک ابتا كنم رهوختوآ
 ]| لقت هیدلکلوا یلۋا رمه "هلقملوا لاقتتسا نیتومه ندنرخآ هد نمامجج هرزوآ ءالعق لعاف ار زار دشآوا عب

 .دربسو لقنندلیلخ ماغاو کردیا تلالد دن كف عنمربدقت تسلا :اتعفا كنون ردشلوا ءایشنات

 | تودا طلو تر نهذم شیفخا یلهذم نایلخ هد ةر ورم هناکنح ود ]یورو
 ۱ یک ءانوهاو نیهرذ ءالعفا قزو كنسهلکءایشا هکر دو یهذم شفخ ماما ارز ردشمالنا نییقینایم یزالوق |

 روک ذمهجوارز ردشعاهچب هدحاو رتغلیع هک یک ارعش ردنتخاعجج هز ذوا یخ لئئدرفم نالوا درطمو سقم |
 لاعفانالوارسکسخجج ود ءالعفی زو كنس هلک بقا کز دوب آر لیلخ ماماو ماعجب هر زوا ءالعف لغاف هرتزوا |
 :تادزتدلکءاشا جور یدک موزه + شن هک رفع نالوا لمع تسمو در طع ار دلو همانند |

 یسملک اش ارز: و دٌنعلق یر نم ربغ بونلوا لات قرص هلی لاما ت رنک ی کج ار فاو خزف ردلاعفا یو |
 رک ءالعف هحربدقت وب یک ت اوا ر عوارض ردشلو هاشم هنسهغیص ءالعف هدکیامج هرز واتاوایشا ۱

 يعول یرهوج هکدشنرملک منال قل وا قز نع ربغ یخ د یراذک اما و ابا هروکهنریرقتوب كنب اتکو یدلوا|
 هدنژو هخرش هلن رنک نبش( هتل )رلیدمردنلعچب ها اتو لا قر هغبص ءاعساو هات ربع ریز یدلیاجز | ۱
 ]| هتدازایالاعت ها هتش هوش لک لاق یک ت یو * هدازارددت انعم كلغ ییهننسفرب رفع ند روب زم یانعخ
 رده قاق یو سطضم هل ر رمسک كن هریه(تءاشالا) یدنلوانان هدتنت هدام ءوش هدننزو "ناعیش( ناشتا

 نمسقشقاب فلتخو لتخم یک تو هینب بوتلوا یساضعا بشم هدننزو یظعم (ًابشلا)اطایا هيلا ءاشآلاتش
 هلتتلا یلشا فلثخلا یاایتعلحب لاقي ردراو شرب هدنآ ؟ ندکلنکرح رھ هک ان وکز وتند هيسک نالوا چسب

 با بم لکی ھه و یلام ءزشاب لوقترونلوا لامعتسا هدنعقوم تچ هکر د هماکرب هلیعتف كمر( ئش
 ۱ ردنوجما بت یس هماک هام هداروب ورد ندقحب هوا لضاح هت اکبندنا دوخاب راو یتسانم هنو یو ی
 "غوا فر هدنن وهفم نخت نامه نیک لادعب ردفوذحم یداننلصالا ردشعلوا الا ییکز ت یاب هدعب ۱
 روتلوا رکذ هدناب سیم یخدلام * هاب هنر تاب دنا عوفي یداتوتق |

 لوقت رد ةنئسانعم كنا قوس و

 دهکیا ههحو هاش لاقب رد هتسانعم حقو هیوشق : كما نیکرجو هيلع هتلج یا ايش لالا نع هابشا ۱
 داضلا لف هبضغ نکساذا نا ایت لقب ردنسانعم قوا نکاس بضغ هدننزولمت مولا

 نززوکل وق لعقعادلق نترازوکب وشلاح هفغاب م دعم ند مچا یرازوک یک ابلک هدننزو هل رم اصاص
 بوق روق ند هكر وانه عب کو | تفتلا لبق ينبع ا رح اذا ورطا ًاصأص لاقت :ردەنساتعم قوا هر نوا تن
 لاش رد هنسانعكمربو اواو هل لذ و فاخ اذا نالفنم ا لاقبردهنسانعم قلق و رف سو عضاوتاكا

 تأشًاشیبهعلا تاصاصلاغب یک ااش رذ هنسانعم قم اموطیشآ یباغاامرخ یشیدو تّوصیا هیآضأص
 زا بوقروق ندهسک رب دو هدننزو لر( وام ۱) نیحاذا لحرا ًاصاص لاش ردهتنانعع قلوا ققروقو |

siiهدننزو حب ریز( - صتصلا )هل ٌلذو فاخاذا نالف نم ًاصأاصت لا ردهنسانعم قلوا داقنمو لولذو اذو مار اکا  
N ۱هل سک دداص (ءاضتصلا۱ ردیهلعاتسم  

 [(بصلا) هلیاه رد هءاصیص یدرفمردضقلت مدعیبسیکصیشرونید هیامرخ کو نف ن

 لیلصا ردهنسانعم كلبا لقنهرخآند بوق ندد رب هدننزو ذوعق (ء ,وبصلاو) بوکس كلاب و یف لداصا ءاداص |

 يانج ت مشمس
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 ۱ ءا ؟دنزو هتتنشو) تو دعقم (اتنلاو) هدننزو هزج (ًانْسلاو) هلبن وکس تاونو الث تاکرح
 E هگشو هانشلامن ردهنسانعمكلیاتوادعو ضغب لاف (نآنشلاو) هدننزو ناس (نآنشلاو) هدننزو هرکم

 ]| دارغا نفح كنهسکرو هضفبااذا عبازلاو ثلاثلا بابلا نم انضو اننشو ةونشیو ةًانشمو اتشمو ةأنشو تلثیو
 (ةیاتسلا ) هنم اينو هاطعاوا رقا نش ان لاقم ردهنسانعم كلباتمذ ءازا توربو اما نفح لوق نی كلا
 1 دنارکسرونی دن اشهذشنوم رود هب یشک, ی طبمو آدنیکو عیب هددت هدژنزو نارکس (نآنشلاو)هدننزو هنالع

 ۱ ۱ توادعو و وا ذفح-ندیدنکع بطلاب هدننزو هو کم (ونشلا)هدننزو یشطعرونیدیًأنشو "هدننزو

 ردن ونعمرما قلوا تولقلا بوب ارب بهر زا اقل بوخردقن رهرود هر ۱ یک نانلوا 1

 | اد هسان هکر کندو نانلوا طابنتسا ندقالخنابنکو رولوا مانا تبثعاب ید قالخا نسح هغهاکو

 | لوهجاءانب یعلحر ان نشلاقب ردهعلب وب خد یسکعرولوا بولقلا بوبح ید یسیدنکه هنر دیار دالر میچ
 هدنتاذ زد فنره روند هب نشکرطنم دیو نیکرج هدننزو دعقم انشا )الیج ناکولو ضغبم یا ونشو ھهق

 ًاتشم ضعبلادنعو ردردصم لصالاق ارز رد واسم نانو رک د نو عجود دارفا كنو هددسلا تولفلا تون

 سانلا ضفببیذل وا اب ناک ناو حج قیا ًانشموه لاق هلواردبا توادعو ضغب هقلخ ماد هکر د هک لوشت
 سفت هعسرو ین ون دعوا هح هیلناتوادعو ضاباماداک یل هکر د هک لوشن هدننزو تار (ماتشلا)

 هند هلوارذاص قوح :ندیدنکراوطاو لاعفا قحهنلوا توادعو غب کن دهننک لو هدنرسعت : نکلردشایا ۱

 مالماکآ موقرعرتسفتو ر دندنس هغیص لعاف مسا ةغلابم رد هدننزو لاعفم هک ی طفل ًانشماربز یدیارولوانسحا

 تفاظناعادبودنآتانتجاندسندوتول 2 رفتم هلص كيونو :یعضو یخ كنش (هدونشلا) ردلکد

 ۱ که ونشدٌزاو رونیدهغلواهرزواروکن سفصو هکر د ەنسانعمزرفتور وند همدآ ترش ه هرکانالوادنوا تهازو

 1 ebi سپ ردشلوا ای سرور اللول تاداعمو هضعابم نعد نآتشهدنراهنایمامنا درد هارب هدنع

 1 قت هژزوآزوک ذعهحو هداروب ۇش رد حراش نکآرولواسهنسنعم ناش یسک

 | ینشهدنلبسن كنو ئه ردتفاضا ثعاب یرللاوحا تفاظنو لاعفا نسو تاذ تلاصإ كنقلخ هموقرم
 ۱ كنو لدم دشت كراو زس هزه راده ونشدزا هکرولواهاکو زلیدلیاا رجا هنس ارج هلیعف تو هلوعف هلی هزه رونید
 | نب رهزو رددژنابزیخدیونش هدنوبو ند هللا هزمهو دع کی ءانشلا ر هز ینا نت نایفسو زازید یوش هدنئسن
 ًانشهقح هه وش ش لاق رد هنسانعم كمر و ییفح كنهسک رتهلنیشف aJ) )زدن هیاخصهدیسکبا یوتشلا هللادنع

haeرد کان تداوم تق دوخ بكار تح تتهسکراو اک اهاضعااذا  

 | یاوشلا )هجرخااذا * ملا + شن شب لاعب ارد هنسانعد ابا جارخاو هنمآ تو .هاطعاو" تقااذا هة ىش ش لاتش ||

 تمزحو نیرو و ضوغیم هدندنع > اص هک ایوکهیملوا تاضو لاک هکر وندهلام لوش ۳۹ حاوس ۱

 ]| ةاغف (نتشلآ) ودهدنکبس نانشوذ هک دشمل وا جارج | هینخارخحم تسد سن لعاف خو اطحاو دوج هز هلغلوا
 ۱ اتاق لاق دزد ةتسانعم لا مدیا هنیکو ضخب هلبرب یر هدننژو لغافت ( ءواشنلا )رد ز وشمر عان .رعاشکر دول كلامنا
 | یءوشب نالفنأش لوقت ردهتسابنعم اقا دقن ینسهاینوکس كواوو یف كنیش (ؤشلا) !وضغابتااموقلا

 یعدهکر دینولقم یأشب یسلک اشو رولوادزاو ندناتو نادل وا بابیعب یاش تلفوهو ییعبس یا !ءوش: نيسو

 تاب هلغلوایواوهرو زم ام نک د موش زم هدا لتفح هک هتنریتشانعم مدفنو قتستردوآش یژدصعرد هدشنزو /

 ءوشو ,یهشنا ردموقرم هدننزو نا فاخ نامه هد هراس تاعا هکربد حراش ردنایقفالخ یدورو نیا || "
 نیا یا یاش لوقت رد هنسانعف كمرب و تو یتنزخ یا نالف ی اش لوقت ردهنسانعم كلبا كانچى نۈر

 تېچ ىا تّوَشلوقترد هنسانعم قلواطسدنمو لانج رف ن دنا هلک لک شوخ كر دعب ط هنن هدیداندوخ ابهدیدنسپ رو

 یسح كركر ونید هی دسکر ظنلادیعب ار دهلب رسک كه ددم یاب د و خف كنیش ےک دارو ٌناعبش (ناقشلا)تجرفو

 ردمدآیبحاصناغماورکهندیار دنو هظح الم ق روغ ازومابقاوع کن وسلوا یونعملرکو ردنولسسک تن ونسوا ۱
 هبن الع( هّاشملاو) )هدننزو دما( هاشلاو) ءاشلاو)هدنزو هعیطخ (مشبشلاو) لينوكس كناویتف كنبش («یشنا]
 ۱ ةي اشو هءاشعو هتشم هو اش هاشا خش ةش لوقت ردیف داره نتساوخ هدي س اف کر دهنسانعم نلبدهقنژو

 ۱ EO یکوا متد هدنکرتوربح هدشنراف هکر وند هدوج وه ره * شو 9 عداراٍّتابلانم

 هد هل ر نکو یقفلواوهکرولگ یو اشاوثاواش او تادابشاو ءایشا یعجب یکل اوق|نونساوا ی 4 ۳ یک مانجا
 نیر ا ربيت هاوي نا هلال ثأای یدبا ی اشا ضان هلک یواشا وب شاو زدن



۳ 
 سس سس سس سس سس سس سس سس سس

 هراکنا دعب زرقا یا قحص نالف ایست لاق ردهنسانعم كم لا رارقا راکنالادعب, مَمح كنهسکرو تفلتخا اذارومالا

 ىنمسق كن هلی ؛درانبش (قن قسو) هلیوکس كر ءزمهویتف كرانش (ًااش) ذیل نیشلا لیسسیصف
 لم هیروس دوخ بكنک بوشا نمسق كشا كاذکییعسق یکو نوبقو ردهاکح ندنوص نج شاچ هیوص
 ۱ هکیجا وصوهکعع < سد یکو نویف هلم وش وش صعبلادنعو ردهیاکحند رازا و توص كحهروس نوح قوا
 ردهنسانعمكعد وشوش دوخابأشأش هر زوا یییدنلوارکد هدننزو هزاز (ةاشَأسلا) ردهیاکحندیوصقح«رغاچ
 ردهنسانعمقلاق شوببویقوط یشآ یجاغناامرخو ۇشۇشوا اش أش ل لاقاذاةاشأش لاو ارام ا یعارا اش لای
 روند هب امرخ رکو انف هکر د هنسانعم صبش هدننزو لاسلس [ءاش لا )حاقللا لیقت ملاذا لضملا تاش اش لاقب
 اوقرفتاذا موقلا ًاشأشت لاقب رد هنسانعم قلوا رامرات هدننزو لزززت (قشاشْنلا )روند هنراجاغاامرخ نو زواو
 اقلطم هلنوکس كن هرمهویخف كنبش ( اش )عضنا اذا مهما اش ات لاقب ردهنسانعم قلوارتکو نود شيا ړو
 كنېش(ةًابشلا) رد هیاکح ندنوص كج هیلبارازآورجز نوچ عنم ندقعاص هتسرو نوجا كعروب نم راوط

 هنسانعم لغقلا شارف رونلواربعتیردیلک هکرونید هکجرومد هجا نالوا هدنعادیلک هلیئوکس كنيت یانو یف |
 " | ؛یماجیا ؛یمأش یش لاقب رونید هثبش نالوا ظیلغو درسو نشخو تشرد كر لر سک هلم ه۸ نیس (یماشلا/]
 لوق یلع روند هنیزریلف نافج بورابهزات كنیک او كنجاغاامرخ هلبنوکس كناطو یف كنبغ (ءطشلا) ظيلغ |
 عرزلاو لخفلا خارفوهو وطشادب لاق هلیعض كناطو كنبش رولکءوطش یعمج روند هنغارمب كنيكأ ةبصاخ |

 نیک ادوخابیباغاامرخرولواردصم هدننزودوعقیوطشو أطشوةبالا هاطشجرخ عرزک. یلاعتهلوقهنمو هقرووا
 ًاطشو ءوطشلا جرخااذا ثلاثلا بابلا نماءوطشو ًاطش لنعل اوا عرز ًاطش لا رددنسانعم قمرافچ يلق هزات
 رردیا عطق وید رولوا غنام هنتوق كج اغا هکرونید هرانادفو هراربلف ناقج بو روس ندنفارطا كجاغا رجلا
 | دعق لا قیرونید هنراکو هنسبیق كياج رهن, طشو هلیعتف كرمه رولک ءاطشایعجج رونلواربعت یرللکكچاغا

 یشماذا ًاطش لج را ًاطش لاقرد هنسانعكعروب هرصیق ًاطشو رولک ءو طش یج هطش ن یارهنلاء طش ق |[
 أ ردهنسانعمكلبا ع اجو لح را اهیلع دشاذا هقانل ًاطش ل امیر دهنسانعمقمرو انالابهنیرص راوطو رهنلاءهطش لع

 هلقتا اذا.ل اب ر عبلا طش لاق رد هتسانعم قمردصب ةلكملكوب لوب رغآ هراوطو اهعماج اذا هنآرماًاطش لاقب |[
 قفار هرو هیلعیوقاذا لم ماب لج زا ًاطشلاتب ردهنسانعم قلوا اناوتویوقوناقنایط هدنصوصخ كمرتوکلوبو

|Êیطاشلا )هرهقاذا انالف ًاطشلاقب رد هنسانعم كما رهقو هتحرطاذا هبمالاتّأطنلامب ردهنسانعم قم هنابيو  

 | «دنزو ناکررولک ن اطشو رولک یطاوش یعجج هطش یا رعلا یطاشو رہنا یطاش لاقب ردهنسانهراکویف
 جرخااذا رها ًاطشا لات رد هنسانعمقمرقح بوروس نا دفو ملفندنراب در شه رسک کن همه .(هاطشالا)]|

 هلراصف «دلوغلباذا لج زا ًاطشالاقب ردهنسانعم قلوا مدآ یربارب یدنکب وشش یدلو كن هسکربو(ءاطشالا
 یداولاًاطش لاقب ردهنسانعم ق ندنف ط یکی: هلغلوا نقشاط یب وص كرد كاج هدننزو لیمکت (عرطَل
 قلوا لوبلسو هبلوجو تسب هدرب دنو یر هکر دبفدایمو هدننزو هأیهر (ةایطشلا) هابناج لاتتساذا ایشن

 ]| كىش وروبهرمصیبق هب وشرق وشرق هلی هکر هدننزو هلعافم (ةاطاشملا) ابهر تعم هبآز ن ایطش لاقن ردهتسانعم |
 انم لکی شم یا انالفت ًاطاش لوقت ردترابعندکع روب هدنراکرب وا ییکندو هدنراکر كره یسیزب هکر دهنساتعم ۱

 بوروس یشید وزآ كناویحاسو كنءود هدننزو دوعق (ءوقشلاو) هلیوکس كفافو یتفكنبش (ًاغشلا)ئظاش ىلع
 كفذاب لوق ىلع قمراب یتشاب كنهسکرو علطاذا ثلاثلا بابلانم اءوقشو ًاعش ها اقش لاق ردهدننانم قمعچ

 ینعی هقّفوا هقشاذا هسٌرأفش لاقب ردهنساتعم ققغاط بولو هفرط یکیا بوباط هلبآ قارط یتریاجاص
 رم( ًاعشلا )هًافشم باصااذا انالفاقش لا ردهنسانعم قق وطاب نمروا هنسهبت كن هسکرو اقا هاو مش
 رود ید قشم هک تن هنسانعم طشمرونب د ها رطهدننزو هسنکم (ءاقْشلاو) هدننزو تار عج او هدننزو

 كناوسن هلکنآ رد هنشنرب ندنرلتلآ هطشام هکردهنسانعم هردجهدشنزو هبنکمًآافشمو رد لتعم هک هدننزوربنم |[

 نرفمهلیحت كيم ( ئقشملا) ر دقج هلوا یرلکدیدقشاق هدنزرط هحخپ رار شاق ینرلشابو بودیا حالصا نج اص
 هلن وکس كفاکو یف كنش ( اکشلا) هقرفم یا هّأفشم برض لاقب زونید هنسهبنشاب هکر دیفدارمو هدننزو
 اش نم ثلاثلا بابل نم ًاکشربعبلا بان اكش لاقب رد هنسنعم قمقچ بوراب یسوزآ كناویحت هکر دهنسانعمقش
 ماكشالا) ققشفاذا عبا زا بابلا نماکش هرفظ ؛یکش لاقب ردهنسانعم ق زاب بولالنج قنرط هلنیتقف کلا
 كنبش ( ًانشلا) اهنجرخا یا اهنوصفبءرصلا ت اكشا لاقب رد هنسانعم لمزوشقادب لادجاغاهلب رسک نهرمه
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 | ضر هلبص كننسمو ستو)یهتتاراب نا لامعتسا ةدروشو نسافر ەدراەضراعۋ ٹافآ لمص كس هلجزآ

 ۱ رب فعضو ردندنل رف ضال ا یلعمانعلا فطعروئلوا قالطاهب هضراعو تفآرغو دووا قالطا هتل |
 | نیسلا مص یاهارقق ءوسلا اّواسا اس لاک لاو هنمو رونلوا قالطا هشناو روند هتلع
 | رد هدننزو یرشب هکرد هلباونع یءوس هروهسشم تارق هدفموق رم تیر انلااوکرشا ڻیذلا ةبق ة اع یا

 | ةفاضالاو حفلا هوسلا لجزو ءوسلحر اذه لاقنویدنلوارکذ مکه تنرد ردصم هلبعقف لنبس ( ونک نیساک
 . از داروتختأساو مننددنک اماده زوا یلبج یاضتقم هک د هکر رشكيو شنمیو راکدب رب و یعنایمف
 | ردصلفضطو ةغلام ردشنلوازب وجت هدحابصم نكلزدلكد راج كعدءوسلالحراق ره تسفدک رد حراش
 ۱ | خرد ئاج هد عضو عتق هدنلوق ءوسلالوفربخالو یبتنا تعنلا ىلع ءوسلالمعلاو ءوسلا لحزالا رولوا
 ۱ لقتال لبضاخ هکر ولوا كعد اءوس لوقتناق رخال هدننزوص هضو رولو اكد حبق مالک ربخال هدننرووص
 || تعرههر غف ردشفملوا ت ارق ەد هليو ىف انس ىس ةم رك ةبألا ۶ ءوسلا هرادیهیلعو رذکعذ اءوس ۱

 ۹ یاد ادم تههخو و هدفانکه کر بد جرم ردٌشلوا رشفتللا داسفو * یدر هروکه عضو الب ورشو

 | کر دیبکت فعضو فعضو هرکو هرکی رف هدنیبهموعضع با هحوتفم هکیدلاق ئدنلوا ترق هلتبتهچ هقوقرم
 ] نالوا دارم یمذ كن هحوتفم تنا رد راردصم لصالا هدیسنکیا دوخاب ردعسا ییوعصعو ردضم یوق

 | هدازاو ول هبدارا لاب ردوا یزاج'ردنضبقن هلزیخ هک هسار حر شهمو خو بولوابلاغ یفاضا هّتش
 | هدوج «رنادو بولوافاضم هنس هلک ءوسنالوا حوتفم هلغلوا مومذم نط هدننرابع ء وسلا نظندتهج و رخ

 | یس هه رک ئالا ءوسلا رطمترطما كاذکر دارحاو قحا قلوا فاضم هرزوا روب رم لیوًتقجما ندنفیدلوا
 [مایئسالا ) رده انعم «یدرو داسف خوتفمو لاح ءوسوزرض موعضم ضعللادنع ردشتلوا تآرق هلنیهجتو
 | لاق ردهتشاتعم قلوا لانغو تم ندنس هلماعدارتسانودب كتهسک رب ردیعواظم تانءاسمو ءوس هدننزو لاعتفا
 ا ا نالف لاقهتو زدی نسخ هکر دهنس انعم كل | وتوکو تک هدننزو ی رشب (یوسلا)هاتساف هءاس

 ردهتساتعم كالا دننافو وتوک یی هنسنرب هلبرسک کن همه (ةءاسالا ] رونلوا قالطا هشتاو هدّضب یا یءوسلاب |[
 ۱ كنس (ةءوسلا) نسخا د ضنا ءاسالاق ردهنسانعم كلیا تاوتوکو كلكه بسكر وهدشفایا ةءاسا هءاسا لاق
 ۱ لعفنم نح اص یسلچا هسانرونلوا رتعتیرب دوا رد وضع نالوا مارخیسلوا نظن هک دهتسانعم خب 9
 ۱ ندهلعوو لع شحافو ند هلکش حاف هکر د هتسانغم هشحاافو هتروعو هج ف یا هت ءوس فشکل اش نوع کیدلیا

 ۱ رد هنتسانعم عبق کل كلذکه دننزو ینطع (یءوسلا)ر دهنسانعم عبق ا یوخزمار و ردنرابع

 | دضیا قلاب نا لانش رد ههبق هلعف هکرد هنسانعم هطخ هلیرمسک ن هدناشم یاو تف كنيس (هثبسلا
 | تامس ءاوتسلا ردوا ماتدا هرکصندقدنلوا بلقهبواو ردهوبس یضا هکر ید حراش هتیطلا یهو هتسنخا
 نیکر رح هدننزو رجا (ءوسالا )قاذا اءاوش ءوسب ءیشلاءاسلاقت ردهتسانعم قلوا حیف هو نیکر ح هنسنزهدننزو
 ۱4 ازکه عبقیا دوس ءوسأ ماو حقا یا ءوسا لخبر لاقب هدننزو ءار رود ءاءوس هدنشنومروتد هپ ؛ینکنالوامحبقو

 هدنزو لیعفت( ةعوسنلاو) هدننزو هلعفت (دئوسلا) رولوا ترضدن هک نتوسلوا طاب رکو نوساوا یرهاطیم#
 ءوس لاقت ردةتساتعم كما فن رو تل وڏ دتاوتوکی شاوي ةلتنس هغد هسکرب

 ۱ لان یااهدنزر ةفارخ (هءاوس :هءاون )ردتعاجرب هلی كنس (هءوسوش) تاسا لاقو هيلع اع یااوسنو

 | نسح یو نساح نالوا لناقم هک هت هرزو| سابق مغ ردیفچن ك نظل دوس هل سننک كو اوو تفك يم (یوانلا

 ارتش د هءاسم ید رقم د وخان زدلکد عوعسم یدرفم ید لنسکیا ضفِلاذتعو ردمجب ندتس هملک

 اقف جج کروند یواسم تولوا درواوهدنعجت ی کی دنا هاء وسم یلصا ردلناعع

 عدا واسم ىلع یرحم ؟لیخا لثلا ةثمو زدیلب قم نساح هکر ردل معتسم دز انعم صباقنو بویع هرعب زد تنم

 لشر لو اقثاسو لماح هثیرامادقاویرج یرلناذ مرک هدرا هسلوا یحاص توغو تاصواردقنرهیمسقتآ
 تنوم لاکا تب را و تلاصا تحب ومزب ه هد هسیاراو لاح فعض دقت ره هسک نالوا عرکو لیضاروزم

 هووس لوش هلننوکسكناو یرتکو یخ كنيس (یماآ) ژوتلوا ترض هدر كصدردباتمذو دهعیاتحاو

 قمعاضیدونن نانا وا رکذ هدننزو لیعفت[ *یبسللا ۱هلوا شملک هراجوا كندم مدقآ ند زامغاص هکرونید
 كایازاردآ ىدۇ نیز سقبغاص هقان هدنزولعفت (ءویسْل ]امن بلحاذا افت ةقانلا اس لاقت زدهنسانعف
 تست لایق زد هتسانعم قلوآ فلت هنسنرو بالحرق نوللا تلسرا اذا ڈالا ت اتت لاقى اد هنس اتم
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 ۱ هدننزو باک (ءابسلا)ردب وسنماکآ یس هفناط هب سند هعيش ءالغ هکر ديما یردب كندتسک مان هللادبع ًاسو |
 روناوا نلن فّرحو ذوخأم ندنوب یرلکدید هبب وس هدیکر هنسانعهرجخرونید هیچم هدننزو هثیطخ( ةئیبسلاو

 وید رردبا لامعتسا صم لهایزک آ رونلواذاحتا ندهطنح هکردنیبنهنوکرب هلی كنپس ءایوس هدعیامن نکل |
 لاقب رد هنسانعم قلقورفرمسوعضاوت هلیرمسک كنهرمه (ءابسالا) رولوا شوا هصوصخ تغل هلغلوا موسم |
 ([سلا) هبلق هلعضخنا عي تبخاذا ؛یشلا ىلع ًاسا لاو مضخ یا تبخا اذا ىلاعت هلا مال نالف ًابسا ۱
 كالي *وس روتبد هپ یرد ناقج بولیوص هدننزوریما (؛ییبسلا) هنسانعمقیرط روند هلو هدننزو عقم |
 یا ءا د لان رک اید رثبم هدتزو ههر الا )رولو ای عن یوا نالب کو نمد رب نازایی ۱
 هیسک ی لشاب وب وسكي هدننزو هرکتسم ازومهمو اروصقم هل هیقوف یانو نونو هدحومیاب (تنیسلا) ادیعب ارفس |
 صوصخ هبهک اتو دارکآ یکیدید خوکر دنلیا ریست هلرابع خوکلاک الیوط هسأر نوکی نم فلومروتد |

 ًتنبسم لجر لات زردبا ریعت غوه هدنرانیپ رولوا یطوضتو هدنلکش جوکروا یہ هبت ندقلززاس هکردهناخرب
 كحهیلشیا شتآ هدنتلآ هر هلبنوکس كن هجم ی اخو یف كنس(ًاتحسلا) خوکلاک البوط هاو نوکی نموهو

 یسدونحس هک تت ردقلا تحت ابهذم اهل لعج اذا ثلاثلا بابلا نم احس رانا احس لاقي رد هنسانعم كما لوب
 تأرجو روئبد همدآ كالاجو فیفخو تسج هلباه( هوا دنسلاو) هدننزو لح درج (وآدنسلا) ردلتعم رکردهیانعموب |

 سارا مظعو رونیدهیسک «روجول هنحهدرخولشاب صی و روندهیسک هماقلارصقو روند هب یک یحاص مادقاو
 (سسلا) هل رسک افر دولعنف زو كنوب رولک ن ووأدنس یعجج هنسانعم هذ روند هدروقیشیدو روتیدهیسک ۱
 ردتفل هده سسکل نیسرونید هنسهطروع قلاب و هنسهطروع هکر کح هلباه(ةًارسلاو) هلیاوکس كنارو یتخف نیس |

 ءو رس ةدارج لاقي روتیدهغلابو هبهک یکچنایلطروم هدننزوروبص (ءومسلا)ردقلواروسکم نالو|معا لوق یلع
 عجج هرزوا لعف لوعفار ز ردردانربخا نزووشاو هدننزو عکر رولکء سو هدننزو بتکر ولک رس ج ضوببیا
 قلطرومب قلابو هک کج هلبنوکس كنارو تف ك نبس سلا ردنایاافتکا ندنظفل هکمس فلز زماعجچ هلباربسکت
 | قلوا قوح یدالوا كنوتاحو تضاناذا ثلاثلا بالا نم اءرمس ةکعسلاو ةدارطا تأرمس لاقبرد هنبمانعم

 را لاق ردهزانعملوا یتدوبهدننزو هلعفت ( ةئرسنلا) اهدالوارنکاذا ها لا تأرمس لا رونلوا لامعتسا هنسانخم

 | ددهننانعم قفاچ بولکی قو قروه كن هک کج هلب مسکن همه ارسال )تأرمسیعع ةدارطاومأ لا ت ارس
 شرآ لاعب روید هړ قوجیم یکج هدننزو هدورسم (5 ءورسملا) ضیبتنا ناح یا ةدارجلا تأربسا لاقب
 ایم هر ًاطسلافب رد هنسابنعم كل عاج هلبنوکس كناطو ىف كنس (ًاطسلا) دارملا ةرينکی ا ةءورمسم
 لاقب رد ونی سانعم ی مردزص بودیزا عاب هرکه لینوکس ك مالو ضف كنيس (السلا) اهعماجا ذا لانل|بابلانم
 قمرقچ فغان بوقص ییهنادیسهاوقم هنكو مصوصو .هإلاعو هنهطاذا ثلاثلا بالا نم الس نعملا الس |

meine 

 ییدخاو :هبرض یاهالش لا ردهنساضعم قمرواو هنهد حب خسف هزبصع یا مسا الس لاق رو هنستانعم

 یررانکیت كنجاغا امرخو هدقن لج یاامهرداذک الس لاق ردهنسانعم كمبو بویاص جم نامهپویلباربخ |
 هرکی سدو هدننزو لاعتفا (ءالتسالا )«ءالس عزناذا عذجلا السلاق ردهنسانعم كلبا حالصا هلغترآ بورابوق ۱

 ردعسآ ندروب زم یانعم هدننزوتاک [ءالبلا ۲ التس نع جا التنا لا ENE فات

 لا لوش روتید هنکبامرخ هدننزو ءارق (ء السلا ) هدننزو هلعفا روکنا یجرونید هخابقاص شلزدزص |

 (ءاطنلسالا ارولوا یرویس هدناکش نکی امرخ هکرونبد هننرت قارزمو قوا عونربو ردیدآ شوق عونرب و هنسانعم ۱
 عفترا یا لجر ًاطنلسا لاقیرد هنساضعم قمعچ هنس هلاوحاب هنسی راقوب نوجا قاب هیدنسنرب هدننزویاقتلبا
 هک هدننزو هیبع (مباوسلاو) هدننز باس( اوسل او هدننزو باس /ءاوسلاو)هلتف كنبس (ءوسل)هیلاظنب شال
 ردیولقب هلغلو| هنواسم یلصا كوب( ذی ءاسلاو) هلبخقف كيم هءاسلاو] هدننزو هبنالع(تیءاوسلاو) ده دیماه

 هکر دهنسانعكمیا شيا قج هوا نیکو لعفنم بویغاشوخ هیسک هللا دیدشنا یاس (ءاساو) /هیاسلاو
 ةءاسسو ذيباوسو ةياوسوةبوسوااوسو اوس هبوسب هءاس لاب روناواریبعت كلها كلوتوکو كلك |
 ردکعد كادو كاوتوکر دا هلی كنيس (ءوسلا) هرکبسلعفاذا ةيئانسو ءاسو ةیاسو ةيءاسمو |
 روما كركر وشید هشبشندیا كل هصغو لعفنمو مومفمیناسنااملطم یسهدام دوس هز وکه تناسب هد اصب كفل قم
 مج نا دقفولام تاوف نونساوا ند هجراخلاوحا رکو ندهیندبو هیسفنلاوحا كرکو ند هیورخ او هیویند

 . یدنلوا قرف هلی هلیعت كنبسو یدنلوا ,لامعتسا هدراص وضاع یانعم هلتبسا نمر ر دعب یکق یدضو |
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 | زیما یار دیدآشومرو روی یتک نان قلوب یک اورو درودو حال میوشوییم هدوک هدننزو

 || تاقىر ذب كن هسک لو یک اله سفتلپروتند هه اج نالواثداج هلیبس توم ةلبنوکس هلو اوو تح كناز موز
 ]| هتسانحتلبا لاطاتلقنم نامزنداوح یی هسکرب نولوازدصم ءوزو یکت نحو تک الف ینیدلواراجودهلکلیا

 | تب اخب هد دلوا بای رقطظ هنکیدلکهر ورم یانعمنیخیهیهملکوبهکیدیدورعوبا هب بلقنااذ اوز هپ رهدلاءاز ل ا
 | لصف یتیاهیننمو قح هدندنعنیةلقمو نییوغااکآ انعم بلوا عقإو هدام دقراعشا ض بارز مدلوارورسم

 3 داخ هک اوضدوخ ان كلبا عنمو رز فدک شاو لالا اال دزور اا اسلا ا

 نږرازا توص هک راس هد لح و زلبرع کر ده هنن انجم كل ازآ نوچ كلما تعربس پوشا ,دککرویدوخاب |
 | :برشبلهاعدوا سلم رجزاذالءاس سو اسار اما اساس لاقب نل.زدیاربن اوچو نیوچ هدیکر رد ہیاکح
 | هدیروش نمرو شراف هنسنربهلتنزو لزز (ۇښاسنلا) هیلو رمأب مل یا اسالواحال لدلا هنمو جراشلا لاق یصم وا
 | باك (ءاسلاو) لينوكس كابو ضف كنس( اسلا )ا تشلتخ ااذارومال) تست لاقب ردونسانعم لوا فلتخو
 | تالا بالا نمایسموا ءایسو أر ا اس لاقت د ةنسمانعم كلبا تشارجب هلرعف كزابوكيم(ًابنسلاو] هدننزو
 ]رها یسر هالن هسیار دیش ا نوما ترا چ رکا رد شنوا یصیصخهیشا نوچعا برش نابههدساسا اهاربشاذا
 | لنا ی ان هلک کد ند سکرو هقرحا یادی اب لاقن ند هنس اتعمققایهشمآ ی دنسنرب افلطحأتسو یهتنآ ږونېد
 | بل بس لاقب ردفتس انغد قعوص بوز وپ نس هلوقم قوبقو یردو هدلج یا بس لاق دهنسانعم كکود
 | هخناضاذا لچنزا بل افردتر ابع ن دقت او ط لا هنا دکر نوح | تملک د هنسانعم كلبا هفاصمو هلس انا
 | ةر خر هتعذلاذا بلا رانا ثاسلاقنوونلواربمعت ك مردن وک کر دنسانعم كلی اربیغت هلکلیارث انہی رد شنو
 | ةدنتزوزأظع (ماپسلا) اشا ذا رم اسا لاقب رد هنس انعم كلبا ارتشا جن یخدوب هدننزو لاعتفا (ءابتسالا
 | لبچ ام رمنطا خاپا یا :ابسوه لافب رونلواربیغت ۍجهناخ هک هنس انه شور فیه رونید هيسکرن اتص بارش

 | :تیاغب هدنلس ردیرهش لدیزلبانج سالب دنمتر دز اجیقرمصعتم هلبراتعا هدلبو قرص هلیسهدارا یس هدننزو |
 ||: دل كةن کمان ناطقننب بری نی ارش نب سعش دع (ابسو) یدیا ناباپخو غاب یضدا عیجو نادابآ |

 | بس یا اوف رفت لدا دنمو ردرلشلوا عرفثمو بمشذمندنآو بونسنماکآیسهلجینعب عماج ی لئاق لج اا () |
 | ندننفلدن نسهلک یێ دبا روناوا لرم هدنسلژوا رامراتو ناشی كتیعجربزوب رم لثمردلدب ند هزمه یوکس | کک د لکی ففخندنظفل ءایسرونلوا ملکت قر لوا قیم هرزوانوکست یسهلکابس هداروب اود دبتیا بس یدایاو
 || خاو منا ی کر شعسچن هفاضالادعب روهنهانعم تمن دوخ ابرد هنساتعم قی رط دیر دعا عچ یدایاوردعج
 | رد شاۋا هب نذنغی دلا نکاس موقرم صتعشز و دیخد بو اه که دروب رمرهش هکر دیورمردشلوا هدنمکح

 تاسخ هلماع تولوا نکاس هدنهرانوب رانا نورعش ارج ذم هڌنک د زا ردرلت ول هک دناراو یدالوا رفننوا هیاکح
 الاججا ردشملوا لاسزا هرانوب مرعلا ليش ږدی ار دپ هلیبقرب یربره لرانوب ورلیدلیا لقن هماشرلنوب .ماذج م
 نیکعا تانا سرک هلکءاروهظ مظعلیس مدصد هیدموق رم طخ ندلاجو یداوت فارطا هکر دو یناب

 هدقجاح تقو ودیا یداس ضرب نیلا نبا نادرچو دیدخم هل هربشکت مهیدیا بر اه كلم هک بس زوی نم
 قارطا هتک روه نورفندمولهرادقنو قراخ میهن نصیب قوف اهضغب نوخاافس نی زناوررم|

 || درب ی ئان ند توو رک لاک کا یف زمو مع ندندالوا یدیشلبا بیترت ید بی زایم هه نوما فرص هضرا
 | بل هی ایقب نم هلکلبا قز:یساب یک دیک شوزورزه نوا نوسلنا اسنکا یسبرب ندسانداخآ دوخاپ هداعا

 | یخ لوا بار كأم ندم هلیعادهنا كروب نم دس ند هنهاکرب هدقدلوا تموکح دنسم سلاج یدیشلوا
 | دس ةتنروئلوا تۇز هراف یرلکدید ناذرچ هدنند ل دس ید هنهاک یدلیا لاوئس ندنتمالع هلکلیا امسا
 اب رللا یکی دروک ضع نا ذرب هدموقرع دس فارطا ابق رم نوکرب یدید رولوا برقتم نامزیج هلوا بارخ
 لئانق بودبا مع ةيالعبو لقندعب نم یدلنا قیدصت ییهنهاک بولوارتضمایقب زمر دیار بیلقتورفح یتیمز
 هج جاه كنابس لاق هدننامز كن بولوا تراما تعلخ شال هبلعت یلضوا هرکصن دیدنکی دلیا :لاحترا هبا دزا
 هلآ هاش هننسلآ هنری ورځو سوا هرعنطب هعارخو هناعیس هلبقدزا هلغلوا ناشیرب یراتیعج هزاریش
 هیاستفا بودی بیذکس یب ززبمغتپ برام هاو ندشلوا روب رم لثم برضمیرالاح هیرلبا قرفتو لقن هقارع
 وتتلبااضف لاقرب یروننم هنندعو مدهیروب زم دس بودیاروهط مرعلا لیس هلیهلا لاسرا هاب رانا شنسرپ

 a سعی ور سر |
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 انعمكليا بارطنضاو تکرح هوا یرب هدننزوجرح دن (موبضزنا 1
 a a رو لودر ویو حس سس تست

 رضاع هفمردغ اب رومی باسو ءافکنآناهتشمقًایهرت لاقب , ردذنسانعم كعروب هر هدنآ ناللیمو مارخ نکہ زات |
 كسام هبمهاذا هرما قاهر لاق ردهنسانعم قمروطهعلبوا هرزواد درو تربح بوبا مادقا هدلاع یییدلوا ۱ ذیرف یکملشیا زونه نکیشلنا دصق هشیارب هسکرو رطللیهناذ باضسلا ابهرت لاقب ؛ودهتسانعمقلوا راکرذو |
 هدننژو لیعفت هرزوا سايق( ؛یورتلاو ) هدننزو هلعفت هلقاطسا هلتعم یزوملعف ( ةثوزلا) هلعف دیر وهو منع |

 ردهنسانعم ر دنو رظنو ر کف ردعسا ندآهدننزو هیلح [ةبوزا) توجت لعب لو هتففتو هرن ا ا و و در رمالاق یورلاش ردهنسانعم كلبا هشیدزاو رک ل اعا هلا هظح الم ین بقاع بویلیا هاچ هدیاوخیراب هدضوصخر |

 ردشلوا تبانهدنسوقروئراغ ر دندنعوننالیغم موق ر هر م راه ر د هد ار یدر فمر ددا رش ر (ءارزا )بق عتو رظت | یارمال ذی ور ەل سهل لاقي را دليا لامعا هلا دیدشت راب رع نکلر دقوا هئ ور هبا رمه نالو سابق کریدحراش |
 اب كن هکر هدننزو هلكت ( لا ) ءا هک اذا ناکم اأو را لاقم ردهنسانعم قلوا قوخر وب مرش یراکدید | ءار هدر رب هل سسکنهرمه ( ءاورالا !ردنذنشس هلجج هیو دارد هنسذ (یرلکدید کوکر کد کو دیسارعلا گریز ءارو
 ردهنس انعمیدروک ERE رهدننزوفاخآمارهافت یا یا رمأبارلاقب ردهنسانعماقت | قمع هد یترو | هلعافم میر ) ور نععرمالا ناب ر لاقب رد ةنسانعم كلبا هشب دناو ركه بوپاص یکوصكشیار كر دتخلهادتظفلا هوو هقانخ نعحسنا اشتر لاقب رد هنسانعم كش وکی بنا نالوا هر زوا قمع وب بوصیق ی زاتوب كئاویحرب |
 قفقروقهدننزو هل راز آلا )یارلا لصق رد هنشانعمرا دىدو تیورردعسا ندنآهدنب زور در هههو ی تک كنار | یراردلکددراو یز هغبض راسو یردضف یمنی راو ا فرصش هلغوا بولقموهزوکهنبب كخراشەآرىاەءاز لاقى |
 ردەنسانعمڭىروب هلتعرس قرانوطیراقوم نقرب وقو شاب یتوقهودو "هفّوخیا هراز لاقیردهنسانعم فوض |
 هدارو هکرونیدهنجوا كنهنستر هلیعكفاف رطقو هینذو دسر هر رطق اعفار اع :سسهیشهاذا ملظلاآزآز لاق |
 قز رلا) 4 رحاد*یشلاآزأز لاق رد هما یم ال غزا هنر هازازو .ردننذ د لبا سار دارم ندرطق ییا
 كلچوکب ونس هلغفروق ندهتسنرو عر عرادا ىلا لاترد ەتسانعم قغ الغراۋ قلص راص هدننزو لزلزت |
 لاقب رددنسانعمققروقو رولوا هدهنسانعم لل ذتو رفت رخاصت هدازوباقزف هلرغاضتاذاهنمآز لاق زد هتسانچم |
 (ةثزاورلا) راصقلا ة ئيكه فاطعا اكر ع ىشماذا لجراأزأرب لاقت زدذنسانعم كروب قذ ةنقلاج هلکی رع | یرات نیک یورو ی رحو ًاتخاادالجز زر لاق ندهنسانعم قع القص بوئلزکو فاخاذا لج لا زا
 ردق لاقب هلوارافص هود شم زاغوبرب نا هکر وند هناترق و لوش هدننزو هطبلغ (هزوژلاو) هدننزو هظبالغ
 هیسکرو ی اذاثلاقلا بایلانم کز هک لاق ردهنسانعمیمروآ هلینوک 7 فاکو یتف ڭا زااکرا ۳ دیر اث ندیضغ کر دهسانعم هبضخ هلنوکس كابو یف كن( ) ردنوصم ندمهو هلغلوا باهم دابو یرهوج هکر دحر اشر دشا یارک د هدنب اب لتعم ی داموب تیم هنمهویرهوج روزا ضط ةيظغىا ةئزوزوةئزاوز

 اهعناج یا هتراجاکز لاقب ردهنسانعم كليا اجو: دننساو نا ذادیلاأکن لاقتردهتنانعمكامآ داتساواتقلا هیسکرو هدقنلجوا هدقناذاافلا کز لاقب ندهنسانعم كليا دقن لیجعن لوق لعر دنس انعم مړو توبا هبا
 عي اهلجردنع هتمراذ اهدلوب هقانلا تک لاقب ر دەتساتعم كلا ال هنی دیراقآباهدق دزوغوط نسب روایهقانو
 تعاسرد بویلیارخ ات ًاضتقالایدلندنفیدلو اذوجومورضاخیسه امد هلغلو !كلامهراسیو تورك ر دەس لوش هلتفاضاو هدننزو بارغ (دقنلا کز و) هدننزو ةزمه ( کز او) هدننزو درص هلع كاز (کرا)یلطلا دنع
 دوعق (مونّرأو) هلیاوکس كنونو یتف ك ناز را )هذخااذاهقح هم اکدزا لاقب ردهنسانعم قلا نول طم قح | ندهسکر هدننزولاعتفا (ءاکدزالا )دقنلا لجاع رسوم یا *دقنلاءاکز و کز و کز لحر لاقت هلو اردیااطع اودقن ۱
 انزلاق ردهنسانعم قمعچهغاطو ًااذا ثلاثلا بابلا نم اءونزو ًانز.هیلا از لاقب ردهنسانعم قعغص هدننزو ۱
 هبهنسنرو ضعب نم هضعباندو صلقاذا لظلا بز لاق ردهنسانعمقلاصق بولیکچج هکلوکو دعصاذا لاف |
 برطاذا لج راز لاقب ردهنسانعم قلوا نامداشو نیشو انداذادی ان لاقب رددنسانعف قاچ بوشلقاب كي |
 قمقوبو ضرالان قز اذاًانز لاق ردهنسانعم قمار و عرسااذاًنز لاق ند هنساتفن كلبا تعرننوأ
 هدهزاستاهما نقتحااذا هلوبأنز لاقب ردهنسانعم كلبا سبح لوب هد هناثیو هقنخاذاهأنز لاق ردهننانعم |

| 
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 یراقوو هأطایا رمالا یا نا لاقت رد هنسانعم قمر دنغص هل زبك هزم (مانزالا )ردمسقم هل ناوتعنقج |
 بام( ) هنقحیا هلو ازا لاقب ردهتسانعم كلبا لوب سحو هدعصیاهنزالاقب ردهنسانعم قمراقج |

 ساب تام هم سس تیر حرص سس
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 FET تیرایم ج نع اونطاونواوغفاوتاذا موقلافاتلاقب زدهنس مانع نیا نوعی IT موقهدننزو |
 نییرُساعمو ماسلاو ج ایما ننسچو تقفاوم هلب رب یرب هکروتد هنلاحا قلقشرانو تالت زود هلل یسک ت كنار ( افرا ۱
 قافتاو ماتلايا ءافر امهشب لاق رکن اک یدیا ل ردیااعد هلکب و یسک نبی ً راب لصالایفردترابع |

 i na هدا تما اولا بو مبتلا نیلا رابه )2 هتفرت هافر لاقبرد دا ۱

 AR a Rr REN هوا قفومنلاس اودالواو دتیعج رخ بول وا تکریواتوتفلاو |

 :وداصیوبنرما هدننج قفل امد هلترابع رخ نایک مچو كيلع ها راب و له رب یل تب كنو بوتلوا یه
 للا حزتنمهلوان شوف ندنرب کروب ندنفوخ دقت هکر دهسک لوش هدننزو یب (یفرلا )ینا د بشاوا
 دو اد عر فرو رود هیوهآ تلک روا ناغاجاقو روند هنشوق هود كکروا كىو رونید هتناوج نویقو هنسانعم ۱

 یضف كنار( ًافرآ )ردبما یر هدرکدازآ *هدنلنیرلترمضج هنع هلن یضر ملفجا قوراف هدننزومنع اف ردنچسا

 ا وهتیسانعم دد تولا یس وغم نافو یشاب نوک نو نالیس هدننزو دوعق (ءوقرلاو) هبنوکسكفافو
 لاقپ ردهنسانعمللک«روهظ بوقلاقیراقوب رمط هدندیو نکسو "فجاذا ثلاثا بابلانم اءوقرو ًاقرغم دلا ار
 هتنپانعم كليا حالصاو دسفااذا فرم یأقر لاقب ردهنسانعم كرو هدابف ییونبنر اقرو عفترا ان رعفر

 ۱ بتن رج ر نالوآیناب سرر هتسانعم قمعجيراقوب و سا در لا نولوا دض هلغلوا
 | هلی كي كم نکل رونی هابدزوهچرب ردتغل هدهلبر سکو هلیحقف كم (, راز ودعم اذا ةج ریل فقر لایق |

 ۱ سو دوو دره هات A هل رسک كن هزبه (ءاقرالا )دنا ما هلبسکو بولوا 0

 | قرجلا ت ارا لاتی رد هتسانعم قبردلاف یرافود بوررمْببش یرمط هدندنو چال را لام

 | رکو ورا رک وناواعضو هنبرزوا نوا قلوا نک سنا هکر دهنسن لوش هدنښزو روض | هوقازا) هتعفر یا ۱
 ین نورد كلفوا سرج هنوربهلبا هروسامو يک ن وب رظنفو یشاط ناقو یننرط روس نوبلوا هنس راس

 8 موقنم مك ءامدلا نفح تایدلا ف یطعت یامدلآ ءوقراهف ناف لبالا اوبال ییص ی مکا: لوق هنموردنکسم |
 ربط ۰ او جرد ید یروب رم مالک هد همانیصو یکیدلبآرحت هنس هلسف یبط ر دقلم تعصر دند مامکحا

 پید :نالوا لد هصاضق راب ارز ركنا ماش دورازاو يس پوقاب هتراقج مشچ هذ هو دراز نمی ردنا

 | هه ویرهوج رد هودزوتتید لصا ار زرا رولوا هلیسو هبننوکسو طفح كصاصتقا مد, هلغملوا اطعا نوجگا |
 روک ذم ناونع كلذ« هدفناهن هکر ید حراش ردشانا تس هل ناویع تی اینو هلکلنا نط ٹیذخ یوق رج مالک ی |

 ۱۰ هلو ا ندیاجصا هیبآ لوا پولوا رسم هب ی رنا صاع نت سبق رول زم مالک هدنج رش حضفو رد موس نح 4 هلا

 | كنا E تکم+درر hi دوعق (ءومرلاو) هلبنوکس لیمو ىف تار (ًمرلا) IES يرهوح

 1 ل شل امر لات رد هنساتعم قلوا هدا زو ماقا اذا ثلاقلا بابلانم اءومرو اهر لجر امر لايو د هنسانعم
 ۱ ةدرگ نینب یک یتبقح هکر د هنس انعم كلی لا رداو مه هلیمج هلیهجو ناکو نط یربخرو الع دازیا هام

 | حراشهعیفح البهنظاذا ربط امر لاقهبلبا لاردا "نظلاهجویلع هلنا راما ضعب دوخاب یکدجاو ربخ بویلوا ۱

 | رسک كره (ءامرالا) ردموس مه هل اون هقیقح الب هنظهدناهم | عیج رد شابا تط یره مققحو |
 ES ردهنسانعم قلوا ںی كيواسملعدا زاذا بام یلع E لاق زد هنسانعم هدابز قمترآ

 ۱ ایولیطاب يارابخاا ی نواب نالوا لطاو هد وېب و وخل هدنزو تای

۱ 

۱ 

 10 هل i E e RR E ناوم و ۱

 هب لا رونل واریعت كلکشوکو كلک و لس هک رد هنساینعم یا ولورعو تفعضصو تسسن هدننزو هحرحد

 دحا لعحاذا لجل ا اهر لاش رد هنسانعد كلبا رغا | ندنرکید نسير كس رلکندلوبو نا وتو فعضیآ ابهر ۱

 رد هنسانعم قلروقح بوت اب وراز وکی انندکسلربب كي دوخأب ندنتحمو عضو رخالا نم لقثا نیلدعلا

 هلتالایجا دوخاب ددرتو كش یربدنو لب خب یا ارکوا ادهح تق رورغا اذا هاسع تاق ر لا

 بوت وت شک یر ہرا وو درک مد فا هر براق دەن اندم لنا داسفاوط لخت یو الا را اوتشاو مک
 اهرلاش هلوا هرزوا نیسو د بولبکایرغوط هف رطرب هوش رد هنسانعم كماطبادن ر هح ون بوکج كي یرلدریش

 ریمل تادان اب اهر لاینمانعمقلوا یه امت دهد غایب غول دیالف هلج اذالیلآ

aaaسس  

 وبه



 رددندانع» كليا بصن ككتس دو دنببوقیط NEE هلن رنک ك ن٥ مهار ی

 هدرا !یلاقت رذهنسانعمقلق هدانزو هناعایا ها درا لا ردهنسانعم كلبا تناعاو دادماو هعداذا طد اما ًادرا لاقت

 رذهنسانغم كليا ننکسنو هاخرایارتسلاادرالاسفیردهنسانعم كم رویلاص یهدر واپلع هدازیا ةئام لع

 هرزوالاح نةنىنر و هدسفایا ةأدرا لاق ردهتسانعم كلبا رتکودسافووتوکن هنسنروهنکساذا هادا لاقت

 لوق ىلع تلشیا ن شدادسافو *یدروزکر و هبلع ناکام ىلع عی هّرقا یا ةآدرا لاق زددنسانعم تلیاربرقتو اقا
 هدلنزو ههارک [ةءادرآ هب اصاوا اثیدر العف لعفاذا لحج رااآدرا لاق ردهتسانعم قمارغوا دشا معارب هلوفلوا

 . || وتوک دننزوریما (؟یدرلا ۱ دنفاذا سماخا بابلانم ةءادر ی شلاؤدر لاقب رد هتس انعم ن لوا د سافوزکو وتوك
 یازو یم كنار ( ءززا ) هدننزو ءالصفا هلنبترهرولکء ا ءدرا ی جج ردیلب اقموا هکروتد هی هنسنزکو داف
 زا ناصقن هليهجو قلوا لثا هنلامرادقمر كلا ١. عب كما تباصا هپ هنسنربندنلام كن هسکرب هلبن وکبس لار 2
 عباراو ثلاتلا بالا نماءزر هئزرو هلام هازر لام ردعوضوم هنسانعمصعت دام لاک ددنس اسم كرد

 ارخ هنه تاضااذا اءزر هرز لاقنردهتسانعم قلوالثات هتتعفنمو رخ كنهسکرو هصمن یعد اتش هنق باضا اذا

 |هزر هت ذرا لوفتو هصقناذا تلاتلا بابلا نماءزریلاهژر لاقب 0 رکن دفن سآخم صقن كس و
 هئزرلا ) یک لافقاو لفقرولک ءازرا یجرولوا ےس ۱ هتسانعم تسصمو مام ءزرو هتصدنامیا عبارا بالا

 TE LS O لاقب ةنسانعم ا هنتعفنموریخ كهسکر رد ردصم هلن سک ك نازو یت یم

 یج ردهنسانعم تہببصم یدو هدنبزو هیطخ (دشیززآ ) هتسانعم تیبصمرولواح اهتز رمواریخ هنم تاصا انا

 رابقیپ تكنهسکرت ر جدول هدنزو لاعتفا (ءارال) هننصمیاهُس زرو ها هبزرمو ءزر ا لاق هدننزوابارت رولک ابار

 ۱ او هار نع هلام هاژرا لقب ردهنسانعم كمردشرا نایزهجر قو هلو اسدوخ اب اغوا لئن نا ۱

 1 هنادرئاوحو E نادننفلک ەر هدننزو نومظعم ( نوزرلا) صقتنا اذا*وشلارتزا لاقب زد هتش اعم | ۱

 ]| راح هکر ولوا قالطا هموق لّوشو را هلوا ردیا عافتن بوروکر خ هشه قلخ ندنرللام هکر وتلوا قالقا | ۱

 تداففخحم هر ەسن نالوا ی تسد یدنکیب هروب زم هک یرهوجراهلوا هدید تییصم هلکلبا تافو یر)ءرعاو ۱

 || بالا نمأشز ةا ار ًاشرلاق زدنسانعم كلا عاج هلنوکس كتهمچنیشویضف كنار (ًاشرا) ردشلیا یهو هلکلتا |
 7 لوش هلنیتعف ( ًاشزا) تدلواذ اثسظلا تأشز لاق ردهنس انعمقنروغوط وهآو اهعماج اذا ثلاثا ۱

 تمانیتنقرکر دیم ارج عونر ًافر رولک ء اشرا ی هیلشب هکع وب هلبسانا بونلت وقزونهدکرونید هتشوزواب

 كياق هکر ذهو ره هونرقورولوا هبنش هر ا هو رگ هکزدیدآ تان عونرورولوا هیشهنغاربب هنکی غرب و دن ندناسنا |

 | امعماجاذا ثلاثلا بابلا نم اطر أ ار أط رام ردهنسانعم كلبا عاج هلنوکس كناطو یتف كنار أطرا زا اردینان |
 ۱ دهنسانعمتخ البوقج نبتت (اطزا) هبییزازا دیسب اطر لاق رد هنسانعم كم لا ییبطعف د هله حو قمرعخو

 هٹطر هدشنوم هدننزو مارکرولکء اطر يج روند هیسک قجاو نون زور[ طراح ًاطر هر لاق ۱

 قلوا هاب هنسهرکیحالض هعاج رف هلن رمسک ك٥ r (یاطرالا )هدف ءارچ روئید ءاطرو رود ۱

 لج زا ًاطرتسا لاقب ردهسانعم قلوا قحا (ءاطزتسالا) مماجتنا تغلباذا ةيراإلا تأطرا لاقي ردهنساتعم |
 از هنیفسلاافرلاقت رد هتساتتفم قمردشاس هراکی رب وکسكبافو ف كنار ( افرا ) اغط نراماتا ا
 هلهحو ڭمروااب ت كەد تواع هنر یر رب لوکوسو قلر كن هماحو "طسلانم اهاندا ادا ٹل اثلا بابلانم ۱ ۱

 لات هشیدناا ترطضمو صعب لاهضعب مو هقرخ مالادا نوللآ فر لاش ردهنسانعم كمرردشش بوردشواف ۱

 لجرا فر لات رذلمعتسم هتسانعم كلا نتمطهونک اسهلیس هلماعف تاوپسو قفراب تیلست یب هسک نالوا
 ًافرلا) صا یآ مهدافر لا :ردهنسانعم كلبا حالصا یبهنسنربو ةنينامطلاونوکسااب داو دتا یاهنکشاذل |
 . || ردراج دیار علم رونلوارتعت هلکسا کروند هعضوم كج هیلبارارقیک هدراکردناکم مسا هدننزو ذعفم
 كلبا ليم هاجر هلب رسک کند [ءافرالآ)رونبد هنس هلوقم جهن وورواو یجمابهماب هدننزو دادش (افرآ
 | هب هنسنربو طشتمااذا لجر افرا لاعب ردهنسانع»قدارطلاقصو حاصو منجاذا لجرا افرا لاقب رد هنسانعم ۱
 : اش ردهنسانعم قمر دناح بوردشلقاب هپ هنسنرب یب هنسنرب و یتداذا هیلا افرا لاقب ردهنسانعم قمناح بوشلقت |

 "|| هدص وصخ راس کو هدا رشو عیب انعم كلبا هلماعم هلتاعرو تمرح هبسکر و هاندایا هیلاافرا |
 بلا ارا لات زد هنسانعم قعفصو هارادیا ءًافرالاق رد هنسانعم كلباارادمو هالاحیا افرا لا نوسلوا
 لعافت(وفاَلأ) هارادو هایاحیا ةًافار لاقت ردهنب رلانعم هارادمو هاا سدو هدشزو هلعاقم (ه ةا ایا

 موم رس حج و هو رس سو حس

 ج ی

۱ 



n 

۱ 

 دشئرا ترا لاش ردهنسانعم كمحا رم هروک ًاثیراو ردقلوا هلون ید هدام یاضتفمو زولوا هنسانعم طالتخا |۴

۳8 

 روم

 موقلا اتر لاق رددنسانعحقماب زه هروکو بد نوسلنا لک نوا هسکرو ةشئر هبصیا نیل اثر لاقب ردهنسانعم
 ضوراعتلع یرلکدید هأثر هپهودو نکسیا هبضغ از لاقب ردهنسانعم قلوا نکاسبضغو ةر مهل لعاذا |

 تهالبو قجو كارداو نهذ فعضو تنطق تلق ًانرو ةًاثر هتباصا اذارسبلا اثر لا رد هنسانعم قلوا
 .دوشهزات هرزوادوس شوک هکر دهنسن نانلو اربنعت نم هروک یف رت تسام هروک هدننزو هعطخ ( ةت رلا )ردهنیانعم

 هکربدحراش رار دیا یعباق كمما هک ارزو باعا زاید سد مرعشوخ هدرایدضعباکآ ار الج یکدرضوب بوغاص
 زونلوا ترض هدر تاج هيدر دنا ثاربا تب بود عفد ینلنخراط هب دهقج هزآ هکر دن دن وب یلثم بضغلا اثفت شیر

 یرازوما تانمسقود هکر دنلعربهدننزو هرات رلا)زولکه نیز انعمتدالبو قجو تنطفو روعش تلق هشترو یهتا ||

 رکو ضار هظقن بولو مایس كلرکهنسانعمهطقررونیدهغل هجالهایسو ضاب یعض كنار )دی ارومظهدنشاب
 طقزایا ارا شک لاق رونید هناویحت كاکرانالوا هرزوا رویزم فصو هدننزو رج( انرالا) نوسلوا سکعرب
 ]| زدهنسانعشللبا طل هدننزو لاعتفا ( ءاثترالا) ءاطقریا یار دن لاش هدننزو یرکس روند یار هدنننوم

 .هلسخلوا دوس مع هلاونع طعلنخ ایا مهمحا یملع ترا هد هراس تاهما ددشنلاب طلخاذا هیأرف اثرا لاقب

 قبو دوس سدو هلبرتسک كن همه( ءانرالا) ثخاذا نیللا ًاثترالاقب ردهنسانعم قعییوقدوسو اهبیشاذا |
 هرخت ایا حالا أجرا لاقت ردهنسانعم كلباربخ ان هلیرمسک ن هرمه (ءامنرالآ )رتخاذا نیل اثرا لاقب ندهتسانعم
 | ندراکش دایصو اهحاتنانداذآ ةقانلات اجرا لا رد هنسانعم قفاح بولکی سم وغوط كناوبح هبک افلطنو
 كاهرمههدنربره لئالث داوه نانلوارکذ و شا اش بصب م اذا اصلا اجرا لاقب ردهنسانعمقلوا مورحو بئاخ
 هرو عفانماماندمارک آر قو قاوبلا هیلع سقو هتیجرا یف غل محالا تاجرا لوقت رولوا لتغم هکر دتغل هد لیکر
 :ةرا یخو همان ل الهو كلام نب عك ن دداهح نیل هدهیون ههروسینادعام ندننارضحصفحو یئاسکو
 الا لع بوتبام او مهبنعیام آلا فال نوج ره نورخاو وب شا نالوا لزان هدنراقح مهنع هللا یضر عین
 فیرمش یانعم هدمزوک هتسبکبآزایدلبا تارق هلبناونعنوج نع ملا راسشمو هلیناونع نوچ یه همه یس هی رک
 هیوا بونلوا رخ ایر ما هلفیقوت هنر وهطیهلا ما هدنراقح رانا عب دیریاممهف هللالهبقح نورخوم
 اثات لئانهسیا رزولوابئاترک او بولوالاکتو با ذعرهظم هسبا راردیازارصا هرزوا قافنزکآ رد ثملاق فوقوم
 قد اط قرف زدهنسانعممرخ و من دلعاف منا ندنس هلک ء اجرا هلپربسک كیجو ی كی( هجا رادولوا یهلا
 یلعوعدنتلوقک اب وکر رد لعالب ردلوقناعاورادیاربخت نددافتعاوندنب هدبتر لعکر ديبل تنها
 رونلوا ذخا ید ندنش هدافاحر هفشل ندنسانفمرخأت هدنزوصیییدلوا یاب یسهلک هج مع وب ورابدلبا رخ اب

 نیکی نبدلوا دیفع تعاط هلبا رفکه یا ررمضاکا تبصعم هدقدلوا نموم هسکرب هکر دوب یخ دی الکر ب كرانوباربز
 لوق یر هوا كرد حراشزدشب هو هنوکوبیرهوج هک هت هدننزو طعم فرح همخوب هدنزو حج ج ۱ روند ج رع لحر هدنتزوص هزمهو هلا دندشت روند یب رع لجر الثم هدیروص یییدنوا زوم هکیدلاق
 بریم قخ هدیعجبآهلغلوا هروک هتل راروبزم لاین دشلبآ تبث هدننروض هرم مدع یږولزم
 ةر او هم اهر لا مه لاق و یهتنا ردشانا رک ذ سد هدنسهدافوجر قوب فل ومو هدننزو یعجرمردقلوا |

 نوع اهل دو کس كلادو یرتنک نار (ءدرلا) دیدشفلاب ةبجر لا مهو لاق ثيح یرهوجا كلذ ف مهوو ةففح ءا بلا
 تنیطو هرافو لصا تاعش ره هکر ددنسانحم هدامونوعیا هرصشب هل ءد روه لاقب رد هنسا نعم روابو نیعم عی
 ةتسانعملدع روثد هنکندرت کوب ءدّرو زدقحب هلوا هیلضایارجا ندا ریثکنو دم یعسج در ابع ندنرهوجو
 . لیقثلا لدعلاو خراش ةتسانعملیقث روند هن هنن راو نیلدعل ایا نیئدرلا اول دعلوقتروتید نءدر هنسنکیآ
 شا هلکعد ردموس نفواوالب هدبابعو کاریز رداطخ هلیواویوانهنکل رد ابا هتطخت ردرسواو هکیتس هنحسذ
 دلت وکس كلادو ی كنار( ءدرلا ) ردفلاخم كزوب هدساس| نکل رولوا كد هنکند نالوارخآ كکوبنالوا باوص
 ناّومندهضرام یسهاوقمللخو نهو ولرم یش هلو ق كنا هکر دهنسانعم كلبا تناتمر ادم هيهتسنربیبهتسنرب
 ذأ لالا بایلانم اءدر هب هدر لاق رد هنسانعم قلفرهظلا هوقو هانیوتشپ هیهسکرب یهسکر كلذكر ولوا
 صیصخم اعم و رد هنسانعع كلبا ضن ڭتسدو نادناپ و قايط هيا نوح ماکحاو اداعو ةّوقو اءدر هل هلعج
 تاخر و دقت لزوک هرات و تعدخ اسو هتفلعو بآ نبشاومو باودو هعداذا طیاطا هدر لاقب رد مت ادعب
 لاتنزد هتسانعع قا "شاطو اهلع مایقلا نشحایالبالاءدر لاقب ردیرات وق رادع هک ردهتسانعم كلبا ماعهاو
 حر

 ست سیم

 هدرا



۳۳ 
 رس تو

 (ةءرذلا )ردشلبایپن هلیناونع یناردنالقتالو فلوم ندنملک" هلغلوا ندماوعنط یربمعت یناردنامهردشتلوا

 هکر ذحراش بل زعلا ءاعدوهو ءرذ ءرذ لاقبرارغاچ نویما قمغاص ینم-ف یک هلکنآهکردهلگرب هلی رسک لاذ
 (امذلآ ) یپتناردش وشمیرببعت كفلّوم سپ راز عاح ر هد ءرذ ءرذ نوجماقمعاصرونلوا قالطا هیرذ هب یک هنن
 ثلاثثا بایلا نمأمذ هیلعأمذ لاقب ردهنسانعم كمروتقشم بودیا كلجوكه یسک هلبنووکس كم و یف ك لاذ

 قتح هجطناذااشیذت ملا اب ذ لاقب ردهنسانعم قلقا ر ہم بور شپ هلیس هدایزیاهدننزو لبعفت (ییذتنالیلع قشاذا
 لاشرد هنسانعمقلوارولیکود هراب هراپ یک ب ول شعربب هلغلوا هابتو دساو هنسلر هدنبزو لعفت (عوب ذتلا)آ ره

 یظعلا نع میل لاصفنا وهوا مرواذا ههجو ات دنلاش نوسلوا هلسسداسفلرکو ےذ لرکر دهنسانعم قرا
 كمروح بورود هفرطرلوق یلعقمنانوایتسراق كلزوکهدننزو ها )ءارلا لس مف دانفوا مدیا
 لاق ردهنسانعم قمقب هکید هکید هلتقدو تادحو اهبلقوا ةقدحلا لّرحاذا لجرااًأرأر لاق ردهنسانعم |

 یویقو اهنیعبتقراذاأرلا تأرأر لاقب ردهنسانعم قمنادلراپ یک ارج یزوکویظنلا ددحاذالج ارز
 ًارأر لاقب ردهنسانعم قمادلراپ هنسنرو رار اب قلااعداذا یعارارًلاقب ردهنسانعم قمغاجویدرازا یب یکو

 امان ذابتصبصب یا ءابظلا تأرأر لاقي ردهنسانع-یلاص قربوقیمسقییووهآو اعلاذا بارسلاو باعسلا ||
 دفدف رساه ( ار او] هدننزو هبسد (ةأرأرلا) ةا ىلا ف ترظناذا ةأرملا تأرأر لاقب ردهتسانعم قیعب هیمنییآو |

 (ةءرآزا)روتید هنوناخنریدت ناعم ینزوک لبا هقدح كيرحت ندیافنرز هشبمه هدننزو لاسلساارآراو)دننزو
 هلکنآ هلغلوا ردیا رظن قوج هیهنبیآ ردیهسا یرق كرضم نب سایلا نب هخاط نان م رساه (ءآرآرلاو) هلبا دم
 رد هنسانعمقلوا غار قاینابدید نوجا كهزوکی رکسعابنعشد هلبنوکس كنبو عف كنار ( ابا ) ردشملوا دیس |

 یلعاذا برای ردهنسانعم عافتراو ولع كملسکو یو ميهلذشبير راصاذا ثلاقلا بابلا نمأبر هل ابرو مهأبرلاق
 لا ابر لاقب ردهنسانعم كلتا حالصا ییهنسنرو هعفراذاینا ابر لاقب ردهنسانعمقمردلاق یراقوبو عقتیاو أ

 اذاالف بر لا ردهنسانعم كم ردکر ماعظ سانجاو هبهذا!ذا ءوشلاابرلاشب ردهنسانعم كم ردو هلص ا اذآ |
 ردهنسانعم قمچهکسکو و هتبشمیف لقاشناذا لجر اب رلاقب رد هنسانعم كعروب رغآرغآو ماعط لکن ممج

 هک اب وکر ونلوا لامعتسا هنسانعم كلا كارداوهاک ینآ بودیاتالابه هبهینتربو فرشایا لبج ییعابر لاعب
 ٹکا وه تلعامی بر ت ابرام لاقیر دیا ع الط او فوقو لیصحت هل الابمو تقدیک یناعماوتقد كنیدید |[
 هدننزو لاعتفا (ءابترالا ) هنسانعهعیلط روند د هلغارقو رونیدهنبدید رد هلی هیعماءاه هک دننزو هلیعف (مشیز ||
 رذح قفص هدننزو هلعافم (ق بار لا ) ولع ىلع علط عي فرشااذالجزاًارا لاقبرد هنسانعي مچ هکسکو |
 لاقبردهنسانعمكلا ناسصماو تقدهنلاحو كمتزوک یهسکرو هتیفت او هترذح یا هتابار لاقیردهنسانعماقاو ||
 اب زا )رولوا نوا تکراشمهدرانوو هتسراع یا هنابار لاق ردهنسانعم كلبا تسارحو طظفحو هتقاریاهنبار ||

 ات رل اويل يخف درلیم ( ایر لاو) ًابرملا) هلو عونصمندنبتالتاب ندنوکه عطق ترد هکرد هرهطملوش هدننزو هرم | .
 یکد هقرهرولوازادنارظن هفا رطاندارواهکروید هر كسکو كج هنلک انابدیدر دراناکممسا هلیعقف كناتو یمصلپم
 یاهرت ایر لاقب ردهنسانعمتمر دیک دننزو هلعفت (ةث رتلا) هنسانچم تاقرمروند هنابدرت هدننزو بارع (ءارملا

 تلانلا بابلا نما ءوتزةدقعلا ار لاق ر د هنسانعم قمل غب ب وکج ےک ی وکو د هدننزودوعق ہلبا هبقوف(یاتوت ال بهذا |
 كن هتسرو ماقااذ لج را اتر لاقب ودهنسانعمكلبآ تماقاو هعنخاذا انالف تر لاقى رد ەنسانعم قغ ویو اه دٍشاذا
 ماعطو مویلا هدېک ابرام لاقب رد هنسانعم كلی نیکست نعوج لزکح هلماعطو قلطن اذادیز اتر لا رد هتساتعم

 یظفلهدېکه در ونزع لاثم نملوا لامعتسا هدیريغ لدبکی می ردندصئاصخ هدانعمو هعوج نکسداششلکا اهیآ

 قزانآ بیرق هنیرب رب ییزاعذآ هود هکر دیف:دارمو هدننزو ناکنر هاتف (نترلا)ودیوصنم هرزوا تیلوعفم
 تراق یا كنراذا ثلاثلا بابلانم انار ریعبلااتر لاقب روتلوا ربیعت قمللقن هدنجسقنآ مکر دهنسانعقمالخروب
 روت كحعاذا نالف زا لاق رد هنسانعم كلوکن تسازتسا هلتواخرو روتف هلی رسک ك نرمه( ار الا )هوطخ
 نیل ایر لاقبردهنسانعم قعاص دوسهزاتن وا ققبوق هرزوا دوس یشک هلبنوکس كزهملشیانویقف كنار ( ان
 كنيم نعي كلبوس هبثرم هتيم هکردنغل هدنسهلکی تر نالوا لتعمو ضف نصماحیلع هیلحاذا ثلاثلا بایلا نمأتر
 قدر دشراف بونافرخآ یش هبشربو هتیئریاهّأنر لوقت ردهنسانعم كما راعشا یظن كر ەدیادادعت نینبماح

 ۱ بولت رص ندککتا ضعبلادنعو ردهنسانعم قمراف توشش وضعرو دسفقو عطمتاذا هرعو حرفای ذ
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 وند هب یفکن الوا رونق یسهقرا.هدننزورج ا(ًندالا)؛جاذا مبارا نماند لجرا"یند لاقب ردهنسانعم قلا
 هاندتلاش ودیتنانهج كلنا قوسو لج هندی هسکر هدننزو لعفت(یندتلا)هدننزو یرکسروندیًأند هدنننوف

 هکوبد:حراش رولکعآ ودا يج ردهنس انع»ض رمو د ردها دم (ءآدلا !ةءاندلا لع هلج اذا هنحاص لحر ان دنیا
 هلنوکس واوو خف تالاد(تودلا )رکن یس اکر واوا ردنصم ءادو ردقوب شلک ادودع يجو یدرفع یربغ ندنون
 : ضحاذا عبارلا ب اسلا نم اءادو اءودءادب لحنرا-ءاد لا رد هنس انعم قل وا لاند ردو هتسخ هلبادم(ءا دلاو

 زد هلعفرر ناف مس یسهلکءا دار وبهکریدحز اش ءادومفتض مق یا ثلاثلا بابلا نمعی لجرابتدلاقبدقو
 قلوا اندر دو صد هلیرنسک تن همه (ءاودالا !یهشنارد هرزوا تست رکن دهنسانعم ضیهوذیتدآ ءوادیلصا

 هتنسانتفع ضب ردلعاف مسا ندنوب هدننزو عیطم(یدلا )ضرماذا اءاودا لجرااودا لاقت ردهنسانعم
 لاندردو ضیرردهززوا لتصا کل واردردصم ندلافا سدو هدننزو هماقا (هءادالا )روئید هثیدم هدشنوم
 لاق ودهنسانعم كم يا ضن نخ بودارغوآهد رد یهسکروتضمعیاهءادالح رابتآدالاسقت ندهتسانعمقلوا

 أذا لخرلا تأدا لاق روتلوا لامعتسا هنا تعم كلبا اقلا تیم هبسکر هءاداو ءاوداو ءادب هئصایا هتأذا

 هدننزورخ ( ی دلا)نوهخلدروط آی ژک | یمسقدروق رد هراکن دقلجآ( بث ذلاءآد طتم اا اءاودا هنود
 ردیدآ كغ اطر هدکنرق هم رکسهکم (هءاد)هلباهروتند هر د هدنشنوم ءادیا ید لجر لاقي رونید هضب مو هنیخ

 دایرفو وی هدننزو هراز ها دودلا)ردیدآ عضومر لبس هی عجب (ًاودالااردیمسا عضومر هدندروبیتایبق لیذهو |
 ناف َأ لاو (ءاذآنلا) ةجلا لالا لس بف بلا یا ةأدودلا هذنهام لوقت :ردهتساتعم ةبلجو
 تیطنطمو قلایو" رذتیرابع ندکكيا رازآ نوجا منم ند هنسنرب یهسکرب هکر دهنسانعم جز هلی دم كار
 هراز (هآذآذلاو هدننزو لارزت (وذأذتلا)ایظضمیا «ءاذآذلاو ءاذآذلا ی شم لاقی روند هشيوروب ناشیرپو
 كلاذ (ابذلا ) ابرطضم یفماداذآ ذو لج زا أذآ تل اف ردهنسانعم كرو نا شیر و ب رطضمو قلاچهدننزو
 هو عورکبس ورد ایس نوخو هج مسیلچقزآ جآ یندبیعبهلوزمم هکروشید هریق هزات لوش هلینوکس كابو یف

 اف ردهنسانعمقلخ قارت هلوکس كنارو یخ كلاذ ( ءرذلا وزا ةفیفخ دحعلم دلو نهسیاهابذ ةيراج لاق |
 ندنوبه رذمزنک اول اهرذ ل اقم رد هنننانعمققلافوخنییهتسنرتو هقلخیا ثلاعلا بابلا نماهرذ قلا هل رذ
 هیفاع ر طقس یاهوفآرذلاقن رد هنس انعم ك ملکو دراشید ندزغا یشان ندتلعاب ندکلرییو رکذیساکردذوخأم
 كشابو اهرذباذآضرالاارذ لاشردهنسانعم كکا ميال ازتوردندنلسق لال اهداراو لحما رک ونو نانسالانم
 یتعع ردصفو هنس ۶ شیارتخنم ءرذ لاق ردهتسانعم لیلق ء شازذو زکذیساک رد هنس انعم قمراغا یحاص
 لئاصیاهرذانتسام ل اق زدهنتس انعملئاحوهدرپ و e هنسانعم قولخرولوا لوعفم
 زدهتشانعم یلقتللستر ذلماشهنلسن كنعو شفاهك ر د هنسانعم لسن هلیدیدشت كناب و الث تاکرح تكلا هير ذلا
 نلٌلنیعدب دشنز داف دوخ اب هلوعذ یزو هکر د حر اش رد هکو زه یسمرمه ردذوخ ًامندنسانعمربثکت نانلوارکذ
 شلکا زد ۇر ذم نععهدننژورما ( یرذلا ) یهتناردهیلعفینزو ردهنمانعم قیرفت هکردذوخ ام ندنظنلّرذ لوق
 للغردفنسانع»ببش قعراغآ لاقصوياض هل نوکس کارو یعضكلاذآ [ ةر ذلا) روذبمیا یرذ عرزلاتبرون,دهنیکآ
 تن اءدبهفمراغا ندارو ادا هکرونبد هنتلاخ كرن رق بوشود قلضابب زونه هرالیق نالوا هدنکواكشاب لوق
 منا الا بابلا نمار داردو !هرذ هرعش ۍرذ لاق زد ردصم ندروبزمیانعم هدننزوعنم ( هرذلاوهنبتفف (ءرذلا |

 روند هب یشکن الوا هززوآ هز وب م تف هذننزو رجنا( ارذالا) سرا مدعم یف هرعش ضیاوا باشاذا ثلاثلاو
 ۇاسوەجالا یراقلوق لوق لع هلوا ضا هدنشا هکر وند هنویف چوق لوش رذاو هدننزو یرکس روند یآرذ هدننیوم
 هلن سکه مه (ءارذالا )دوس هناسو نینذالا شفراوا ضایهس ار ناکاذاارذا شکل اقب هلوا هایسیساضعا
 هآرذالاق ردهتشمانعم كمرو وق روق هبسکرو هبضغایا هأرذالاش ردهنسانعمقّعراط بوردنجوکی دار
 طف هیدن سنزو هبمغلوایا «یشلابهأرذا لاقب رد هنسانعم كليا علومو صبح هی هنسفرب ییهسکر و «رعذیا
 هبهنهقانو هلاسااذا عمدلًارذالاش زدهتنانعم قتکاو هیلاهاطایا!ذک یا هأرذا لاق ردهنسانعمقملت یعیتلمو
 هدننزو نایب یرذلآ ) نا !تلزنااذاهقانلا تأرذالاق رولو ا هصلوابیرق قو جانتکر دهنسانعكمردنادوس
 هیتقفو هدننزو ناخذ هلنوکس كنازو یف كل اذ (نیآرذلا)رونیدهیهقانندبا لازنادوسهنسهم هلغلوا جاتلا ةبرق
 یزوطشانکب یباخزوطوب ضاببلاةدیدشیا ینآرذو ییآرذ ملم لاقت روند هزوطنالوا ضاب هلبس هدابزرد راج
 هانز نوو لا وصآ بسن رفت ردهنسانعم سار ضایب هکر دذوخ ام ندنسدام هءرذ یسهلک آر ذوردیراکدید
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 نذًارادم فلوم رولوا نددادضا هدیروصوپ هشالیا هنآراذ لاقت رد هنسنانعم كلی هلهاصم هلتلو پسو فطلو |
 هنظفل ها ادیراهلکه الو هتعفادردرانطبا مر هلناونع هتنیالو هتعفادودتراد نا دوبودبا رهسضتهب از ادم

 قحر دموس رم ی د هدنبا لتعم هد هراس تاهم ا هکی دلاقرولوا شل وا۰ انعم لوا یخد اراده هلی رال وار تفت فط
 الفماعقاو ردموق یه هلبترابع تا راک دفط اللایهو ةارادلابليلعو هباناخ هتیرادو هتلتخ هتررد هدنب اسا

 ندکیسوک لدیورو عضاوت هدرهاظ تروص بودیا سس ییهنیکو ضغب نالواهدنوزد هک كلياارادسنعشد
 هلیس انعم لما دعفاذم هلتع المتروصرلن دیا دعزوم*یبک فود ی هموق یه” دامو ردنمضتمیب فو كار ر ذتزابچ
 ارهاظقوکسندتراشاهدناب لتعم نکیش اار سفت هلی هتراد هداروپ فلو هکبدلاقر بقا یدوب هکر ردیاریلفت
 هکر دهنسانعم تردقوتوطسو تع هلیقف لراړو نوکسكرللادو یم كرات. (ةآردتلاواردتلا) ردلوجم هلوهذ
 هذحومیاب (عوبردنلا هعنمو نو عفادم یا أردو ًاردنوذلجر لاقب ردهناز یزاترانوب ردا دعا مفدراذغ
 هلن وکس كنافو یرسک ك لاد ( دلا ) یدهدناذا* لا ابرد لاق ردهنس انعم قا راول هدننزو ج رج دنا
 ەكردرىسغمەلادرىلا ف الخ نامه ەدەژاس تاهم | ا زاس زدی سنا كدا ا

 هعفانم نالوالصاح ندهود هل ربك تلاد فدو رولکء اهدا ی ج رولوا هنسانعم تنوه«نللیسا قلطم

 اهرابواو ا هج اتیا ریثک ل بالا فد لاقیروتید هغلوا عفَنمهلبارلناو یکی نابلاو رابواو دالوا رونلوا قالطا
 زا دالا فد ق دعفا لام روند هنسوتنوق اراود طال ا ؛فدو هنس انعم هيطعرونند هر کروواه عافتنالاو

 زا ندبالانمرکب وږ د رق یدو ردشعلوا قالطا نوح راق درزوتوا بونلربسند راکزوز هدهدراب تاقوا هنبک نیا
 رابوالاو فاوصالا نمأف داام یا فد هیلعام لاق یک یراّتاتسو كروکوابعو رابواو فاوصا رونیدهشبش

 | بابلانم ةءافدوفدو ًافدلجرا قد لاقب ردهنسانعم نجس قمسا هدننزو ههارک(ةءافدلاو ) هلنیتقف .(ًافدلا]
 ا بودیامسر هرزوا قلوا سا هلیناوتع ةءاف دلاک هجرکیتسهلک هءافد فلوم ,نتسناذا سمایخلاو بارزا
 | دونیذ هنتلاحكلب رکو نالوا هد هقرا هیت افدو ردقلواردصمندبساخ باب هرزواروکذم هجو نالوا چک
 || ا دت لاقت ردهنسانعم قعسا هلا هت نر هدننزو لعفت وقتا ) یافدیهو ًافداوهو ًانحیا ًافد هیف لاق
 | هدنزولاعتفال رسک اه دد شم لا دو كنهزمه ءاف دالاو)دننزو لاسعفتسا ( ءافهدتس الا ) هب ننعسناذا بوتلا
 تیمرکب ورد ر قی ندب هدننزو باتک (یافدلا ) اف دن عع اف داو ًافهتسا لا رد ًافتدا یلصا ر د هنسانعم قد

 هنسن ىج رد ارق یتدبهیسکر هل رمسک تلف مه (ءاقدالا ) یکه نسن راسو كروکو سا با روند هثیشب نو
 صیلخ ند رةفت دورك د ەنسانعم كمریو هرکه یطع هیسکر و ءافدلاهسلا یاهًافدا لاق ردەنسانعم كمر دیک

 موقلا ًافدا لاس راردا نیس ین ر یر هل ازت هکر د هتشانعم كکربسانو اینکه اطعا یا ءافدالاق ردکلیا

 هدشنوم هنسانعم قدتسم روند هیشکن با سیلت بو یجدسا انا هدننزو ناشطع(نآفدلا) اوعتجایخا |
 هدننزو هئیطخ ( هشفدلاو) هدننزودحرف ( ةئفدلا) رد هیانعملواهدننزو ریما( دلا )هدننزویرکس زونید یاد

 ریسهرکهدیسراف رونلوارببعت لح اس هدماوعحاللطصا هک روند هربنالواهلنمرکو یس ا هلعتف كانو كي( هاقالاو
 (مافدلاو)هدتنزو هن حم | هئفدملاو) هدننزو ةمزكم(ةافدملا) فد تاذیاةافدموةیف دو ةد ضرا لاسقب ىد

 رابو الاةرثکیا ةافدمو ةئدمو ةأقدم لبالاقب روند هرا هود نالوانآوارفیراغایویرلکوب هدننزو هیظعم |

 اد هدادوبروتبد هرومغ؛ناغان هدنبقعاوهتراحدادتشا هکردهتنانعم ید هدننزو یزع(یفدلا) مولا
 بلج هدنماکنه یلولح یعومزاب زونهیعی هدنکوا كنمسومزاب هدننزو هینع(هیئفدلا )یدنلوا نا هدنلیذ

 بوردنقص ی هسکر هلنوکس كفاکو تحف كلاد ( اکدلا ) ردقج هلوا یس هربخ نزاب هکر وند هبهرتخ د نالو |
 (وکادتلا) مهجازوهعفاداذا ثلاشلابابلانم bk مهاکد لا ندهنتسانعم یی ا ءارم وفا

 لیعفیندلا) اوعف ادنواوج دزایااوکادنلاق رد هنس انعم كعشدیا هج ارم یبوشقط هلیرت یر هدننزو لعابغت
 سبسخ یا ید لجر لاقب روتید هالبچ یردلابیاباال زق اص ندما ی اعطقو قطاو ریسیوص هدننزو

 یکی ارشاو فیرشرولکء ندا یبجج رونید هیسک ظنلاربقح ولهثج هدرخ "یندو نجام حرفلاو نطعبلاثیبخ
 هسکر هدننزو ههارکهءاندلاو اهلی كلاد (هءوتدلا اردفدارم هدل وا یانعم هلا ید («ینادلا )یک ًامرکرولک یاندو
 بيع هدنزو ةيطخ ( هتیندلا)ثبند ناکا ذا ثلافلا بابلا نم ةءاندو ة نون دلح را اتد ل ایپ ردهنس نحمیفوا "ید

 كلبا باکرا شبا یدو قیا هلبرمسک كبه زم( ءاندالا) هضیقنلایا ةكندلابقا لاق رد هنس انعم هضیقتو
 روبنقو یرکوب یسهقرا تنهسکرب هلنبتقفا ًاندلا ) ارقح ایا یا اثیند بکراذا لجرا اندا لاق ردهنس انعم

 تست

۱ 
 مریخ

 موجب
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 | نالواندیناقوب هلی رسک ك زات ةعلترونید هبیداو شېککو هیهعلت شېککو هنشانعم ءاضف روند هنادیم عشاوو
 | اد دلیل لاقب ونبذ هبمجکو کا رف كب هی دمویرصق كرا هزه ( ةا دادلاوا(ًادادلا )رونیدهنسیدنقآوص
 | بلعو ۶و ابذ لاقي ردفشانعم قمالقص بوتروا یبهنسنرب هدننزو لیعفت ( یدتلا) ةلظلا ةديدشیا نا دعو

 و دیلباقمتکرح هکر د هنښ اتهم قللوا نکا هنیسینرب هلیئوکس كابو ف كلاد (ًابدلا) هاراوو هاطخاذااییدت
 | كلاد (ءابدلا اي هي رضا ذالضعلا أبد لاقت نذ هنسانعم قمرواو نکساذا ثلاثلا تابلا نمايد ءیشلا بد لاقب
 | هدننزو نره هلی هنت یان(: یتدلا) رارفلایا ةابدلاب هد نمی لافب رد هنسانعم رارف قمچاق هلبتوکس كابو یف
 | حزاش:وونیتهو د یراق دروغوط هدنعمومزابلنعسق ینکیو نویفو رونید هرم ناغاب هدنبفع یترارح ت دش كناوه
 ۱ لا ا ینتس هلک + ًفد بب رقنعفلّوم ثب اچن ردلکدمولعم ییوسنم نکرد هلتسن یابد هدانعءیکیاوب کډ
 [/ءارذلاو) هلبنوکس كنارو ىف كلاد (ءردلا ازارولوا شلوا بوسنم هترارخ هلغلوا هنسانعم ترارح هلک یا رست
 ۱ کلا یو مطةعفد ی وض لسو هعهداذا ثلاثلا بابلا نمةًأردو اورد هر دلاقب ر د هنسانغم ق مواضو كم نا عفدلیاه
 | زادفنسانعه كلكه قحن ناه( هنر اردو ر دلکد یو اط م ك عف د عاف دنا دارو مف دنا اذا لیسلا رد لاقیرد هنسانعم
 | فد خلط هلیس الن هک وکر ونلوا لامعتسا هتسانعم قمادلراب بویلیشا شتو هاچ رخو ًارظاذا لحراردلاق
 ارد لاقیزدهنس انعمتالبا رو مط یم وپ ۍزاکدن ده دغ بوشیش ییسقرا كن هودو ت ًاضایارانلات أرد لاقیر دیا
 كمهشود بود ني غنت دوار دو ردننوعاط كنم ەق هود هروبزم *هدع هرهظق مزو ةدغلا عمو دضااذارسعبلا
 لکه کا کو دمت تن تاطاروه لیس تیرخ قاهک ان ندملمن لکو دطب اذا یش ارد ید تست
 1 ةرالناکمنمآردنا ها ایردو اءهزدلیسا ءاجلاق ردزت اجهد هلی كلاذ هدانعموبهلواندنناش كل غا عفدیراهنسن
 ۱ قیعِیهزدانلوشوردیدآ لح زر ندب ءردو روند هنتلاخحاجوعاو ليم نالوا هدراهنسن یس هنوف ماصعو یراق ءردو
 دوم (نوزدلا ) یکی را هغه راقو یس هرابانق هیلیا طوقن هبیغاشا بوب وق ندخاط هک انک ونیذ هیهطقاس
 اچن هلو اروتج قرابیزکو ب یرکا اجاج بویلوا زود هکروئید هقورجو روسکو یقوتشنالوا هدلوبهدننزوا
 | اجوخاو لر مچ كشت هل دورد داروي باغ وذىاەورذوذێي و رطلاع زولوا عنامهکنک بووروت ۱
 | (Duy دقوتوأال "التاذاایوزویکو کلا ءرد لاق هنسانعم كاا ناعلوق زیزدلیرولواردضع,وردو رد هتسانعم

 مفدناا"لیساا اردنا لاق ندهتسانعم كلك وص لیس هلعفادت ناهک ان ندسولعمان ناکم هدننزو لاصفنا
 | لعافت (قرادنلا )مشتنایا قیر اردنا لاقت و دهنسانعمعاط بولیاب هفارظا هنسنرو هبلیعبال ناکمنم
 | مولا ارادن لا - ردهتسانعه قمزد شقاق هنواورب یر یر بولوا شکاشک دن تعوصحو عانتهدننزو
 آرا دآ)للاعت هلوف همو ر دهن تم افهور | دنهل رسک هدد شم ل ادو كن هزه( ءارد 2/۱) .ةموصا فاوعفادناذا
 زاڭى وتل هه هلو هرکصندفدنلوا ماتداو بل هلاد ءا بم هجر داسا یدناغًأرادن ییصا كنب (اهیف|
 راکش ردا نالوا هدنزوون یدنلوا مافداو بلد دءاتتللذکیدنایرتدا یصا هکرولوا ید ندننابلاعتفاءار داو
 ةعطحخ ( عردلا )ةشیرد هل تذصایا دیصلاتأر دا لوقت رد ةن انعم كلیاذاخقا هثیردئآ یرکد نوجا
 فرود ازار تاو تنصن هزر یآ هک ردنا عت هلکنآ ییعطویررلندیا قشم قاروموقوا هکر د هقلخ لوش هدننزو
 اقا هلتقودنط ویز دنط كرد اص هردو ناردا ذخاینآ لقادزمویمراکآ نوا كمزوکندنماقوا

 قد هنتر نوعا لافغاو برف هدننزو لعفت (وَردتلا) رونبد هقیشیرلکدناریس بودیاتس هرایدک نوچکا |
 کرو هولتخا ۶ شل نعاوتتسایااوآدنلاق یکی رلکدتا تست ندراکش ردهنسسانعم كابا تست
 ؟یرادنلا ) اورو اورکتیا اولواطتاذا هيلع وردت لاق ندهنسانعم كلنا الينساورك هلغلزاورالاب
 تاک زا یزادنکر دحر اش غمی ا ئراد ةقا ل اقم راد اطكنجسق هود هکر وند هیهقانناتحیرموبهدنس هقرا
 لان ( ءیردلا ) زولو فصوهرزوا روک ذم ەجتۋ هدنل زىم هصاشتفص ید هبهقان یک یتیدلوا ف صو هیمود
 «یودعتقان لاقن هلوا شعقر اضیکولطبور دنیا دوش هنس هم هلکلیا لولح یسمروضوط هکر دهقان لوش هدننزو
 هزذلت نالوا ناشخرو نانا ليش هدایز هدننزو نیکش(یردلا) جاتنلادنع اهعرض تخراو نیلا تلزنایا
 نکآ واجد هل كلادهدنن هلک<یردوبشاو لالتدفوتمیا ؛یّردبکوکل اقب ېک یزتشمو هرهز رونید
 رفته یر ردقوت یریغ ندنز هک ی عو یزد هدنزو لیعقلبا دیو عض هدبرعمالک ریز ردندرداون
 نادمولت زعهدنش هدامررذ راذکعد توست هب وا نعب هد هل ننس یابو یمه كاد کۍ س هلک «یزدو ردیعسا

 فر کز گمنام هعالمو تمقادو هخرادیا هر اد لاقت رد هنسانعع هعفادم هدننزو هلعافم ( هارادلا

 بفطاو

 سس سست



۹۹ 

 للاخ( طخ ا )هنممسیذبن یا بطرا نم ةيطخ ةلخخلا ىلع لا قب هتسانعممسیذبنروتند هليلقرادقم ندهنسن رک |
 دیعتامو| بنذ یا طخو طخ هيف لاقنروشبد ههاک نالو با دعروخ ارد هنسانعم بنذو کردم سد وی هرس

 ًامخ لج را طخ لاقي هنسانعم كلشيا هاکو كلبا جوص رارولوا ر هصم هلبرسک كزاخ هثطخو "ًاطخو هنم |
 هنجو رولک ئطاوخ یعمج رونبد هن الواراکاطخ ادب لوق ییعو اقلطمر دلعافمسا ( یطانطا) بنذا یا: ةئطخو
 یزک ر وبرم لشرونلوب یخد یندیا تباصا هّبلا هلماهسندیااطخ ندناشنیعب بئاض ےس یطاوحا عم لئلا
 هددنزو لیعفت (۶ طخ او ) هدننزو هلعفت ( ةطنهل ا)وونلوا بربط هدنح هتسک نالوا بیصمانایج ا بولو اراک ًاظف
 (اطط | )تأطخا هللاقاذااطختو هطخ هاطخلاب ردهنسانعمكلبا تبسن هباطخوبد لدتا اطخ :ییدشکرپ|
 اهدیزپ ردقلا تّاطخ لا ردهتسانعم قم هرشطنکو کن لک هنیزول نکیارانیق هرن 3 كناطو یف لا أ

 | تلخ کا وکر ونلوا قالطا هبهقان نایلاق هبه لیس هینب لعاف مسا ندنس هلک ءاطتسا (.دطحلا )طلا ۱ طلاق ردهنسانعم كل عاقب یاطخ ییدسکر هدننزولعافت (وط ال هتیراذا ثلاا بابل نما |
 بوکحندنکوکیهنسنرب هلن وکس كنافو حف كناخ( ًافنطا ) لباحیا ةئطنخ سم ةفان لاق ردشلبالوبق یساطخ |
 | بوکوس ییانبو ضورالاهب برضف هعلتقااذا ثلاثلا بابلا نمآفخ هافخ لاق ارد هنسانعم قم اخر تورابوق ۱
 ۱ قموق هرزوا ضوح بو دا قش یهرقو ضرالا ىلع هاقلاف هضّوقیا هتپًافخ لاق ر د هنسانعم كمر هنا زادق هر |
 فشتنالث ضوملا لع اهلعج اهتشاذا ةب رقلاًأافخ لاش هبلبا فشن یبوص نالوا هدهیرق رب کت بدن
 ك_کوج هود هدننزو دوهق ول او) هدننزو باک( ءالفاو) ملینوکس كمالو ضف كنا [ السا )هیاضرالا |
 اءولخو اءالخو "الغ ةقانلا تالخلاش ردهنسانعمقلاقفیک شاط بويل را ندنر هلکلتا قلنورخ لزق ىلع |

 | دوخاب ندنغیدلوا لبنتدسکربءولخو ثانالاب ص اخوا لمحا كلذکو حربت إف تنرجوا تکراذا ثلاثا بابلانم
 1 الخلاق رونلوا لامعتسا هنسانعه قلوا مزالمهنرپامناد بویلوا ظوظح ندنکرخ هرزوا نعببط یاضتّم

 ۱ رونبدهبهقاثنالوا نورح دوش اب نکوج نکر دیک هلیصتف تارا( ةیولنخ اول( یخ ) هناکم حربب ملاذا اءولخ لبخرا |
 | وه لاق روند هبا رشو ماعط لوق لع نوید هیابند دز اجهد هلبحتف كات هدننزودمرت هل رسک كمالو كات( لتا ۱

 هیهنسن رکید بو دیا تغارف یبهتسنرب هدننزو هلعافم(  الاخلا ) بارشلاو ماهطلاواابندلا ىا للا قك
 عضومر هدننزولبح ( اما ) هرغ ناو خاو اهیش اوکراذ| موقلا الاخ لاقب ردهنس انعم كلبا ترشابفو ج ومش |
 لان اک هتعطقیا ًانخ عذجلا تأنخ لاقي رد هنسانعم عطق كمك لینوکس كونو ف كناخا( انا )ردیدآ |
 ردکتعد لبق باتشو هلو لوا كباچو ریت رد عا لعف سا هلبساتبةرزوا رسک همه ءا ملا ننعتتخ |
 كي هلبمسکلاد (ءادلاو) هدننزو هلزز (ةأدأدلا) لادلا لمف لیعایا انیلع لحنرا كي ءاخ لاقي اإ
 ودعلا دشا ادع اذا ءادثدو ةأدأد هربغو رعبلاأدأد لاقي رد هتسانغم كمنركس هلتعرس لوق ىلع كلی هلن دش |
 ی هنسدرو هلایقتقم هعبناذاهرا قأدأد لاقت رد هنس انهم لیک هشدرآ ب ووا هنا تنهسکرو ریضحاو عرمتناوا ۱
 نکسیاهاداد لاش ردهنسانعم قملق نکاسیک رمو هک رجاذا ۶ ملا داد لاق ردهنسانجم قلبا پرک ۱
 ردهنسانعم كعروببوترواییهنسدرت هأدآدو ردشطنا توکیم ندننن دض فلومنکل رولوانددادضا هلتمچ و

 یدرتوک هکر د هراکح ندننوصندنا روهط هدکد شود بونار او هنسا جم وص كشاط هادأدو هاطغ یاد اد لاق ۱

 موقلا ادأد لاق ردهنسانعم قعشقص نشان ندکل هلو انس یا اد دری تعم لاش روتاوارویمق ۱
 (ؤدأدنلا )ردهیاکح ندتوصن دارو دص هدکد لبا كی ق یکشب ینیدناب نوجا قعتووا یندلونوناخو اوجحازتاذا ا

۱ 
 قملراوو ًادأدنف ءيثلاأدأد لا رد هنر انعم قلو ا نکاسوقلوا لر دیعو اط تنسهلکأددهدننزو ل
 بوتواریکر کی دیدرتو عیجرت هدننورد بوکج هنس رجا نزاوآهودو جرح دناذا رجلا دادن لاقب رد هنسانم
 لاقب رد هننسانعف ًاطبا تمکهکو اهفاوجایلا نينا تهجر اذا لالا تادا دت ل ایر د هنسانعم تندروموک
 اردیا لباتهفرطیکیاو لاماذا هلجٌادأدت لاق ردهنسانعمقمغآبودنالیم هفرطر لو و ًاطبااذاریخ ادا
 اوج ازت اذا موقلاًأدأ دت لافي ردهنسانعم قمشقص ندکآ هبلغو لیاغناذا هیشمق ًادأدت لاقى ر دهنسانعم كم روپ
 كلاد(ءادندلاو)هلب دم كفلاو ىف كلاد(ءادآدلا )لاما ذا هنعأدأ دتل اقير د هنسانعم كلبا ضارعاو لیمندهنسنرب و

 | دوخ اب ینا یرکیدوخاب یسک ی شب یرکب لوق یلع روند نوکر خآيآهلبض كلا (ءودؤدلاو) هریک
 | ئدآد ی ج رونبد هنس هک جوارخ  دوخاب ردیس هک ی نزوقطیرکیدوخاب یر کس ی رکیدوخاب ید یرکی |
 هداشک هل دم كلا نادا ندهیجمل ثعاب یسلیا تعرسییبهادآد هبورغ هدزدهک لوایآ هدننزودجاسم <

/ 



 | قو هرنخ موصانو :دعباذا هسقن بلکلا اخ لاقت هشنانیم كفك بولقبيهلكل روسرولوا مزال هدانفعوبو |

 | ااو هلن یاطخاو) هتوکسس تلاطو یف لا( نما ةاجاب عين اوما اذا اوستا

 یز یهنهروطو وا | هکزدتنلیا قیفح هسروب هدر اصب, فاومو ردترابع ندنناپ رج هرزوایونمزبسغ "یهنمروطو فلخت نایسنال

 | رولوا طخ ندنتهط لففو ببصم ندنتهج هدارا هدیوب هک هلوا بایعوقو دیربام فالخ دصخالب نکلبوبیا |

A 
 ہہ دمشر ہت

 ءورطآ ) لس اذا عبارلا تابلا نماءورخو ةارخو ایرخن لحبرلا ئرخ لاقب ردهنسانعم كلبا یعببط عفد هدننزو
 مارغه ) هلبعص كناح زولکن اءرخو نیک دونجو دنج زولکءورخ" یعجج هنسانعم هرذع روید هتساجت هلیعط كلاخ
 روند هب هاش داو یشعازدناکم مسا ليم كنارو یف كيم ( هورخناو )هل هرمه طافسا (هارخلاو) هدننزو هلعفم
 رلتوکسس كنو ىح ك ناخ( ًاسطا)روتد هتنلاح كليا یعسط عفدردعسا هلبفم تافلاو ىرسك ك ناخ (ءارخا)
 ای نر ذم لاهما راس رکو لفلوم رکن کلارد هنسانعم دیعبتو درط قوق بوروس هدننزو دوعق (موسطلو)
 هدزطاذا ثلانلا تنبل نه اءوسخو اسخ لكلا ًاسخ لاق ردصوصخ هغغوق بوروللس مم كيوکهزوک

 | هافاوخوق بولب روس یخدوب هلنیقف (اسطا) لک اذارصبا ًانخ لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم قوا رسرفو
 | رو دنن ان اخ هدننزولاعفنا(ءاسخت الا) دعب اذا بالا باعلا قًاسخ بلکلایسخ لاقب ردفنسانعم تاک ب ولقيت
 | دیو درظ هشيم کروند هنسهاوقفریزتشو بلک لوش (یسانفل نخ ًاسخا «لیقاذا بلکلاک نالف لاغب
 ردلوعفم نفع لغاف رلهووق بوروس هقدلوا هدندیف كمنروس بولوا نیقب هیکر ه نعي هیلردشلقن هبرق بوتلوا
 | لاف ةتساخف)هنس انعم یدز فوص هوارمارب هشیاهکرونلوا قالطا هن رنک ك نکو نو هدننزوربمآ ( |

 | تساخم اوتساخ لاقیند ذوخ أم ندەرۆب ره ه دام هکر د هنسانعم قعشلا ساط هدننزو لعافت( وسانهلاو) هدننزو

 | هلتیتقف ًاطخو باوصل ادض یا ءاطخو ًاطخو اطخ هيف لاق ردیدض كباوض رکرذهنسانعم قلشلکی هللا دخ
 | قرف هلباوهس راضخب هکر ید حراش غبازلا بابلا نم ًاطخ لجرلا ؛یطخ لاقن هنتسانعم قلك ای رولواردصم
 | تاوضو زولوا هینت لب لمأتو اما یندا هک ندیلاوز كت رص ظقفندرکردموپس _هکراپدلیا نایب هرزوا هجوون
 .كمروتکهعف ندنوقیرمارب أطخو :هلوا تباث هد هبت ره قجب هیلوازتاجیراکنارکر دههتسم ت هجو تمار رمز
 | وهسالودصقالب ندظوحهزرط هلیلافْغ او لاغشا نارایدوخ انناکمای نامز هدقدنلوا عورزش هتسارجبودیادارم
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 خحبق یسهدارا الوازولوا ةنوک و اوبو ردعوضوم هنسانعم كليا فارسصناو لودع نددیعتسم تهج ًاطخ
 ۱ رولوا بتزتماکا باقعو باتعوذخا ردود یرلکدید مات ًاطخ کر دکمرونکا هلعف ندن وقَو هداراییهنسن نالوا
 | هدارا نهنسترب نالوا نیست یلعف ینا عبارلا بابلایم ءانطامشنکب ًاطخو نیتخنعبًاطخ طخ هیف لاقو

 | ىناطخ هل دهن نابسنلاو اطا قما نع مقر السلاهیلعهوقب هارلاوه اذهو يطوف ًاطخخا لاقيو
 | طح هدنوب که یلناروهظ الخ افتا نکل بودیاداره ییلعف كن هنن نایلوا نسخ یلعف ثلاث ندندلیبقوب
 دوو حودج هد هلتهج یلعف تولوا مومذم هل محن یس هداراودصق ویو رولوا لعفلاق بیصمو هدارالاف
 ثساز هدنهذعو نیدرفا عن هربضوا اهماع اطخ لیس تالساذا نیتعقمبًاطخ هنمدق * رظخ لافیو یتناترلوا
 هددن رو دصقودع هدنموهفم كنبئالث راضعب .ردهنشانعم كلا لولساوپسوا ادع قب رط نایلوا باوصو
 قلاب هدرانول هدننزو هیفاخ ( ذطانطاو) هلی مسکن همه ( ءاطخالا)رک ذیس اکرلیدتا زابتعا قلوا دصق ی
 زد ردصمهدننزو هیفاع هک یس هلک هتطاخ هدنوو * طخ ینعع هطاخو اءاطخ|لخ زا ًاطخا لاقب.ندهنسانعم
 ندموسرم هدر هدام ضعب یلاثما هزوکول که تنزدشلوادراوهرزواهحوو هدهدام ول ندردنآ ند دب زمو ردانندئالت

 هد هلناونح ثیطخا هح رک هللادبا هیابنس همه كنس هلک ت أطخاا نالوا یسیض ام لغف كنس هدام ءاطخاو
 ردنرابع ندلادنا هرخآف رخ یفرحرب هدعاقالب ةکردهغتل فوخ اب رد هدر تغل هکردهیغلاب نکآ ردشلوا .دوهشم
 لخرا ًاطخا.لاقن ردهتسانعم كليا لولس قب رط نایلوا تاوصو تسار هدشدرما ایهاسواادماع ءاطخاو
 هدنلعاف ےسا كن الثو * یطخم هدنلعاف مسا ؛كنوبرولک هیانعم وب ید أطخ هکه تن هریضوا !دماع ءاطخ لیبس تالساذا
 ءاطخاو رونلواقالطا هنالوا كلانس ادیعتم عیطاخو هلالوا كلاس دصقالب > طحم ضعبلادنعو روند ئطاخ
 ردهتسبانعم كلبا ءاطخ هدننزو لعفت (طنعلا) اطلاق هعقوا یا هأطخا لاق رد هنسانعم قم اب ییهسکرب
 ردمشمانعم كلبا عاقبا هیاطخ ییهسکرزو ًاطخا عع لجرا اط لاقب ردربتعم فلکتهدنمومشم كتوب نک
 روتند ههاکنالشبا با دصقودع لوق لع اروند ههاگوبنذ هدننزو هلیعف( ةیبطا هاطخایا هاطحتلاش
 | هیطخو هدننزو لئاعف رولک قاطو زولك ًااطخ یعجب كن هثیطخو روید هتنالوا دع رغب ًاطخ هک ھت
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 تا )رده نالوا بقلم لا دسالارڑس قوک شیخواو ردیمسا یزرق تمسک ملت عوب نب خابر هو اا
 هدننزو تاک (ءانطا ) نوصغیدلواناهن ندککرا هلبا تدب موز هنسانعم تن زونلواقالطا هنیدالوا ربق هدننزومرمت

 ءایخورولک هثبخا یعجج ردیعسا افت عونرب نالیصا هنب رب زکر وک یحی هدنروتسم عضوم كنهقان نالوا یوص كب
 | نجالآو هکر ج ردنرابع ند هیخ یرصتخ یراق دروقرنلوا نیشنارهو رنک هکر دیجما یفورعمهنب ند بی

 هدانعموب ءایخ ضعبلادنعو ردرداح كح وکرب ندلیقو نداعو نددسک یلکرد واب یکیا رونلوا رسعت هبواو ۱

 تب راجلاق هلا شمالیا حوزت زونه هکر دزنخد هرد عو یدرب لوش هدننزو همرکم (ء اما )ردلکدزونمم ردلتعم |
 هنع هللا ضر قورافلا رع نینمؤم اما هکر ردزاک ن امسا هلی وکس كناب و ی رسک ك اخ( هح )دعب جو یاب
 كنوقرم اب وکهدقدنلوآ راسفتسا ندنس یدلبا لزرع رع ترضح هرکص بولوا یلاو هبءرصب هلبا.هدنناخز |[
 رالفص یش نرکه نلایدنکی عی یکی هوناواضتوه هتالویانلدجاحال هلضبرعتیاشتندنراعسا كنب ردیو ||

 بیعشو رددلاخ ن دج یعسارد هدننزو هنیهج هکه ثبخوباو دنشار نب هبخورایدروببندیا نفد یردیو |
 داخل )ردب واتم ارهاظ بب اغیا اخ دیک اق ردهنسانعمرساخو بناخ (یاخا ]دیدند د هنخ نا |

 لوس ( ةئباخا )هتیحاح یا اذک ام هناباخ لوقت رد هفسانعم ةاحاحم كعشلب و نغلو اهو تمل هدننزو هلعاف

 هاب نس هرمهافیفخت نکل ب ولو ازو مهم هرزواروک ذعهحوهج رکرد ذوخ ام ند هروب رم دامرونید هپ وکی او سخا
 ندهنسنر ییهسکر هلنوکس كاهبقوف یانو یف كناخ اتخلا بخ یا لخ نم ةباخ هل لاقت رایدلبا بلق |
 هفک اذا ثلاثلا بابلانم اتخرمالانغ انالف ًاتخ لاق ردهنسانعم كمردتا تخارف ندناو قمردروظ ورک |

 ند هسکرو هلتخاذا هاتتخا لاق رد هنتشانعم كلناهرابودو كيروقمادلا ییهسکرب هدننزو لاعتفا ( ءانتخالا

 | افوخرتتسا یا هنمأتتخا لاق ردهنسانعم قفووق لوق للغ قغالقص بونل رکن دنآ هلببس قوا اب ققروق
 | قلواربفت یوركریانندفوخو هفطنخ ایا: هوقلاتتخا لاق رذهنسانعمفاطتخا قعاقو فاخوا ءابحوا ||

 ناباس یلاخواهنت لوش هدننزو هل زعم (ةنخلا )هوو نانعلس تفاحم نم هنولرتفت اذا لجرا ًنتخا لاقت ردهنسانعم
 ناویحو ناسناهنو بونل وب لوب هتعسرب هن هلفلوا دیعب تساغب هغلناداناو بویلوا یرثا كلنش الصا هذآ هکروند

 هلبنوکس كيحو یف تلاخ(اعا ) یدتبمالو توص اه معسیال یا ئن ةزافم لاق هنلوا عافسا یسهزاوآ
 قاق ینزآ بودیک وج عی كلبا لیم هنگ هبرمشانا تلانلا بابا مات هاجت لاقب ردهتمانتم قمزو
 رد هنسانهم كلبا عاجومقنا اذا لج را أحن لاقي ردةنسانعمیلواروهقمو لیلذو_لاماذا لیلا ًافتلاقن ردهنسانعم

 هیهنشم هعاجو روند هب یک نالوا عاما ربثک هدننزو هرمه هلیعض كا( ةا 1 ) اهعماجاذا ارل ا اجت لقب
 قغانوا هلق( الا )زونبدهنادانو قجاو وتید هب یک ناجنارکو لیقث بولوانامئشو روند هتروع نالوا
 ئچ لاقب ردهنسانعم لی وس زوسازسانو شو یبهسا یا بارزا بالا نم أخت لج راحت لاقب ردهتسانعم
 | اجا لاق ردهنسانغم كلبا ےاطناو مارا اب هدلاوئسلئاس هلن رسک همه (ءاجغالا) شعب ملکناذا جا
 ًاطابت اذا ىشملاف اجا لاق ردهتسانعم كليا ثئاطب هدننزولعافت (وعب املا )لاوثسلایف هيلع حا اذا لثاسلا
 یاکردبناونع ییباخت نالوا بوصاهدنروصو ردشلیا ممر قر هلو اروم هل ناونع یبا ق بم هنمهویرهوج

 تئارق اروسکمو بولوا هلبا هرنه هنبلا طخ مسر هسزونلوا تارق اهوعضمرکآ ےجاربز یکی جانت رد هلیاهیتعت
 یک براضنو لباقت ردقلوا نيعلاموعصم نح كنتزولعافتاریز زدهزال قلو ارس «رمههدعاقلا بسح هسزونلوا

 موسره هدنناونع وح اخ هدحاحص نکل یک یازتو یزات رولواروسکم هدیروص لوا هلوا ماللا لتعم هکر کم
 روساب یدعقه كناسنا ؤج اختو ردنلیا فداصت موسره هد هموقرزم تروص هدنس هست كلو ارهاظ هلفلوا

 ردهنسانعم قمقچ بولر رود هنسورکه دنلکشراتتم رولو ابعت هرفص هک ی رخو بولوا مروتم هلیبیس هضراعوللم
 دوعقموذخلاو ) هلینوکس كنهبچم لاذو یف كناخ اذن )هاروام ىلا هرخّوم حرخو متروتاذا هسا احا لاقت
 اهذخ هلیذخو هلأذخ لاقب ردهنسانعم قلوا داقنمو مار بویلباو رفرس هیسکر هلنیتقفا [ذتاو)هدننزو
 هرهز ىن هكر د هنسانعم سفن فعض هلنیتقف ءاذخو هلداقناو عضتااذاعبارلاو ثلاقلابابلا نم اءهذخو اءوذخو
 ءاذخ هب لاقي ردنرابعندتلاح بج وم یکم نا هشیدناو فوخ بولوا رأت كیاخ ند هضراعر هلو اباق تابث یبو
 | هلازعسا لاقت رد هنسانعه تالا دایقناو ع وضخ یخدوب هدننزو لاعقتسإ ( ءاذضتسالا )سفن فعض یا

 || انالف ًاذخا لاقب ردهنسانعم كلبا داقنمو مار یی هسک شکر س هلب رسک كب رمه( ءاتخنالا)داقناو عضخ اذا
 | دوحق ( هورطاو) ردزئاج هد هلب یک ك ناخ هدننزو ههارک( *رطاو) هلبنوکس كنارو یضنف كلاخ( ءرشا) هل ذ ادا
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 اهل ) نانا دونالانیطلايا اجو ة أج قاوعقو لاقب ردةنسسانعم ءا هلنخقف امن )وند هلا نفغسو |
 ونلولامعتسا هنسانعیب قلراطو ردکبفة اما هتطلاخاذا عبار بابلا نم اجو "جم ءاما"یچلاقب ندهنسانخم | قلوارفتم بون الوب وض هلیطالتخا قلب نانمو بس نانلوا رکذ هلیتقف ( اما هلئوکس كيمو حف تباح

 هایچ نانلوا رک. هيرویق هلی رسک ك ن همه (ءاجبال) اپت اج تعزت یا بلا تاج لوقت رد دنس اعم كلا كا || ینیوپق هلغدرمج بوگج یی اب هایسنانلوارکذ ثدوف هلینوکس كيسو یتعف لناح اجو تضغاذاهیلع یجتلاقع |
 لینوکس كيدو یقف تلاحر * ااف ةا ا تقلا یایلا تأجا لقب ردهنسانعم كل قلا قلاب یویدیو ||

 مدو دی رهو | فوذح یرجا ( مل او)هدننزو ولد دوج ابونا (وج او ) هدننزو اصع | اج او )رد زب اچ اردان هلنیقفو

 هنسانخم هام ا جوز ونا. دولوایتانا ناق كنهچوز هکدونید غتیردب كنجوز كنوناخ ردتغا شب یتهلج کیک ||
 یک رالاخو چو خا نساوا هنیرولوا منکر هرونید هننرب ندنرابتو براقا كني رت ره ندچ وذو وز .لوق لع ||
 ةا ءاجا بغار هدنادزفم هکر د جیم هدننزو یصاضنازولکءاجا یعج ردندهتسةفاضم روه شم ءاعسا نیو ||

 خام ندنسم هداه هیاج مروک اک | هلکلیا تی لیترابع اهل تاج مهنوکلكلذو اهجوزلبقنب ناکنم لک ||
 اهجوز هبارقوود ةارلا ءانجاو یزّرظم هد رعم كلذکرولوا نصوصحم هبراقا نالواندنفرط جوزنکبلانو ۱
 بناونع هتففش ةرارغ نان ءاج انہ یا یندلاموا .نوتاذلاو اہل ومالا مهتال باما یا لوالا نم اعتاوهو |

 لتعم هدحانصمو رولوا ضتخم هجوز براقا هززوایوکذ م هجو بؤلوا لتعم نیهخولا الکیلع هلکلنا مرا "
 هیدتسن ۍتیدقاپ هکرد هانم نویع هدننزو لجن( حر )ردصوصخم +دجف ضرا ردیدآ]تابن عونربهدننزو هرم دن ا)یدنلوا رک هک هنر دینم هننلوا:تغل هدلتممو زوم ارهاتظ ردشلبا رکذ ین هدلعم باب تالذک, | فلومو زوتلوا قالطا هنشانآ نیاقكنبر ره نددجو ذو جوزقرملوا لومنع ندسراف نیاوتولوا موبسرم هنگ
 هی هنق هلب دن دشت كيونو يربسکكناح ( ءان )نوع یا نيعلا جا لجر لاقب رد هسک نیدیا تباصا.یرظن |[

 نسجو یضاقلا رت نب هلادبعو لسم ننوراهو .دجشنب یو لعبا میهاربا ندب رونیدهب یبهنق 1 لس یا( یاسا )لینوکس كتونو یمن تل رولک اثنح یججج رفاهی ابو هل ناوسن هکر ید

 ناوارفو هزات لشیع ینابن كربهلنوکیش كنون ضف كاح انا ]رد راب وطنم هنعیانج هرز وار وک, ن چو |
 كما عاجيو هتان بفتلاو ٌیضخااذا ثلاثلا بانلا نمآنح ناکلا نخ لاعب ردهنشانعمقلاوایشمرانص هنر یر و :

 دیک“ ظفل ربضخ اردلعاف سا هرژوا بسن ندروب زم ذغیص ین اعداجاذا رجب لقب رقهسانعم
 لفت افتخکلاو (؛علا ۱«یناعرمضخا لافب رونلوا دیک هلبا یناقرج لوا مصانضیبا هک تب .رونلوا د اړ! نوا |
 لعفت (قنهلا هانطاهبضخ اذا ةشنصتو این هنر انج لاقب ندهنسانعم قمایو هی هنقو قحاب هنق هدننزو هلعفتو |

 ردیدآ لجر زیو زدیعما ییوقرلپرسکناح | احا ) انف ءأنح لاقب نوهنسانعم قمه ایهنقو نمل هنق هدننزو |
 قؤرعمر هدر هدلبمانزعتو دییز دنع مانا یداو)ر دید قلموق یکیا هدنضرا متون هلپس هینب هی (ناندانطا)

 ردناضماک ءار هد هزونم هدم هردیهسا كلخر ر هلن ولتو دم اح رولا تبان اح تاب: قوچ كمدنا هکر دب داو "۹
 يخ كلاس آیا ) ةججلا منع لس مف یلاعت هل اشنازونلوا هداعا هدنببنیل فلا هدناکرخآ هداموبو 1 €

 ؟بخوهز تناذا تل بابام ًابخ يشلآ بخت لاقب ردهنسانعم كليا :ناهن وسو كرك ك ننوكس كابو |
 هلتابضا هرب ,ضورالا خو. هنیښانعم وخ رد رد صل اب هيمن دوخ ایردعسا هکروتید هش نالوا لقاصو ول یک
 یدیاروتسم هک ان وک دنآ روتلوا قالطا.هرّومغب ءامملا بخونوعخبدلوارروتسم هدنیمزرونلو| قاللطا هنابنو هربس
 هدننبابق هد هثیذموا عضوخربهدننباضق نیدمرهش بخو تابلارظلایا ضرألا بخ ماعسا بخ حرخا لاقي
 منا دیکر دن واخ ل وشه دننزو هر مه هلی كلاخ هان )اخ قعغهأبتخ|لاقبر دفیانعم لوا هدننزو لاعتفا(ءایتخ الا هتتساذا ةع اخ لاقب ردهنسانفم كل یکب والقص كي یهنتسفرب ةدننزو هلعفن(تینملا)زدیعسا یداورب
 زوال دردم هيف ةنقتسم یی اهن تمزال یا اخه أ فا لاقب هلو ام رک وقجءرمشطالصا بو دیا تمزالم هنس ناخ
 زدرتنفم هلزوتاخ نالوا نچ هرشظ بونلفص ندککرا هرکص بوتروک [دتناهدناه | ضعب و هدساسا نکل هنم
 هلا هیلعت ءاه ( هتیآو) هدننزورضا(> یبا )ردنتیف هلنالوا ناهنب هاکو توروتسوک ی ودنک هک هدناهنا ضعبو
 هنعم اس خاتشهلیعاذا اخ هل تخلف هسلیالاوئس ندهسکرب ناتا یارب بویلقاص هدنروهدنلادوخاب |[ هلبهجوزافلاو هیت ی هنر راس دوخاب مسار لرد اشبخ هلًبتخانلیرعو .رونید هئېش نالوا ناهنو روتسم
 بس رب سس حتصحح

 سس

 هتحو



Ûسس سس  
 همالسا هنةدقدلو ارمساردشلوادترم هرکصبولکهمالساهدنداعستقوردشهلوا عضو بقل هرغاشمانیسعلاسوا
 یراق هلباه (هو اطنخ او هدشنزو لح درج و اطنخ ا ردنلیاوع ییسفن یدنکو یتسهجبوزو ردارو نرو نا ردشلک ۱

 یدو هدننزو حرز( ۶ طنا )رونید هب یشکرودول یوا هصق و ًأطنحو هنسانعمنطبلا مظعروتید هیسک لوب
 هب یکوهنویق ناعزدو یرا یهدوکی صب هدننزو هطیلع هلک كيولو یعصكاح (هّیطَنطا ]روند همدآ زود ۱

 یم هنمهو یرهوح یدنلوارکذ هدنلیذیسهدام أح ًاطنیطا) هم ةضي رع يا ةئطزح ع لاقروتید
 كاافو ضف كلاح ( اعطا ) روند هیسک هماقلارصق هدننزو لحدرج هلبا هیچ یاظ (واضنطا) ردشلباداربا داري

 دوخ اب هنسهزان قر هلوا هدنتدنم زونه لوق ىلع ردقلزاس یرلکدید قوارصحو قل هغوق هکر ذیعما یدرب هلتیتقف
 ردهنسانعم قنزاب وق ندنکوک یروب رم تابت هدننزو لاعتفا (ءافتحالا)رولوا لوک امو قآ هکر وند هننکوک
 نالوا مادنادب و لکشدب هقلحا ئو هماقلارصق هدننزو عدیعب  اسبفطا) هتننمنم هعلتقا اذا اغلا افتحا لاقت
 هدزوب زم لح ید فلّومو یدلبارک ذ هدنس هدام سفح ینبم هنمهو یرهوج نعي رص توبا ی غلوبروتید دیسک
 ًاکح لاقن ردهنسانعم كلبا مک بوکح كیموکود لینوکس كفاکو ف كناح ( کس )راد شنا دارا هنتر م
 دقملااکحا لای ردهنسانعم اكح هلب رسك ك ن هره( ءاکحالا) اهدشاذآ ثلاثلا بابلا نم ًاکح ةيقعلا
 نايلخ یون هک هنسترب هدرطاخو اهاکحا نعع ةدقعلا اکتحا لاقع ردهنسانعم ءاکحا هدننزو لاعتفا (ءاكتحالا)
 ات ام یا ء شب اهنم یردص ی اکتحا ام لات زولوا دقعنع یک هدقع هدرطاخ هکروناوا لامعتسا هتسانعم كلا
 هلنوکس كفاکو یم كلاح( ةاکا) ردندلاعتفا یس هس لحراش نکلرد هلناونع اکحا ام ہد دست صخب
 همت ةاظعروند هبهلکتترکی ربالوق ىلع ردیدآروناج كجوکر هدننزوهدارب( ةءاکطاو) هدننزو هدّت ( ءاکناو)
 هن رب یر یر اشاط همرسکرونید هنشلزا كنشاط همرس هدننزوروبص (ءولطاو) هدننزوهدرب (ةءالخآ) هنسانعف
 كلاح /ءالطنا )رونلوا لاکا هدهلکنآیک ق وصس لک هکر دقج هلوا توت دارم ردرابغ نالوا لصاخ هلکمروس

 ها هسفرو ءولاب هلکاذ لا بال نم اح هءالح لاقب ردەنساتعم كىكجابتوت هزوکهوکس تمالو یخ[
 هخرصاذا ضرالا هب الج لا ردهنسانعمقمعمهربو هب هب رضاذا فیسلاب هءالح لا ردهنسانعم قیروا
 نالفٌالح لاقب رد هنسانعم ءاطعا كمريوو اهعماج یا اهسکناذا ةأر ا الح لاقب ردهسانعم كلتا اجو
 هرشبو هرشق اذا دلا الح لاش ردهتسانعمقع وص بوی زاقییز و كنب ردو لبا هاظعا یا امهرد اذک
 ادولح هل الح لاقب ردهنسانعم كلیاادی ابتوت بوروس هنیرب یرب نشاط ابتوت نانلوارکذ هدننزو دوعق (ءولطا
 كناحردیدآ مضومرب هءالحو  هنسانعمناتسنخردرونبد هرب قلجاغا هدننزو هیاصس (ةءالخا )هولا کلا
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aramaسم  

 ون ندمو عطق یشاط نام رکد ندرانآ ر دناتسکتس ناخ س ن
 عنمو درط هدشزو هبرجت ( هلعلاو] هدننزو لیعفت ( ۶ لا )رار دیا افشتسا هلکنآرانلواالتم هدمرتلع هکر وتید
 اههرد هءالح لاق ردهنیسانعم ءاطعا كمروو هعنعو هدرطاذهنلعو اعلح هءاللح لا رد هتسانعم كلنا

 هلغلوا ذوخ ام ندنظفلأولح لصالاف «داموب نعي زوم رضاورمهف قيوسلا الح مهلوقاعاو هاا هاطعایا

 مالو ینوکس كلاحو یرسک هرات دل یی لب لامعسا لر هیدزوم نکی لکد زوم بولوا لام
 نکیآرونبزاق بولب وص کروند هر د لوش لګ ورون.د هنس وو هکلاج اجو رب وتنالواهدنزوبكنی رده هروسکع ||

 بوشپاب همدآ یکی حسو یرد هکرونید هیسکشنم دیولیقث لوش هلو  هلوا شلواهابتو دساف هب را ەنخر یا
 هکرد ةنسانعم لوبقع هلنيختف( اللا ) همفیف ناسنالاب قزل یا ةت لجر لاقب هلواردیاردکمو موم هتبلا
 هدیشراف هلکلباروپمظ هدنسهضراع بغیاج یزنکا رونلوار عت قوحوا ردهطوسهدرخنالوا ثداحهدقادود

 عضو هتخابد هقدمریصبو زاق هکر دهنسانعمقلوا لانتحسوو یلب وت یزوب كني ردرولواردصم الحو زرد هلاعت
 حراش نکا ردصخا ند رد عدا هجرك ىلعلا هيف راصاذا عبارا بابلانمالح عدالا لح لاقت زالوا

 تژتباذا ةغشلاتثلح لاقن ردهنسانعمقلقوحوا قادود هدنبقع كل هتسخ الحو ردشلیاربسفت هلیس هلک دل

 هدنز هکرونید هنیراتلآ ج هی وص بوب زاق یرد رایج ضاصو كرلغاد هلبسسکليم ( ة الا ) ضرما دعب
 (دلاطا )رونلوازیبعت

۳ 

 [ ءالخ )روند هب یتزاقو هب نب وص یراق دب وص ندنزوبیرد راغب د هلبمط كزاح ( ةءالخا )ردلوقنم هد زن

 | ندنابن یس هلچج رونلوا قالطا هراغاط حاقربهدنب رق عضوم مان ناذعیم هدزاج هکر دند رفم ءالح هلی رسک ك اح

 | هنشاط اوت هدننزو روبص (ءولنطآ ) رونلوا بلج هپ هرونم دمو

 ناب هوم كودو یمن سا لاو تختی کر نالی عن

 | انلا) ضرالا هب رو هعرص نعب هفجیا ثلاتلا بابلا نم ًافح "سل ًافح لاقت ردهتسانعم قلاجنهب هبوکس

۱ 



4{ 1 
 هدنعقوفرذحم ندیراقتیرش نالوایردو یقعنهرو زم لثمرد مج هاو | قدنف لانفتعقدنیو رونید هشوققلبح
 ؟یدخ لای ردهنسانعمكیا عفدوعنمیجشو علت ندنرزوا تودیا یاب همولظم افا دل اژرونلوا رس

 هبقزرا ذا ناکلاب ئدج لاترد هنس انعم قع ها هرو ظل ا نم هعنمو هرصن اذا بالا بابا نماءدح هیلاو هيلع
 تلدح لاق ندهنسانع» قلا هتیسخنویق,هلکیعم هراب بولیسکنکارروغوط یردهقفوب نانلوارببعت قلوزوق هدنجنر تنویفو بضغاذا هلع یذج لاقی رب هنمانعم قلراطو اذا ديلا ېدح لاقب رد هنسانعم قمشصو

 كلی ا ليو فرص هتعمرب هنر هلی ووکسكلادو ىف ياخ دخ اکتشاف منطب ین اهالسمطقنا اذاةاشلا
 روشو شهاب ضغو مشخ هیسکر لب رسکک رو كزءزمه ابن رجالا )وتلو اریعت هجوج هکر وئید هیسکربغص یس هثج ۱ هصقیبوب هکر دینفدارنو هدننزوو انج واتا هقرصاذا ثبلاثلا بابلانم اءدخ ء شل دجلاف ژدهنسانعب
 یازو ضعف كناحاءزدعآ)شلاو بضغل انا ذآ ل جزا ًابنرحا لاقیزد هنیبسانعم قلوا «داماو ضاح هنعاقبا
 كليا تأراو لییختیرافوبیراوب صحت كن هنسن نالوا هدننجو هدنکوا هکیدلبا نام بارم نوک لری

 | تآزوزا ل اقا رد ەن 1 َ تونلب وطهو دهدننزو ل اعیعف (مآزب نح الاله عم اج اذا ال ءنج لاعب رد هنس انعب ۱ كلعا عاججو اهقاسو اهعججاذا لبالا ءنحب لاقب ردهنسانعم لثروس بو ردکرب توطرد یرآ هودو هعفراذا | تا هبابلانم اهزح صخج | بازیسلا ءْنج لاقي رروتسوک ى کر فلاق یراقو یراقو یصانعما نالوا هدنکوا | هلال رواو ناب كرد ناعل هدتنیهوص نداری هدراهن فصن هر دقراصوپ لوش .بارسوردهنسنعم

 ًانوزح ال افبرد هنس انعم قل ۋا فرطر ندنرزواهطروع بوتروشود نر اد انق شوف ن اصب هطرومو تععجااذالبال |
 ۱ i هببناصاوهامراذا هسب و اشج ل اقی رد هنس انعم كعلشیا ھنسی رجا بو روا لبا قوا یب هسکرو | بو هبنچ هب برضعاذ| ثل الا بابلا نما طوسب هاشح لاقیریهنس انه ق يروا لراه لراههنرانابو هرات ]تاون دوبی دیک وک روھ نشو جی رنا عطا نعر نا هاچ منازل

۱ 

 اتك ا)اهدقو دا ابا اجل اقیردهتسانعم قلب شنو اعتاب یا اهخکناذا هر ًاشچ لاق نٍهنسانعم
 | کوزه لب راب ردك رو د هناا كچ ۈكض ابيل وش لوق ییعرود پاک نیلاقهدتنزو بارشی هدننزوریم |

 | هلتدتتر اوطو ور ادا ءالا نی یصحر ًاصخچ لات نذهنیلتشانعف قعاف ةلوصو هنطب الا .ییح عضرازا عبازلاو | فلانا بابلا نماصح یصخو یبصل هح لاقبودهنسانعم كما ربق هنج وال لا دوس ی دعم عیضز لفط | هلبنوکس لدابصو یقحق كنه اصل اللر ونراض تونز وب هنیراندنكروتذرازاۋ هطوف لوش دوخابرلزوسروا

 [(هاضحال)دنوب وغ تداع كل رک ذ هليناونع ةأر اب هدلالتماک 1 یشان ندنراقذل طرب نکیارقتایهرجآ | | قارف ىکا قہ اذا رب یا اهم ًاصج لافیرد دننبانعم قلهطیرضو ابالکوا.اهبیشوا اهلکا دتشا يا
 | وكس كونو یولبنک ااا اصن او( ماضن )اونا یا هٌاصخا لاقب ردهنسانعم قیر دناف هلی رسک ك وزمه
 هدرا ااه اض :ومعرانلااضتخالاتیردهزانعملواهدننزو ل اعف ءاضشح الاالله فو ااه دقوا اذا | ثلاتلا بابلا رم اضل یاب احل لقب ارد هالا مر جلو ا,بیویل هشا نوچ كمولع دوخاب قاب شنا | هلن وک ك هجم داضو ؛یتعف كزاحم تط الز ولو رابعت هروج هکر وند هیسک نالوا فیعضو ریغص یسهثچ
 | وضج ضیا لاقسونلو دارا قر هوا فصو نوا دیک ان یک,عتصان هنظفل ضیا یرنک ارونید هثبش نالواقا | یه هدنژو مونا زیعت کهسوکهکرونیدهجافا كچ هرچاوا شن هدشنزو بار ءاضحاو)|

 تلاقلا بابل نم اض نضرالا ها طج لای دنس اعم قل اجرب وچ دابن وک س كناطو یف كاما اطا قب یا
1 

 | رضا دا لرل طحت لاقنزدهنسس انخم ىا هلطّتضو :اهنعماجاذا لا ًاطخ لاقیردهتسانعم كلتا عاجو :ةطوسم هدنب بو ناف ًاطحم لاقیردفشم انمسقمزوا هجنابط هنسهقرا تن هسکرب هلیسابآ لاوهعرنصاذا
 | كافى زدهنسانعح قمزواو نسج اذا یناقلاو:تلاقلا.بلابلا نم ًاطخ لجن ًاطح.ل اقیزدهنسانعم كلبا طوغتو
 همانا ملا اج لاعیردسانع قا و وعدا ذا ةأر نع هباطج لقب زد هنس انعم كما عفدو هب رضاذا هأطح
 ]| وتد هک دارب وخنو لدو ها زور( لود هنس هی وض نالق هذباقهلیربمک كناح(ء اطلس
 لی و هضفادوخ اهن میم وند ةيلکما دنا دیو اغلدب قلصت مباح ےض هتبطق-آلاذریایلطح لجر لاقب
 قلا ةر ظنا دیو امل درد هزل انعم هرذخو هظرض هکر دی رغم كنس هک هءاطح لصالفروئید هیسک رودوب
 .نیلورج نالوا ارعشر سشرواوا نزقن هرب که طار ضار زرد هروکه وا يانعم قالطا هرو دوب وه ابتعا یناثیانعم

 سوا



 (* ی[ )روند هعطوم كعلکر اوص قسد وب هدننزو هعیحپ ذی او هدننزو هعح( ةئ اا برشال اهاعد اذا لا[
 | هدنزو معمای امطاخاذا ایت ةبرقلا يج اقبردهسانعم لرکیدیسهلوقم مولطو كشم هدننزولیعفت

 هلفلوارب نیلیس هکرونید هنوناخ لوش هليا اجا هتسانعم طوبذع رونید هبیک ندبا تدح نکردیا عاج
 هلا ءال ذ تععوحاذا ثدحت ءاضفم یا ی ةأر لاقن هلواردباثدح عاما دنع |

 | سبتاباح أح لاقبردهنسنعمقمرغاج نوا كمماوص دوخ نوا قم هی یبهکتهدننزونزاحأطا |
 قج هرغاج نوجما كم اوص نمف كشا هلیئوکس كر هنمهو یرسکد راع( یل برشلاوا داقسللهاعداذا |
 الاحرونیدهبسک نالوا ی رقمو هضاضو عدنو نیشنبهتهاش دار هلبصتف كنهدحومیابو لار دهیاکحندننص |[

 | هدننزومر آب آلصاوخو هن اسلج نمیا كل ءابحا نموه ل اقب یک ب ابساو ببسرولکءابحا نیجج یابی |[
 اطنخ او)هدنزو لجرفس هلیعقف كنبو كن طنبط اردنغل هدنظفاهًاج هنس انعم ءادوس نی طرونیدهغجلاهایس |[
 نامشش كوب یراق یییوب هصقزمهالبو محو هلیسهبنب لعاف مسا( طنب او) هب رمق كفل|[یطنیطاو)هباه |
 كنابو كنهزمه ماطبحال)نیطب نیمسرصق یا * طو یطنحو هاطنبحو ًاطنبحلجر لاقیروند هیتشک |[

 ءاطنیحا لا ردهنسانعم قلوا بضغرب عي قلوط هلظبفو شخ لوق لع قمرابق بوشبش نراق هللرتسک ۱
 كنکرت اطح هلکلبامهو از نون نسہدام ًاطنبحوبشا یرهوج اظیف ءالتماو هفوجاذاءاطنبح لا ا

 دعلیصا نعوم كنفورح فنصموردیأر نوب رصب یکلسم یرهوج هکرید حراشردشلبا دارا هدلبذ |
 ا > نولوتن رد هار یس هزمهاریز ردقفلوارک 2 هدنیکرت طرح هدا وب نالوا باو هکر دشءدیرناو ردشلیا

 بابلا نمًاتحانالف انح لا رد هنس انعم برض قمروا هلنوکس كن هیقوف یانو یف تنم ]هات !۱ذاهیطب |[

 بوق نامز قوج هیهئسنربو اهعماج یا اهسگت اذا ةًارم اات لاق رد ەنسانعم كلی ع اجو هبرتضاذا ثلاقا ||
 |لجرلااتح لاق ردهنساتعم كمردنا کوب ندنسهقرا كنهودو هّیلا ظنلا مادا یا هاتح لاقى ردهنس انعمقهروظ

 یغاصصكئس هلوقم دعقمو ماكو هطاخاذا بولا اتحلاقب ردهنسانعم كمكيد شکیدو لبالانع عاتملا طحاذا

 لاق رد هنشانعم كما زاوتسنا بوکج مک وکو دوهب ده لتفاذا ءاسکلآ ًاتح لاترد هنسانعم كور
 [,اتحالا ایمکحا اذا هربظو رادج ا ًاتحلاقنردهنس انعم كما کو نيتم ىب هنتر اًقلطمو اه دشاذا ةدقعلا تی

 هکر وتد هنقب وسلقم هدننزو ربما( ا) هت زلانعم كليا مکتو ئوق یبهنسفرو كمردشکی بوکج یوکودو
 ا كيکوب قاصصو كکیذ باول هکردفدارم هلیس هلک ًاتح هد هرځا «یاعم ترد نانلوا رک ذ هلل مسکن هلمه ||

 یتف للاح اجلا ربغصربصقیا واتح لجر لاقبرونلوا رببعت هجوج هکرونید هیسک د اللا ریغصولب وب هضق
 قموقیل و هبحرفاذا ثلاقلا بابلانم ًاجرمالا اج لاقب ردهنسانعم قلوا رورتشمو داش نوک كيجو
 كلبا تنضو لاک | بویمرو هیسکربهلغذوا علومو صب رج کا هيهنسنررو هسیج اذآ اذک هنعاججلاقب رد هتشانعف
 هزژواهجو قمالربانذنآ بویم زویلاص ییهنسنر یار ییعو قلوا كلانحرف هایی هنسنزب لوق لع ردهتشانعم

 دوب هلنتففاخاامزو هبكسوا عرفوا ملواو هب نضاذا غبار ا بابل نم اچن یخ لاقت زد هنس انعمقموط

 | هکردیف دارمو هدننزو الماعا طم زو هك س قاذا یاب ًاضحت لاق زدهنسانعم كليا تسزالماک | مادبویلوب
 لاقبردهنتسانعم ناسجو قيال هدننزوریم((؛یعط ا) ام یا ًاتتوه لاتنرونبد هلح كج هديا هاب بونغص

 اا رسک تناح(ةآدط ا) ءوبال یا ملا ؛یجوه لات رد هنسانعم یعتلو روآ هاتبو قیلخ یا اذکب :یچتوه ||

 رولک ءادحو هدننزو بنعرولک ًادح یعج راد ریکشومو نفز هدیسراف زونید هنشوق قلبج هدننزو هبنع
 ةفلاس هکر وشد دتبرب نلک یرضوط هنفرط شاب ندننویب كن هآدخو هدنن زو نالرفرولک نآدحو هدنزو باک
 لوق ىلع رونبد ه هتلاب یزغآ یکیا هلی ا دا )ادقنع ةفل اس یا سرفلاءأدح برض لاقب روید یخد هید هو
 (ءا دح| هدئنزو تاک رولک ءادحو ردیسنح عج هک ساه رولک ءدح یعج روند هنر قواو روند هیْرغا كنهّلاب

 ةقدنبو ةقدنب كءارو ءادح ءادح لاملا هنمو ردیردب كن هلیقرب هد هز نب ءادح ردندلاجر ءامسا هدننزو باک

 یدلیا تراغو بهن یتراایش او لاوما بودیا نونهش هنس هل بق هقدنب ادتنا ءادح ر دیردب هلبقرب هدنع كلذکه ظمنب
 لفاغ هدزاسل لثموبرلیدلبا ماقتنا مشغش رهظممسکی ننس هلق ءادح بو دنا هراغا خد هقدنم ههربدهب

 || هلیغف كاتو نوک كنونویربسککكناح (و اتتا اردج هلوادواق یراقدباب ندرمم نانلواربنبعت قم تابع
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 1 ندەنسنر هدننزو لعفت (وصحم اہے ر قاذا عبارلا تابلا نما رمالاب "ی لاق ردهتسانعم قلوا رورسمو ذاش

 رو ینییدنلوارک ذردجنرم ندهآهح یسهلک ءادح هدارو لوق للعو ردینیع كنلقم كنس هدکد زا بع هلوا

 مس جم دوست سس سوم

1 
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 ماه ال امراذا هیوئم الج لاقن ردهنسانعم قمآو هعرمصاذا ثل اثلا بابلا نم ةءالجو اءالجو الج ه ءالچ لاق
 هکر دهنسانعهداوسو صنعت هلن یتقف جو بضغاذا عبا ارا بابلا نم اج هيلع عیجم ل اعبر د هنس انعم ق لر اط هلن يخف

 بااقو صحت دوب هدننزو مالس ماا دنرابع ندنص هش مرج كرش ر هرو ند بلاق هدیکر ود ]اک دیسزاف
 ردهنسانعم كغ رشود بویلب دوط نیس ابل هدننزو لعفتئ مآ طصخش یا هءاجو هءاجج تیار لوقتردهنسانغم

 یمه طر و شوق زدهنس انعم كليا ناپنب هلک روب بولآه نغاجوقاب هنتلآی یهنسنرب و عمجتاذا هان ف امت لقب
 موقلا امج لاق رد هتسانعم كک رنو هاراوف هذخا اذا هبلع اجت لاقب یکی کیدلبازتس ه دنتحت بوکوج هرزوا

 یسرغ نانو حابصهدن هبج هکر وشد هلآ ل وش هدننزو حمام دننورجل آج الااوعمجت اذا
 فصو ییسهرغ كنار دعسا ندنآهلب مسکن هرم اجال ]ةا هلیسا یا ام جا سرفلاش هلوا یتالوطو وب ونس
 هرزوا هتسنرب هدننزو لبحل ًانط او حدننزو دوعف عون )ردهدنتروص ردصم وورود هنتلاح قلواهرزواروکذ م

 لاقب یک ینیدنابیق بولیر وآ هرزوا رکا سرافو هرزوا دلوردام ردهنسانعم قاق بولوا بکم ییوق یزوپ

 یسینرغب كن هنمکرب هلنیتقف ًانجو هيلع بکا اذا عبارلاو ثلاثلا بابلانمًانجو اءونج ءئجو هيلع لجرا انج
 دهنسانعم قلوا رونق هلیهجو كمرک ی رجا سکوکب وقچ هرشط هقرا نعي قلوا نیکشود هرزوا یسکوک
 نالوا هرزوا هموقرم تفص هدننزورج اانجالا طردص ىلع هلهاک ف رشا اذا عب ارلا بابلا نمآنج لحرا ئچ لاقب
 بولوا بکم هرزوا هنسنرب هدننزولع فتو اجل اول هدننزو هلع اغم 6ا ناجا ول رسک هزه ءانچالاروثید هروبنق
 هنسانعدشرترونلوا قالطاهناقلقهدننزو ظل انجن اهیلع بک ا اذا ناتو اجو هیلعاتجا ل اق ر د هنس انعم قایق
 ءارج عاش )هنس اتنعمروک هرفحروتد هنروقحرق هلیعع كيه كلذ ة انجلا)ردشعلوا قالطااءاثب هنبادب دحا

 هدننزو ءو( موج ار خا هان رق بهذا ذا ءان ةاشلاقن روئید هنوبق نالوا ق روق یرغوطهنیدرآ یرازونب وب هدتنزو
 E ءاح قةغل اءوج ءو ءاجلاق رد ءوحیردصمردعر اضملعف ندنسهدام "یو یب هکر دتخ)هدنس هلی

 ردیدآ هی رق یکیاهدنمهلیع كيح رول ار دیدآ كاجرر ردشلیا دییقتهنیوتت حراش/ءاجلرولواهیابوهیواو سب اغج
 لاقب ردهنسانعم كلك هلیدمو رسک ك يجو یف ليم/*یمنآو لب اه/ةشیجآو هلنوکس كنابو ف كيج(*یجا)|

 هنسانعمراصرونلوا ل ابعتسا قر هلو صقانلعف هکرولو اهاک یسهلک ءاجو یااذا اشبحمو ةئجو اج ی ل جرا ءاج
 ندهیماهشتسا یسهلکءاعو ردحو شم هلبس انعم ناکه دهر ودر تکه کرد حر اشتراصامیاتنخجاح تیاجاملاقن

 هعفرراضعب رد وصنمربخ كتخاخو رده اتعا ثنومربخ سان ردعجاز هنسذلک ءامرديمسا یربعص تاج

 ها ]رد هبفان ءام لوق یلغو رولوایربخ مدقم ءامو یمسا لنلعف تءاج ظلك نجاح هروک اک | هلکلیا تباور

 هلق هرم یا هدننزودا دش ایما عح یا هتنرج تؤطب لاقیرونیدهکلکر دعا هدننزو هعیج هل سبک یج
 هب تج یاءاجاهنتجا لوقتردهنسانعملامرونکه لب سکته مهاةءاجالادرالعاف عسا قر هلوا بولقم/ ی او |
 هنسانعم قق یعلعو رطضم هءاجاو هبلاتتایا ادیز تج لوقترولوا یدعتم هسفن د الث کرد حراش
 هام ناق قابا هلیس هراب شیاق یرلکدید هثیحو هيلا هتورطضاو هنأ ا یا هیلا هنأجا لوقت روناوا لامعتسا
 هددلاغم بای هدننزو هلعافم باش ا)ااهظاخوا اعقراذا لعنلا ءاجا لاقب ردهنسانعم كمکید بوربص دوخاب
 ؛یبا هنثخ قتاباج لوقت ردنزابع ندکیا هضراعمو ثح هدنناب كمك بولک قوج هنیرب یترب هکرونلوا لانعتسا
 ردلحوب یرکذ عنضوم هلغلوا ماللا زوجسو نیعلا لنم هرژوا روک ذم هجووبو هتبلغف "یجلا کب یلاغ یا

 رونلوا ل امعتسا هنس انعم قلو اور ور هش اجور دش با تدثهدنام الا لتعم هلبناونع ةاءاحت ناءاج یتیم هنو یرهوج
 !ءایجو ة ایام یأباج لاقب رونلوا لامعتسا هنس انعم تقفاومو ىلباقىانالف ین أباج لاقب نیمهنسهقالعتببیس
 حزقلا ةغج تلاسلاق رونید هکر ح ییسلوقم نیراو ناق ناقآند هراتش اخ اوال يخف تكیحاهع>ا)یتقفاو یا
 هيج نالوا فرعاورهشاهدانعموبو زونب د هعضوم قج هوا عن نو لکو ص ن دفا ر طا هتیجو مدلاو حمل ا یا هنیاجو
 هدقد روط تدمر بولیکرباوص ارز هتسانعم فوج داسف رذذوخ ام ن دنس هدام یوع هک هلزد دشن كناب ردعمل وا
 هب ومص قحاع یاق قابا هجو ردلکد دیعب ید قل وا ذوخت أم نذنس هذام کلک نکا ولوا ربغتمو دساف هتبلا

 یو هیعفف كيج (یلبآ|روند هچ رمص كنید نایتختمو نوکل وق ىلع رووا بت هی هکرونید هشیاقو
 هکر د خراش رونلواربنعتروس هدزغاسلهک هتنراردناتوغد ها شو ماعط ی هسکر لر زائآ هکر د هکر رل رسک ك يج

 تم

 دس
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 ىنھقەود هدننزوهل زز( ةأج الا رد ل عتسمهدم اعط سفن ىشەلکء و هذکه هتنرونلوا لامعتسا ید هدیارش سفن چ
 ًاحاحلاسیدنلوارکذ ید هدلصفر دص هک هتنردذوخ ام ندهرون زمه دام هکر دهنس اعم قمرغاج ەك او

 ےس



۱ 

۱ 

 نون یک
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 تاناویح هلبحقف كيج [«یزاولبا )ینافک یا یاباءوشلا ارجا لاق ردهنسانعم كلا تیافکءارجاو لتعلا نه

 رما یز لارولوا نفسم ندوص قلقوج هلکع تواشاب ردهزاجیدرفم یکوهآو نغصرونلواقالطاهب یشحو
 كن زاج لاقى رد هنسانعمیناک[یزاجا )میشم ییعب"یرحتیا یرج ماعطلاعیرونیدهماعطنالوا عبشمو یفاک هدننزو
 هلفلوایناو و یفاک اکس هلنہج ره هسک لوا ردلعاف مسا ندیچن یسهاک یهان كيفاك ینعب كيهان یا لجرنم
 هبیبح هلیئوکس كيجو یمط لنت ءرجتوبا اردکعد ردیا یر عی ردا یه ندجاتحاو تععیارم یاس یس
 هلینوکس كن همه نیسو بم كيج (ة اس )ردندلاجرءاعسا هليمط كيج(مزج )دبس هینکی ردب كن هبات مان
 ةاسج ههطعمیف لاش روند هغلتاقو هغلب روقو هغلروسان نالوا ضراع هدنرابدنکوب یرانوسب كن هتادو كناسنا
 قلوا سبایو یناقهنسنرب هدننزوهعرح/ة انس اوحدننزو دوعق موس ا )رک ذنیساکرولواردصم هاتسحو نسیآ
 اءوسج ىلا اتسج لاق یکی غب روسان بولوا لئاز یس هیفلخ توارط كلدب الثم ندلع ترک ردهنسانعم
 رونید هبیرد نالوا نشخو تشرد هلیئوکس كنبسو یف كيج[ سجل ا)بلصاذا ثلاثلا بابلانم ةانسحو
 هدام ةءوسحم یف ضرالاتّئسجلاق روند هضرا یلتنوشخو كب هلبتف كيم(ة ءوسجنا)رونب د هداج ءامو
 هدننزو ءآرجلء اسب ا)ردمسا هنسانعم تبالصو تظلغ كلکی هلیدم ك:ەزمھ مايسا ا)ردذوخ ام ندهموقرم
 هدننزو دوعقدلبا هجم نیش وشما )لمعلا نم ةنکم تناک ادا ءاتسجدب لاق روند هلا سةل ر وسان ندع ترتک
 ردبا تاشن ندعزفو فوخ یناهک ان دوخاب ندو نزح طارفا هکردهنسانعم قمعلاق بوبانیوا ندنرب روی

 كگ ناف بون الوب لکوکو عزفوا نزح نم تشاجو تضهناذا ثلاثلا بابلا نم اءوشج هسفنتائشجلاقب
 !یوصت ےک اهدزآ سهحوم كنابرد دوخات : رک ۶ َ تراثاذا هسفنتأنج لاق ندهتسانعم :

E O a 1حس  HCروتر  

 ردهتسانعمكيردتوا بوردنلسس یزاغونویقو ك يلع فرشاو طا اذار او للا اج لا ردهنس انعم كل

 ًانجلاقیردهنس انعمللبا حورخ هرکید ضرا ندضرارو امقولح نم انوص تحرحا ادا ملا لجن لاق

 نالوا ناسآ ی سیکچوردهنس انمرشکق وخ هلننوکس كنبشو ف كج اهدا |رضرایلا ضرا وماوشیرخ اذاموقلا
Êكمرکک هدننزو هلعفتا هشت اول هدننزو لعفت وضع اهلنا فر ولکت اثشحورولکءاشجا ی ج نون دياب فیفخت |  

 هندعم تسفتناذا ًانجو لجرا ًاشجتل اس ردنا تائشن ندنلولح عمر هیهدعم دوخ اب ندماعط تلق هکر دهنسانعم
 روند هب همرکک ر دمسا ندنآ هدننزو هدعا اش اودننزو تارف/ءانطاوهدننزو هه هلیمص كيخ(هانطا)لآ

 هلبتهچ اوه لرکردهنسانعمقلوا قفاومانرسنوغب وا لحر هب هسکرب هدشنزو لاعتفا(ءاتنجالاار د غوراهدیسراف |
 هدننزو بارغ(ءاشج ا هتفاوت لاذآ دالبلا هناشجا لاقيو دالبلا نالف ًاضنجا لاق نوسلوا هلته یاس كركو |
 ایهتعفد یارعلاو لبللا ءاشج لاقب ردمسا هکر وند هنتلاح قعصب ةعفد ىس هجوم كنابردو قلظ كن هک |

 ضرالا ىلع هعربصاذا تلاقلابابلانم ًافجمافج لاقب ردهنس انعم قملاج هرب لينوكس كنافو ف كيحااغخا)
 رهنواهأقكا ذا ةعصقلاف ةمرلا اج لاقي ردهنسانعم قماق ىغاشا شاب نوجا ققلاشوب قس هلوقم تللوحف ||

 دیلا یا ءافم لاب ایمراذا ردقلاو یداولا اج لاقیردهنسانعم قمآ ویک هرشط هرعت ندیا نایلغدوخ |
 نالوا هدنزوب كن وص لیسو كاجو اهدبز عفا ذاردقلاافج لاق ر د هنس انعمتللیس ییکویکت هزت نديا نايل غو |

 قمابق بوتروا یوباقو هءاڅغ جادا یدآولاافج لاعب ردهتسانعم ڭكامردیک بولیس ییسهلوعم هلاشاخ زا

 هعکقاذا بابل ًافج لاق رولوا نددادضا ءلغلوا هنسانعمقچچآ یوبافو هقلغا اذ| بابل اچ لاقب ردهنشانعم
 هليرسك ك زمه (ءاقجالا) هلصا نم هعلقاذآ لقبلاًافج لاش ردهنسانعم قمربوق بوکح نادنکوکیتواو

 كل هدنامردو باعنا هلغمروب كبو بویق جآ ی هت ادو هقلغا اذا بابلا ًافجا لاقت ردهنسانعم قماف قولاق ||

 لاق ردهنسانعم قمنا هزابو قغار ندا یهنسدرو امفلعب مورسلان اعا یا هتشام ًامجا لاق ردهتسانعم 1

 باء افلا )هلصا نم هعلقاذالقبلا ًافتجال اه ردهنسانعم قمر وق بوگح ندنکوکی ی هنسنرب هدننزو لاعتفا

 هکر ونید هنسهلوقم لاشاخوراخ نالواهدنزوب كنوصلیسو روند هنکوک كن هرجتت ندا نایلغو كيوص هدنزو |

 اهرخ بهذاذا دالبلا تافجتلاقب ردهنسانعمقلوا لا قعةنم ورخ رره دننزو ل عفت رمال زون وار ھت ینلیس ||
۳ 

 بوروغوط یزنکآ كنمسق هود ردطوبضم هلیقف كيج هدنحسن ضب و لینوکس كافو یم كيج اف
فل ماعلااهزنکا ۶ ناوهو هفاضالاب انلنا ةًافج ماعلا لا روند هنتلاخ كمروسودو لود ۱

 هرزوا تیفرط یظ

 ودهنسانعم قلاجمرب هدننزو ةمارکا ةءال او دننزو مالس مال او بوکس كمالو یف كيج( لج ا ]رد ر

 ن
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 ٌیرموب ۳۳27 هروک دنا لحراشردیمسا كقوا عوزو ردهنسانعم نابجقفروق ردتغل لدم

 هلغلوااقلد هلباهرونمدیتدهءابچ رونمد هیون اخنآیلوا ر طنش وچ هلی كلا ءابجو رونو ارجن قوا اراموط هکردقوا
 هدناربا ءاببجو ًاهرظنم كعوربال یا ةءابچو غابج ةارما لات رولوا فرصنم بویمروتک ت قا طر ظن هک ایوک
 تاتو هدلب همانتیه هدقارعو ردا هنر فرب هدنساضف ناورپنوردیدآ اضفرنعب هروکرب هدنتلاباناتسزوخ

 NE هنجوا:كنب زونب ون كازوک أ هدننزو.دا دش/ءالبا ارد هبزفرپ هدنسهیحان اوچي هدنتلابا دادغبو زدهیرقر

 توسکیش با هدنرزو ا رابع اب هدننزو هج اب رونی دهب هکرکچ هدننزو بح اسیا الدهب رق ةربهدنعهدننزو لبح

 هنس هو هننکبوک ندنراچوا یرلکرککو دودو واوا ریت ساک یوا هدرید ضب کروند کو تکی راکدښ
 هدننزو هها 1 ةءارطاوعدننزو هئرمس هل خرطاو و)هدننزو هعرجل6 ارج ولو ریعت كلب لديك وند هوضعهجنراو

 لاترد هنس انعم تعا یش ك لکیر و قلرډاہب نعوجردردان و هللا اهيا هر نیرو او)هدننزو هیهارک هم ارا او)

 مادقمورداولت ارج هدننزورتم ئر ا مچا ذا ننمانطا تابلا نیشیارب دوذسار روق د ءاوحنو ةرجوةأرج لحراژرچ

 يیمببکربهدننزو لییفتیرچتاطولوا :قالطاهنالنرا یرجو هدننزو قارنشا رولک ءارجا یجچجرونید دمدآ نالوا |
 هيلع هنآرح لقب رد هنیسانعم دن كرينات اچ :هلکمرب و بلق ,توقو بو دبا تبغرت  هلاحنالوا تجانس

 هنالسرا هلیس هب لعاف مسا ئ را رانا اچ لوقتردەتسانەم كلتا رەد زو لاق تچ البت یاب 3
 بوباننادشاط رونلواناکشراروناجخ یز هدنآ ۱ کروشد هب حلب وک لوشن هدننزو دشت( ذشب رب رجآ)رونلوا قالطا

 هدقدشپ اید ط بوربکی رجاروناج را روق همط هام کنیت موکو ار یا عضو شاط لوس زب هلتعنص هرزوا سون

 هنسانعمهصن اروند هخاسروق هئي رچو هلنیت هزمهزواک ی ارج یجب كن هنر چوردیا دس ونق بوشو د سابطلو |

 یم كيج راد شنوا ماغداو بلق هاب همش رک هلباه دد شم یایږونید ید هبرچ هک هتن هسانعمموعلحرونید# زاغوبو او

 رولکءارحا یعجردتفلهدهلرتف كيج هنسانعم ضغب روتید کول زرو هنسهرانرب كنفتسفر هلبوکس كندمجمیازو

 رولوا ردصم هلییقف كوج نجوردیدآ قلموقربو ردپدآ عضوفرز هلی توجژرجو ضعب یا ةنم ءرچوه لاق
 زا كلی افنک او تعاتقو الزج ادجسف اذآ نیلاتلا بابلا نم اج یشلاءآرخت لاقب هنسانعمسق كلون كولوب لو

 بوک مک ییک دردناک بورد شک نیش هی تک أ دذا ءیشلال ارج لا ید هنسانجم | ۷

 کیا انغتساو افتک ندکگاوص هلکنآ هلغمالتوارااج هزانورتیشاومو تاودو هدشاذایشلا رب لاقیکی لب |[
 | بج كيج يج یو تسنقاذآ مبا لاو ثالا بالا نت اچ تیرحو ءال انچ بظر ان لبالا تار لاقت ندهنسانعم
 نیا ارج هدابع هل اولعخو . یلعت موق هتمو سیلباقغ نالخوا:کرونلوا قالطا طتندالوا بش عي باقا ذلو
 یرلگدلیآ داهشنساوردارتفاهب عو منش ییانغموب یومشخشز هکر ید زاشراپدتبا افتاد تاني ەکتالم عد
 | کمالبیا ب هيلع :مدآتءاوچ كنانحن ییعبردشلیا ليوان اعینوت باش نکی رایشلیا عیظفتولد رد هعونصف, تاليا

 تارجأ ةو دپا فیرتصت :.نیدنویو دولوا میم قالطا رجاوي هانا هلتیساضو هلفملو ا,قلخ ندنسساضعاژ رج
 هبا لالا اچ الا هنساتعم كل وب هر زايا نەنى هدننزو یخ رجلا هستم تان تادلو ازت دمالا
 مدننزو امت ۱ رجال اپنعتخا ادا نهبط,زب لا ت رج لوقتدهنسنبم لر تب افتکوتعانق ها هنسلربو
 دی بینتکا اذا نشلاب تا لاق دد هت انعم قلوا غیغبس ندر اس بو یا فک, و تعانق هلی هتبسنرب

 اد میاد یتکاا ادا ا ا لا ددینامم كل en اعات: دنسدر نچ او لععت 1
۰ 

 د مهمو کانگ 4 یا کتا ا اھم

 ۷۲ 9 دس رک تش اس

 Dya ا یراق ل 1 تل افوپچجیص و هننسانعم تم و هتیدزونید دنیا كنس هلوقم هو اب ۱

 تارجا لوقت رهن نیم لمز دن تچانقمپهنسنبب نبک# كن هزمهمازجالا یک خزرمرونلواربعت رهو قل ەم
 ترجالوقت ردهننبانعم للپازابییو غنم ند هر اسءایشا هلغلو !یفاک هنسنرب و اهنعتقایا ءالا نع بطرزا,لبالا
 بولوا ناک هنوک هن لوا 4, یکم دروان كنالف i یک ییعب ٥ هانغم كنع تینغاقا هنر, نالف ءرع كع

 مروج باص هوقع فا ءازجاو مدلیا انغآقس بولوآفاکهیوااکس یتینمسیاردبا نفاسمنداس
 یعبصا فا تآلوقتردهنسانعم ققاطحاخ هغمر و رجه تلمجیا فصلا ت |دجمالومتردهتسانعم

 نونا و ةت فلا اذ | یزلاارچا لاقیردةیعار ءافتک  ثعابنکر دهنسانعمقلواناوارف قلتواهدام رمو هتلخ دایا
 لدپهب هتسنریو انا تدلواذا مالا تآرچا لاقب یدلیا نارذکه دنس هداق ءرج هکردهتسانعد قمروخوط رق
 تیزج هلصا تزچق هغل تی یا. كنع هاش تاج لاشه ندهنسانعم ققوطیرو كمهدوا بولوا

 ا
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 xX تر سم

 نالوا هدنس هروح یی هع دوخاروند هلک هکود لنهع لوق یللعروند ید هتسدع كروع هکهثن روثىدەنسەم

 طنفلتهلاواو كسلقحوتفدو نسردیا تارق هژدنت ها هرمه كسلبا موعضیلوا هکنش كنهزوبرم لکو رونیدهن
 رد هلعنف ینزورد هلم كنیعو كناف هک یتس هلک هؤ دنن هکر دموسرم ههل بوب هدحابصمرولوآ دنتزو هولعف هکن سردیا
 هلک كنا هدیاک مان عرابو رولوا هولعف زو هر وک اکا بولوا كنازواو هلکلیا راتعا هیلصا یتوراضعب و

 لهارنکا هکر بد حراشورواوالوقوب یکیدلیارکذ كفلؤم هکر دتش قر هلوا واولا عم هلیقف كن هرم اعم
 یا نیتّودننلا یراع هدنفصومالسلاو ءالصلا هيلع ماناربمغب ح رونید هنسهممدآ كرا هود هدندنع تع)

 شارت انو لیقت هب رسک كناطو كناثاهشیطرلا)یهتنا ردکعد یدیغوپ تاقلقوج هدنرا دم كرابم هکر دشلوادراو
 هسک ل يقل هلغلوا موسرم هلباواو هدهنهست ضعب زونلوا قالتطا هنروعو هرا رونیدهیسک زودوب نالوا ناجا رکو
 ردهنسانعم كمکچ بوصب هلغابا یبهنسنرب هلنوکس كناطو یضف كناطفلا رولوا كند ةدح یلعهیسکزودون و
 لجرلا * وطن لای ردهنسانعم قوا نفمکبسو قحا هلنیتقف(اطدلاهتطواذا ثلاثلا بابلانمًاط هام لاقت
 بحاص کرد حراش ردیدآ كحوب عونر هلنوکس كناطو یضفو یمض كات اطلا قجحاذا عبارلا بابلا نمٌأطر

 فرح لوق ىلع ردمخت یاو د فورعم هکر دیمسا لدرخ هدننزوآآرق هل افءافشلآ)ر دشلماربسفت هلا تویکنع نیملا |
 (اعلا )هباهرد ه ءافث یدرفهردیم كارزوا فرح هدندنعراضعبو ر دتر لکدید یم هرز یب آو یم هتک دیس |
 ثلانلا بابلا نمأفنردقل فن لاقت ردهنسانعم كلی نیکست ییسمانیق كبش نالوا هد هرعت هلنوکس كنافو ضف كنا |
 ام موقلا امت لاق ردهنسانعم كمردب ماعط برجو ولغاب هیسکر هلبنوکس كيمو یف تام اهنایلغمسک ادا
 تولارغوطیکغاو هخدشیا هسآر امن لاق زدهنسانعمقمراب ینشابكتهسکرب و مسدل ی هسمعطایاتلاثلا بابلا نم ۱

 نما یناهحرطاذا ال ما رد هنسانعم ق مروت اب هر اغ ایراتتمو هد اذا رخ امت لاقب ردهتسانعم ال دی
 لاعفن ی اعالامامر دا هنطب امامن لاقب ردهنسانعم كلبا طّوغتو عیصاذا ءانطاب هئي الا ردهنسانعع قمار ولو

 هدندالب یسهلبق لیذه هدننزو هعابهءاتخ دشناف هخدش یا اتاق هسأر ام لاقب ردتسانعم قلراب شات هدشنزو |
 (ءاجطا)مطا لستصنصف یدنلوارکذ هدب قداح امار د هنسانمم فارذک 4 هل صقک ك ن هرم( ءانال ار دیدآ عضو مر

 یهنسن یسهاوقمزوب راقمره لصاو ردعا هنسانعم یلزوب بونصرکسع هدشاوص حد تع زه هدننزو لالش |[
 یاءاج الا لع عقو لاقیردذوخ أم ندنآ ی ملو ا تسکش ءلرکشاردهسا ندنآ هع یهزردهنسانعم كنمزا بوضت
 هدنرادد نرح وج وجو هدننزو لس السرولک ی باثج یعچج هنسانعمر دصر ون د هسکو که دننزو ده دم وجو اتم لا

 ذا أج أج لبالابأج اجلاق رد هنسانعم قمر غاج هک کا وص وید جیب یهود «دننزو مزاحم )دیدآهیارقرب
 ندنآ هدننزو عیج هار مسک( یار دکعد لک درها نودنشهداه یم یس هلک نم هدارو ی روغ ترتشگ اهاخذ

 بانتجا هللوبق یمن ندهنست یتیدنلوا یه هسکرهدننزو لز زنی اصلا ارونید هغمرغا-هکمحاوص ی ةو وزدنا
 فوخ بوللتیهندهنسنر و یهتناو کو فک ذا لج را اج اتل اقترد هتسانعم قمروطوزکهتخا فندنآ ت وا |
 هلنیتعقفآ اطاو) هدننزو دوعف/و طاواهلنوکس كناب و یخ كجا[ البراهاذاهنعاح اف لاق زد هتسانه«للماهشودناو اق

 منارلاو ثلاقلا بابلا نم اغجو اءوبجو ات ءرحو هنعاح لاقي د هنساتعم كليا دفک توتلوآ عنم ندوهنسنرت |

 كحراشردهنسانعمحورخ ق چو هک اذا۶یشلا رج لاقیردهنسانعم تعزوکه برک بویمکب * شر وع ڈرا اذآ
 ردهنسانعم قلوا ناهنوجرخ (ذادسالا هيلع حب لاق ردنضوضخح هنحوزرخ كل هنس عزفنو لومع هروک تاب

 هفرطرب ینویوقرغلا یاب جا عاباذا لجر آب لاقب ردهنسانتعمقمناصیس هبوب یشآویراوناذ ال زا اجاق
 بیم تیاغب دوخاب شوخانو هب رکرب یتعی ردهنسانعم قاب ےلقو زوکو اھلاما یاهقنع اک لاق ند هنس انفك کا
 رد هنسانعم قت اوریک بویلو ارکراکه هب رت 3 كاذکق لوا فرصت بومزونک تفاط ر ظن هلغلاواهتسن لومو

 هنسانعم هک ارونیدهبهبتوهنسانعم هکر وتندهراتشد هلیئوکس كابو ف ك يخ نج ابنا ذا تتلو زمرا اج لاشن

 رولکم جو هدننزو سا ذارولک وجا یعججرولیکر ای وصرومخب هدا هکر وشد هروقخ هما قلخ عقاوهدزابق ضعب او
 ردشلیا صیصتت سلوا عج مسا رخ | نزو ناسللا بح اص کر د حراس «دنزو بن هل رولک انجو هدننزو هدرق

 لاقبردهنسانعمقلوا قوجراتنم هدر رتسک نهر اجالا)یپتناهاعجچهرزوا لعف هلتف ل غف ةع نوکسا رژ
Rawa 1 ac as 6 

 هعاباذا عرزا ابجالاقب ردهنسانعم قغاصمدقمندزلبا لار دا زونه یک | نالو اہدالرتو کلام اذا ناک ااا |
 لاک هقیج یناهک ان ندلحمعفترمر یک تو راب و ہاراواذا ۶ یشلا اجا لاقت ر دنس انعم كلنا نابن و هح الض ودلبق ا

aran Si 

a 27 
 س

 مح
 كفلاوهدننزو رکس یم كی ابا لاع لحم نما لع ملط یعب لعفرشااذا غوقلا لیعآجالاقیردهنتنانعم



 هدننحصراقتسا یادعاوراقفا هلڪا هدهبراحمنادنیمو یشع یا لفطلا قاتلاق ردراویجدهدرمناسلرببعت و

 یاس هدیلکت نیح هدننزو لاتنلس مات اتلا)برطا ینرتشعباذا براعم ا اتات لاقتردهتسانعم كعروب یتلاص یلاض |

 هو نل لاتب دی تققنا ندختش لعبخ اغا ن دقو اشر بطض قینوب دود دیک تالواردیا لار |[
 رد هنسانعم كلكه بطضو مشخ بونلت دح كر هلبصتف كناقو كانال | البالا لبق لرب هوا عاما دنع ند یا ءانتتو |[

 بلق هاب ییهرمه هکر د حراش ردموسرم هلناونع هاو هدهنخسن ضعب هنامزو هنیح یا یشلا ةثیفت لاقیروند ||
 هلضاف الن كشر کودتا هنا بقعو را هدة ناهن ییهتنا ردتغل هدد دشت كنافو یعدعت كن هرمهو هلماغداو |

 ]| ردسانعم قلوا قم هدننزو دوعق هلون ءونتلا )رظنبلف ندلکد دیعبقلواذوخام ردلاد هتعرستدش هدسکیا | ا ان هداح تفضا هفشو ندنس هدام ق هگفت هکیدلاق ندشایا ۳ 4 ید هدنش هدام فا فلومو ردکعدیفع ۱
 هدننزو بح اصلا طنسانعم تماقآ ر دمسا ندنآ هدننزو هناك( ةءنتللقااذا تلاثلا بابلا نم اءونت ناکلابنت لاق |
 ردکعد یسولواویحاص کوک کر دن رعم ندیسزاف ناغهد نامهدردکعد یا دنک ی وک کر دهنسانعم ناتهد |

 صو طش نسف هود ندنلشع كفلؤم هجرك کرد حراشرولواند دادضا هدنروصوب اهشطعاالبال ان اث لاق |
 مع عفذاذا موقلانع ۳3۳ لافرد هتسانعم كلا عفد نانو یهتنارد هرزوا موع نکلرولوا دافتسم قلوا ۱

 ندهتسانعخكعا هشیدناو فوخ نونلتیه ندهتسفر و ماقلا هادی ارفنم دارا یا لحرا ًاثت لاقیردهتسانعم |[

1 5 ۳ ۰  
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 ثلاثلا بابلا نم ءاپمو ادوپمو ام قم و *یهو هباب لا ردهنسانعمقعاددو كلیا تفلاو سنا بوشلآ هب هنسنرب
 ثاننهناخ هدننزو عنمآمو تنطفام یا هلت أمام لاقبردهنسانعم كارداو روعشو هب سنااذاسما او عبارلاو

 ق هراببوترب لوق لعردهنسانعم ققلاشوب یبهناخ بودپالقن هرب رخآ عی كلبا یلاخندایشا نانو ار بعت تبیل
 اذا ثلاثلا بابلا نمأهب ثببلا ام لای ردهیواو رداج نالوا ماشحاو بارعا تب دارم ندتنب هدو هکردهنسانعم
 هبسنا اذاهیآهتبا لاق رد هنسانعف لیا مارآو سنا بوشلآ یخدوبهدننزو لاعتف (ءاهتبالاطقرخوا ع اتملانم هالخا

 قلا وت ین هناخیخدوب هلب رسک نهرمهماپمالا)ردیمسا کنوتاخرب ردینبم هرزو اسکی رخآ هک دننزو ماطق(ءاه,
 ات اتلا)عیقوفلا ءاتلا لس صف هقرخواعاتلا نم هالخااذا تببلا ابا لاقب ردهنسانعم كم با فرخ دوخاب
 هکه تنر ذ هنسانعم قعلاح هنفرح ءات ینک | ناس هدنلکن نیحو ردهیاکح ندنتوص تاهنسنرب اقلطم هدننزو هرز
 هن یک یی هکن هدننزولاسلس ءانأتو هاناو ملکناذا ءاتلایددزتپ یا هاتان هيف لاق روند هافًافهفملاحهنفرح ءاف
 AES وكر هلک ار غض لفطوو زيف لبق هاعدا ذا سیتلا أال اقر د هنسانعم قمر فاخ نوح قع

 ندنوصقخ هرغاح نوعا قعشآ هبیک یبهکت ءانآنورونلوارببعت بەنت هی هسک ل وارد هسک ن نلاچ هنفرح ءاتیزنک آ
 کر دهننکلوش هلینوکس كن هر مهو یر سک ك نات ماتتلاو)هلب مسکن ءاتبتلاو) هردم تافل او یف كنات(ءاتبتل اد هیاکح
 لوا ند زايا لاخدا لوق یلعو راربد ید طوب ذعاک ر دندضارما که لو راهتسی ییعیرث دح نکیآردیا عاج

 هتماکنهو نامز كب هنرن هدشزو هلیعف هلبا هرنه هشت[ بضخو دتحااذا عبارلا بابلا نمأفت لجرلا يفت لاق

 ناکس لادن دشت كونو یم تزاترولکء ات نیت كنظفل ناتو رونلوارببعت یبمادنهک یوکو یکب یزب هدرعناسل
 نا دمو ردرحاص یناربط هک زاطا نب دمع نب دجحاو هللادبع نب دجتو دیزنی میهاربا ندنیتدحم ناتو هدننزو
 |6 150ا ءالا ل صف درر پن شم هل نناتران ور دبرابقل كناوذ ماننات نب نجرلادبع ندجم ن رع
 زد ةنتسانقم قفوقنسوضو اهاورا یا نام لبالا تا لاقب ردهنسانعم قیمردناق هب وض ییهودهدننزو هلزاز

 بطفغل ات لاق ردهنساتمقلوب مارو نوکسوهسح اذارمالا نع لجر اثاث لات ردهنسانعمنیبح قموقبلاو
 كردن وس یشن اوهاکم نخ لازا یایشلا نا لاق زدهنسانعم كما فقرطرب تورا ندنرب نهنسنربونکساذا

 ەي ەاداذا سا ات لاقنردهنسانعم قمر غاخ نوصا تلیکچهب یشی دیهکنو اه ًافطا یاران لاقیردهنسانعم
 كاذکهلغلوا هثسانعم ناق هن وضو تشظطعاذالبالا تن ان لا ولوا مزال هکر دهنسانعمقمهصوصهودو دافسلل
 كلا تناقاو ثکم هلتغارفو عتشف نه رغ هرفس هدننزو لزوم اسلاتیوزاذالبالاتألاتب رو لوا ند دادضا

 عاقل د هیات ندنوضت نت ةر غاج نوا كمکچهب یک ینمکت هددنزو لاسلسانتلیاهاذا هنم ات لاقب
 مسزهداروب ءاشدنمهو یرهوخ زونلوازکد هدئس هدام هلغلوا ذوخأم ندءولرذ هنسانعم یزهک هلی رسک کنهرمه

 یبناردنلارکد ید هدنس ةذام ابا فاویورلیدلنا رک هدار ول یخدورجواو قاسکه کرد حراش ردشلیا

 یراکند یکی تاخاوقو کین هوددیکر وزش هدنرافهکت بار طر بت ع ور هدننزورانز هلیسهدش كل داد
 کنتشکرالا هموجصم لادو قۆكش كيولو ی كنانةودسلا)یلباه رد هءادنیدرفمرولواتباتهدند كنو ردنوا

 هتسهگ



۹ 
 تسچ یمن سس ات

 هيلا ءا لا ردهنسانعم قلوا صصخم» هیهنسد لوا بولوا عطعتم هیلکلا ند هراس ءاشا لوق لعردهنسانعم

 یاسکلادنعو هتعحرایاهبلا هب توی لوقترولوا هنسانعمعاجراهدقدنل هلص هل هدعن ءابو عطقناوا عچراذااءوب ءوس

 یسارجا تاواسم لزاکمرب لصا یس هدام ءاوب هکردشعد هدر اصب فلومهتعجرا یا وب لوقت رولوا یدعتمهسفش
 هراس یناعمو ردنرابع ندننافانم كن هناکم یازجا هکر دیلب اقموبنردعوضوم هنسانعمقلواربارب و زود یریرهیتعب
 رولوا شلوا مطقنمو مجاراک | هلغلوبقفاومناکم ینآ هک ایوک عاطقناو عوجر هثبشربالثم رده اراک آهن
 لیدعو وفکر رولوا شلیاهتیهت فاومناکمهغاررمیندب كن هک ان وکر دل رغوطقارزم هیدسکرب هکح رایوبتو
 لا ردهنسانعم تقفاوم قعوا یسهلکءو و یهتنا ردراک رد لاح یواسن یخد هدنراانعم فاز عاورارقاو

 هکر د حراشرقا یا همدب ءاب لاقیردهنتسانعم كما رارقاو نقفاو یا یشلا یتءاب لوقتو قفاواذا هب یشلا ءا
 هدراففتسالادیس یحزاملوا لامعتسا هدنتهج تعشنمرونلوالامعتسا هدنعفوم تّضمو هیلعاعاد هدنسانعمزا رقا

 اوبو ءوبو یپتنا ردکمد مردنا راکدرورپ ترفغمو وفع یاعدتساو رارقا عرج یدنکه کردند هداموب ینذپ وب
 رولوا ینیع كقلاس یانعم هکر دهنساتعم كلی فارتعا یهاک د وخاب كماکوب بول نیر زوا یهاکربهدننزومالس
 لوتفم هدصاصقو هب فّعاوا لمحا یا اءاویواءو هبند ءا لاقیردقو د صوصخ هرزوآ حراشزرقتو
 هدصاصقو هلدعیا همدهمد ءا لا رونلواربعت قعوطرارب هناقیناق هکر دهنسانعم قلف اتمهولیدعه وا یت ینا
 یسدرب ند هلسقرب هکر ولوا هاکوردهنسانعم قلوطربارب هناق ناق هلغلوا لوتقم اصاصق لتاق نعي قلواربظن
 هرزوا هک ارتو بارعا تداعكجمدبا ل نق ی دار ب ندنموق كلتا ند یوق كلوتتسهلکلبا لتقییهسکر ند هلربقرخآ

 ؛یشییهنسنرب هل رسک كرم هءاالا)هلداع یا همواتف هبلتقاذا نالفب نالف ءابلاقب رولوا شلوا قفاومصاصق
 قلتوطربارهنناف كاوتقم یناقهلک یا لتقاصاصق یتاقو هتعجرایا هلا ابا لوقت ردهنسانعم كلبا عاجزا هرخآ

 هیف هل را یا لیلا ق هءابا لاق رذهتسانعم قمردنوق هخانوقو همواقف هلتقاذا نالف انالف ءابا لاقنر د هتیتانعم

 هکر دولتعسو هد هجر در ناب اب لوا عید هپاک ن دنتعسو طرف كلی مالکو بهذن یاةالف فیت الف برعلا لوقتو
 ند هدلبا یسدلک یت ردکعد ردیا لازناو لاصبا هی هروب زم همیعض ینکلاس هلغلوا هميم ید نابایبرب اکا لوک
 یاجیسلوا هیابوهت واو قح هکردلکد هنسانعم پاهذو ندینالت یکی عهو كج اه مجرتم هسخوب ردعراضم
 ردهنسانعم كمر وج هنخات یهودو هب ماقاو هلح اذ ناک اب ءان لاق رد هنسانعم كمل بونق هغانوق هءاباو هلو |یلمات
 قمروتاب هتغابد نیردو رفاذا هنم ءابا لاتیرونلوا لامعتسا .هننسانعم قچجاقو لا ىلا هدر اذا لبالا ءابا لاقب
 ندعاجو جوزت هکردهنسانعم ماکت نساهءابلاو)هدننزو عانا ةءابلإ) عادلا یف هلعجاذا عدالا ءابا لاق ردهسانعم
 رونبد هغ انوق ه ءابو رد ذوخ ام ندنسانعم لرم نالوا نانثمطاو تح اسا لح نعي ندینآ یانعمو و ردا

 شی ونة رملا لج را ءوب لاقي رد هنسانعم كلبا جوزتدوخاب عاج عي كلنا جاکن هدننزو لیعفت(یوبتلاطنبانعه ل زف
 قنارزم وشرف هیهسکرو هازنا یا لاو الزم هوب لاقب زدهنسانعم قسردنوق هغانوق یبهسکرواهحگتاڈآ]
 ناکلاآ وب لاقب ردهنسانعم كشلرپ بوتوق هغانوقو هد دس قعیهلاقاذا هون حرا وب لاقبردهنسانهم قمار غوط
 ءاوابم نالن الف وب لاقب رد هنسانعم نتو طر ارب هنناق كلوتقمیتاف كلناق هدننزو هلعافما وام هماقاو هلحاذا
 تیک لرکر د هنسانعم كعشل یار بولوا ناسکب و لیدع هنیربیرب هنسن یکیا هدننزولعافت(یواتلا مو اتفهبلتقاذا
 هغانوقابهدروی ردعما ندهماب اب دمویرمسک كن ذیل ال داعتیااءوابت ناشیشلالاق نوسلوا هلسهح تفکر کو
 رونلوا لامعتسا هنسانعم تلاح اقلطمو یک لّمرونلوا قالطا هش هدهغانوقو هدرۆب و روند هنیلاح قفوق

 بحروهلاقب هنسانعم لزنسروتید هدروبو هغانوق لینوکس كابو یف كيابل )هلا ا یا شبا نسخ ها لاق
 دنسانعم نادهز رونید هنغاتب یروای نالوا هدجرو روند هنخاروسو هنسهوبیرآ نالواهدراغاطو لزا یا بلا
 هدروبهدننزو لعفتآموبتلا هنسانعم نطعمرونبدهنغاتب هودنالواهدرپ بی رق هب وضو رونبد هنغات كنم زوک  ناییو

 ردهنسانعم ءاوس كلرارب هلیقق كناب(ءاوبلا)هماقاو هلحاذا ناكل اب ءوبت لاقب ردهنسانعم كمل بونوق هغانوقو
 ناسکی هما قفتم یسهلج تعب دح او باوجت یادحاو ءاوب نعاوباجا لاقب هنمو ءاوسیا مو نلع موقلا لقب
 نکا هلءاوب وه لاقب ردهنسانعم اتیهووفک ءاوبورابدربو باوج هلباوجرپ قرهلوآ نعسکیو نهدکی لب رللوا
 ةجاحلاش رونید هتجاحو هموصولکرک كار دمو ریسک ابو یمن كمتر دیعسا یداورپ دهمان ضراءآوبو
 هنسب دنک نابهو عطقنم ندهناس ج اوح هک اوکه عوقرم تجاح ر دلعاف ےسا ندنسهلک هما !ویوهدیدشیافشم
 هدننزو مالس/ءاهملاو)هدننزو دوعق(ءوپبلاو )هلینوکس كناهو یتحف )روا تعا هراصتقاو صاصتخا

 ست
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 كنظفل یزو یرابلارکشیدوبنا یر بلا لع یخ ساتشالا قت لاقالاسیاهضرم نمای زوائراب نالف حصا لاقب
 یعجج كنو هنم ئز تنا لاق روش د هب یشک ن الوا هم ذی اخو یرهتسندهنسنرب؛یرو هدننزو مارکرولک ءار یقج

 هدننزو ءابصن ازولکءارباو هدننزو فارشارولکءارباو هدشنژو مارکرولکء ارو هدننزو ءاهقفرولکءآءرب و رولکنوشیرب
 رولکایارو هلماغداو بلق هياب یب هزمهرولک تایر ورولک تاثیرب یعجج هلباهردهثیرب یوم هدننزو لاخررولکءارو
 هداروب نکل بو دیاهلاحا هنابهرمه نسهدام هر نالوا هنسانعمقولخم هدنبابلتعم فلم هکر د حراش هدننزواباطخ
 ندنس هدام دوغلا یر دوخاب رد هلیعف ندنسهدام ءرب نالوا هنسانعمقلخ هروکه ناب هدر اصب یدلیایدصتاکا

 هربا )دبس هک نم هبجک د وخاب كننوکل وا كیا" هلبعقف كنار )نارد هل دبم هی یس هره هروکه لو اردلتعم
 قلوا ئر هدننزو لعفت ورا هنه اثر كلعخ یا ةثربت هتع نارا لاقبردهنسانعم قلفرایبو"ینرب هدننزو هلعفت
 | ووو ال ابغتسا هنساانعمتفر افهقلربا ن دنر یر هدننزو هلعافم/ج ازان ائ ربراصا ذا اوَربتهنمآر بت لاش ردهنسانعم
 من کربلا ءاهقفلا لوق نمو قارفلا لع اهنخاص یا لا لب ارال ايو هتفراف یایکیرش تارا لاقب
 قسلوا یر ندنبنج كنجنر هکر د هنننانعم كمالبا نارق ردفا هجر وک ض يحن نوتا هدننزو لاعفتسامارمتسالا)
 هژبار اظننا هیروهظ یچیدلوا كاب ندضبح یبجر هدکدلنا تل نهیراجرب هسکرب دارفردنرابع ندکلیا بلط

 | لاثبهلوارهاظ یفیدلوا ندنکل ام یکلوا هسیاراو ییجدیاش هک مایا نابرقاک !بودیافقوت همولعم تدم |
 | نالوا هچوزرس هدیرخراد تالذکر دندنماسقا لاجر ةدع هلو هکر بد حراش ضیحت یتخاه ًاظب ملاذا اهآربتسا
 | ازبتسا هلبا ضرر نکلرذبا ج وزتینا نالصعرب لا یف كلر هیمزوکت دعهسلما جورخ زج اهمفمالسارادنوناخ

 | ايتسا یار جات هرتساهبا ضیخربهنب هدکه لیا جوزت یسبناز یتسهینرم تالذکر دلکدزاج ناب رق هکدلی
 | نیدکلیا یررو كاب ندلوبرثا بودیا فیظنت هیاوصاب شاطییلوجر تلا هدنبقع لوبت هکر دیسبمادق نزاننسا
 آر لا ئ دبارؤلؤا لمشا یفسا هسلباذارن هلناونع جرفلااربتسافلوملوبلآ نم هاقتثنما یارک رسا لاغب و دترابع
 ۱ سل او)لبنوکس كن هلم نيسو ىف كابالا )رد هنسانعم داصلا هزف روند هنسېتلموکۍ خوا هدننزو هغ رج

 | هکر دهنسانعف كليا تفلاو سنا هلن یش تیونرکوا زوک,زوب هدننزو دوعق/یسلاو)هدننزو مالسءاسلاو) هل نيغ |

 كني ًاسبو هبصنااذا عباراو لانلا بابلا نماءوسیو ءاسیو ًاضیوأسب هبیسبو هيأ لاقت رونلوازیعت قعشلآ
 ایوساو اسیرمالاباسبلاقب ردهنسانعبكلبا نامداوتداع بويلشیاهشبمه یبهنسنوبهدننزو دوعق ءوسیو هلئوکس

 أءاسمال )انواهناذا هبا لای ردهنسانعم كمروکل یلذو راوخ بویلقاپ یبهنسنریو هیلع نرماذاینالا بابلا نم |
 ] هدننزوزوبص(ءوسیلا) "ین نايا لاغر د هنس انعم كلبا مارو نسا بو ردشل هرخآ ی یتش ر لب یسک زج
 ناقشلاو ییکیا هدیکرت هلو مار بویلبا كل تكرس هلغمشل" نیونرکوا هب یشک,لافاص نتدوس هکردهیقان لوش
 عضومزب هد ذی داب لبا دمو هبج*نیشو ءاخا(ه اشب)ات ال ال نعي بلال ا عنمال تاک اذاءوپنب هقانلاف رونلوارییعت

ean 

 كد آو لفلک :بوتلانواو كمکعهک هدننزو باککءاطبلاو هبنوکس كناظو یمن كاب( بلا ردیمسا
 | هاب یبسک ن هره( اط دالا رسا دص ساب بابلا نم ءاظب و طب لجراوطب لاقیز دیلباقه تجر رد هنس انعم
 | دوو نیکشایس باد لاهسکروو وطب خم :اطبا لب اطلاق زد هنسانهم كاردزغآو كمك دوب
 | رنخأتو قوعو كيزدکضک یبهنسفریواءاطب یهتاود تناکاذا موقلا ًاطبا لاقیرد هنشاتعمقلوا نارکو دنک
 داسا نالوا ئاب دنکرغآ یشن رد به هدننزوربما(یطبلاّرخااذا هیأطبالاقت رولوا یدعتمهنسانعم كلنا
 | نیا نیاجا نابملاوبا ندنیذدحم ویو هدننزو مارکرولک ءاطب یج روتلوا ریپعت ناز هکرونیدهناوبحو |
 | عو ی وب وزوتلوا قالطا هنامزورهد هدننزو یرمشب (یاطبلاو)هلرئوکس تناطو ىج تاب مطبلا) دبقل یوق علا |

 | تناطو یوی ناب اطب)ردراب صنم هزوا تیفرظرانولو زه دل یا یأطبوا ذهن طب هلعفا للوقت ردتغل
 | نسعتج لنآ,ینعب وطب یا اجوزرخ/اذآنأطب لاقب ردیضام لف ملا: نضنم یجب یانعم هلی كونو شوکس |
 | ها یارفالاهلع اطلاق رد هن اتوم لب اربخ اتو لطمو كتر دك جك« دزو لیفت رم تیکت ب چن
 | یدوبس كنەقات هدشزوبازغ اکو دنزو دوعقموکیاهدننز همارک اکو لینوکس كفاکویتش تك

 | تااتلا بابلا نم ءاکب و ایکو ةماکیو کی توکیو هقانلا ت اکن لاقب ردشلبا مع خراشنکآردهنسانعمقلوازآ
 ۱ م زکر واک اکیا یراعجب رونید هیفقان نالوازآ ی دوس هاه( دیکبلاو)هدننزو لیعف (یکلا)اهنبل لقاذا سماخلاو

 | هلی نجف کلا: ىف تناباکبلاو )لینوکس تاکو یقضف كتاب یک اباطخنو ۂعطخرولک ًاباکب و یک مارکو
 ۱ قسزاو بو دنا عوچر هی هنسنرب لینوکس لواوو ی كن لب اهرولکهاکبو هثشکب یرلدرفمردیدآ تابت چونرب

 3 ی و ی 0

 ردهتسانعم 1



۳ : 

 رد هنس انعمادتاولّوا"یدبو ردلوعفمیم«لیعفهداروبهب داعب تسل رفحا ةد دج عی هيم الس ایا یدیربلاقب
 ندن هلق هلي و ثراا نوا دب ندروُ یب ردیمسا كتعاجرب هدننزو ناک ءا دب یدلبا ر ورم یرللاثم هکه تن

 تاکرح كنبات ادبلالر ددا تابنرب هلیمط كند ]ردندتعاجج لوارماع نءادب ندنس هلببق دارمو نایتفنیءا دب
 خف كس كلذك(ة ادىم او هل يخف كم دىل اويل وكس كنابو یمض كي دىم او لتا عفة أ دبل او هلي دمو عف كلا دو هال
 كلذناکل اقب یدلیا تبث هیانعموب هدنباک مانرهاب سیدع نبا هک هتنردرلجما هنسانعم تشد یادتباو لاح لوا
 دمور سک ك لادو یّعف كناب(ةئيدملا)اننأشنو انلاحل واف ىا انتأدبمو انءدبمو انءدبمو اتنآدیو انتأدبفرمالا

 روند هزوس نالی وس هب ورالو رکفالب هکردهنسانعم ذهیدیو یک« ءادی روید هغمالشب مدقم ندرارت اس هیهتسنرپ
 ی كام ذىا ىدى اةءادبو هش د وذوهل اق ردهنسانعم هه دب دوب هلرف كنا(ةءادنل ازد هيما ةيلقنءاه

 ۶ شلاًاذب لاقب ردهنسانعم كمن رکی ندنآ هلکلبا سح تلاح عوبطم انو هیرکرب هدهنسنرب هلبنوکس كنەمچملاذو
 .رونلوارت قاراوخ هکردهنسانعم كمروکر تحوراوخ ییهنسنر واههرک الاحهنمیآراذا ثلاثل بابلا نم اءذب

 اهامرمذ یا ضورالا اذ,لاقم وهم ذیا هذ لاقیردهنس انعم كلی مذ بویمکب ییهنسنروو هرقتحایا هأذپ لا
 یساعرمورونلوار یر فز لد هکر وند هبیشکنایزدب نایلوا ناسللا ظوفح نعي شحافلجرهدنزو میدب(؟یزبل از

 وذ: لاق ردهنسانعمقلوا نانزدن عب ؛یذب هسکرپ هدننزوهح ام ءا ذل او)هدننزو ءامس(ءازبلاژرونید هلحم نایلوا

 (ماذبلاو)هدنزو هلعا(ة:دالا)اشی ذی راصاذا ثلاتلاو عبارلاو سما بابلا نمةءاذیواءاذب ءدیویذیو لجرا
 اءاذیو ةأذابم هأذاب لاق ردهنسانعم كعشلي وسازسانوشخ هلبرب یربدوخابهمدآرب ر دینا ردصم هک ل رمسک ن كنا

 اءورواءر قلخ ا هللا ار لات ردهنساانعمقلخ قار هدننزودوعق/ءوربلاو)یلنوکس كنارو یف كاب ءرلاهشحلاقاذا
 ءرلا)رونلوا رعت قلاغاص هکردهنسانعم قاوب تقافاو تڪ هتسخ ءورب و ءربو مهقلخ یا ثلاثلا بابلانم

 اءر ؟یرو ور ولوالاو ثلاثلا بابلا نماءوربو مطلب اعرب ضب رمل ا رب لا ردهنسانعم ءر لینوکس كنارو ی كلاب
 ققتوطزوبهتحص هتسخ هدنسهدام یهاقن هج رک ف لوم هقناذا عبارلاوسماخا بابلانماءو رو مضلاب اهر و غلاب

 هداروو بونلوا مخجرت لّوا یانعم هد هراس تاهما نکل بودنا سفت فالتخالا ىلع هلا قلوب تقافا دوخاب

 هورکم یترواح لصالایف یس هدام ءرب هکردشلیا قیقحت هعسرو هدراصب فلوموردنا یانعم یدارم كفلوم

 یرللوخ هنه ءرینو نالفنم "یرو ضرلانم ءر ردعوضوم هنسأانعم دع اتو یصقت ندهنسن نالوا عوبطمانو

 ردندهیهلا تافص ءاجما یراب هکردشعد هدنربسفت كنس هم رکه الا مکترابیلا وب وتف ی رش زور دع رفتمنداتعموب
 هدام لصا هروکهنقیقحن یو اضییو ردیف رش مسا كنوعبقالخ ندیا قلخ قرلوا یرب ندتو افت قولخت شنچ
 ندتلع یادلوا التبم تالیلعالنمرولوا یصقلا لیس یلعاب دلو اردغوضومهنس انعم هربغ نع ءوشلا صولخ

 نیطلانم مدآ هلن هلوبقکر ولوا ءاشنالا لیس ىلع دوخاب هضرم نم ضب رلا یر لاقب یکی سلوب تمالس

 دار«ندنوافتهکیدلاقو رولوا زاحم هلبس هقالع دنیقتو قالطا لامعثسا هدنسانعم قلخ قلطم یتسهدامهرب سد |

 هدهسیارادقالاو لاکشالا هل دقن ره هئاویح ءاضعا ال ولوآبسانتنیع توافتمدعشپ ردبسانتمدع

 بسانت هلج هبندب ءاضعاَر اسهلما سر الثم یکی تبدلوا تجر همافالتخاردبسانتو مات فالتخافالتخا

 لیوطسآر دوخ اب هسلو اربغصندبو رک الثم سآر ار هد هسیا فل اقم هدرا دقمو لکشردقن ره ردهرزوا ین تط

 قلوارا ریو یر ندهنسنر ورو یهتناردادیوه یی هلو ابیزان لکشت بویلوا بسانتو مادنا هسلوارصق ندو ||
 بابلا نم یا ابی رمالا نم؟یرب ل اقب ردهنسانعءءوربهدنتزو هما رک( رو هدننزو مالس/ماربل رکن یساکر دهنشانعم

 ئر ند هنسنرب هدننزو مالس ءاړو هنم بن اذا اءورو ةعارو اءارب ردانوهو یماخلا بابلا نمیا مضلاب بيو عبارلا

 ثباتو عجو هیدن هلغلو اردصم لصالا یسک ءارب وشاو یر ئا هنم ءاربانا لاق روند هب یک نالوارازبو

 یالطا هتنوکرخآ دوخاب هنسههک رخآ دوخاب هنوکل وا لوق ىلع هنسهخکل ؤا كره ءارو دام ندنلثاوغ
 سوا ن ءاربلاو بزاع ی ء لاو كلام نیر ر دندلاجر مالعا ءاریورد هیس بس یقیدلوا«یرندسعت كر رونلوا
 هل رعد فرح هلغلوا تیفضو هك هدرلنوز دد فصل ا فلتح هضینق نم ءاربلاو ردن دناحك ا رورعلا ن ءاربلاو

 هافاع یا ض لازم هلی لاقتردهنسانعم كلبا تسردو خاص ییهتسخ هلب رسک کوره, )ردموسرم

 || رخ هنسهجا لوا كياوردندانعموب تمذ یاب اثر تالعج یا هنم لب لاقب رد هنسانعس ڭم ما ابو دیعب و

 (؟یربلاو)هلباهرمهیرابنا)ءارملایف لخدا ذا لا ربا لاق روک ذملا فالتخالا لع ردهتساتع» كمرک نوک ل وا

 ردلوعفع عع لسعافرونید هب یشک شلوا تسرد ندتلعو ضرمرذلوقنم ید زمه رغب هدنوب هدننزو لیعف

meaganجم  



 : د نتت

 ام دینسلاو هللا هفطاعواو هدناهسا صمب هلوا عبطشوخو كرز لها قالخا فن اطل هکر روند هزاکیسو أ

 ۱ هتک زوکو رود ةنشودوک نک رکجو هنس اعم لما سآرروئد هنشاب كزا دن مسوب وب وزدموسررم هلناونع |[

 وود هنسهبروا كنهنسنرهواهناسنایاییعوب ود نم "یلعزعاوهلاقنهنس انعمنیعلاناسناروئد ۱

 اضوبیت و رومالایا اهت دخ ناوهلاقن هنمورون,دهب یک ا ادو ملاعهدننزوحادح دی بلاطهدنزوروس سوی وا

 ةلتنوکس كن هبقوفیانو ف كاللا دعا ذا لر باس لاقن ردهنس انععودع كلی هدننزو لب تاپ لاعیا

 ردیفدارموهدننزو أ هلن هثاثم :یانبلب ماقا اذا ثا املا بابا نمأتناکلا تلاش ردهنس انعم ڭم يام )۱

 یشنابآدبلا ردهنس انعهزاغآو عورش قلشاب هشدار هل زوکس كلادو یخ اب دلت نمم 3 نالا لاق
 اعادت هلعفاذا* لا الاق ردفتسانعم كلشبا مدقمتدزهنس بس ییهنسلر و ًادتا یا تلاثلا بابلانماءدب ۱

 | یا رال ب جرخاذآ هضرا نم ادن لاقمردهنسانعم قیعچ هارخا ضرا ندضرارو لعقلا ىف همدقیا |

 ۱ مخساهنسانعمللیا ترشابفلّوا ندراهسکرت بهش و مهفلخ یا قلا هد لاق ردهنسانعمقلخ ق غار و

 لواۋرمایادتاندناهکرونلو|لاعتسا هنس انعمادتاول واو رض لبقأدبناكلىا ءدلاكل لاعب رولواردصمو |

 ۱ | قخیدبهدیمکی و یضف لنهدقدنسنکیاءدبیدابوءدبیدایوید,ل وا هلعفاو اد هلعفا ل اش هنمورون) واربعت لا هلهو ۲

 ۱ | زدینبمهرزواغف ة 9ءكی ,و ینوکس كناءدبیدابور دم هرژواتفاضابیکرت حواو ردشلوا بلقتمهبابی راذممهردهدننزو

 | رده نمک هدحومیأب هدل و ء دن ید  ء دیو هلا دمءادن ید ةء دیو ءدب یذ ء دیوردندنلق برک ی دعم

 ۱ فتک<یدورد هدنیزو هراس هدل وا ید ید ةءادنو رد هد ول یدو یف كلاب هدل وا ید ید هءشو

 "یدورد هلا هزه لوا ید یداتورډ هدننژو ما لّوا ءدب ید ورد هل مسک ك اب هدل وا ءن ةءادبو رذ هدئیزو

 | دب یدایوردهدننزورما هدیسگیا۶ یدبید"یدب و ردهدننزوفتک ی دولا ەر مھل وا یدن"یدانوردهدننزو ربما

 ۱ ردهدننزواس لوا ادب ردهدنزواعع ادو هحوتفم هزه ادب ئدا ورد هدننزو عنم ءدیو ماد ونعم هربه

 | ادب یدایورد ه دننزو جدو و س كات ڌن یدایوردرایثم هزکژا مو ردهدننزو هرج تسكن هاد ةأادو

 ۱ ۱ زدکعدمراشیا قآ ی هدهلهو یادتا هر دمت ا * یسلک لوا یوم اراب ردهدنزوامم ادو ا :

 هراس حشر دشلوا عت زیسز وب مسول بسح هاغلوا مداصم هرکی دکی و فلتخمز مسن هدازوبدکرید حراش
 زلتدلوا یهاذهنسلوآ تراش درایو صت هوا تفر هرم بک کدو تاقا

 ادا شوک لاح هلعفا رولوا خص د قلوالاحندلعافورابدیدر دکعد یس لک لبق هبا و دیم یالک ادب هلعفا الشم
 هدو ESE كنس هک دوع هکل بدهید ىلع هدوغمجرراب رعویهتن رولزا هد اچ یر

 ندنسادتاییاکر التم تا ذک هکر یدحراشهنس انعجهنم ءاچیذلا قیر طلا یقعجررارداءدبوادوعوهت دیو هندوع یو :

 ىدە دوغ ق باک لا ارقهس التب ندنسادتا پبونودهنمرکصب دک د لبا تء|رقردق هنماتخ دوخ اب هنفصت بول الشب

 دیشرو لقاعو مهدیس یا موتلا ادو لاقب یک دیس روبلوا قالطا هنراکسسورنهم كموقر ءدبو یهتنازرد
 کج دگر ,دیویک شولذو ښلفرولکءودبو یک نافجاو نفجرولکءادبایعچچ روند هاب تابرفورونیدهناوح |

 دالا هضاب نصخوآ ردحاذآ لوهحا اس عا 7 , لترا قد لام ردهتسأنعم قمرفچ قمار دوخاب

 كلا :عدقم نده اس هنسنررو عم ةدتاو ۶ ءادب ل اش ردةنس انعمقلتشاب هیهنسنرپ هدننزو لاعتفا أ

 اف دار هدیه اداه میک كرما له قدم دقیااء ادتباهلعفاذا یشلاادتبال اق ردهنسأنعم

 رخال جرخاذا هضرانم ابا لقب رد هندس انعم یقیفج هیارخآ ضرا ندضراربو اءادتبا هلعفاذا هدبا لاقب |[
 هةمو ردقتسانعم كأ دا اس مسلا رو ممفلخ یا قلل هللا 101 لافریمتس همش مارو

 ام یناذمیامو ؛یدی ام نا نالفلام د هنمورونلوآ لایعتسا هنس انعهقمجآ زوسولاعتوهعسا عدیگاو ىدا

 وک كلادویضک كم ء دل وتید ۾ همالک نان اوا تٍدوع هدیاعو همالک نانلواذارناءادتا دید ناو و هند هما
 ادو رغ لبق 1 نإ تلل یا دلا كل لآ ردسا هنس انعم قمالشت لوا ندر هسک راس هثش

EES4 اب هنسدرب جدول هدننو هیات دل ابیصت یارو ةا ی دما لاش « روئیدهنیاناب رق  

 ام لیعفردهنسانعم هدیرقاو شولخهدننزو مدنی ادزت اجهد هلیصكنأب رود هفمالشت مدقم ندرازیاس

 e هدست لصعب زد هنس و نانلّوآ عارخاو داحا مسلاثمو هنو هکردهتسانعم عد واو ردلومقم
 ۲ د قوف نالوا رف هدمالسا نامز کروند هبهیماللس اربب یدورولوا كعد بن رعو تی * ى” ت هاغلوا

 | دیدیا تبسن ا هنموقدام هک اب وکر دکعد هعدفرب هکر دیلب اقم هب داعب

۱ 

 2 را کم



۶ 
2 

manana 
 سس ا

 لزانمو توردا عضومر یعنم هبهسک مان لاقع نردبندهیدابلاجر هدننزو هاج مزاج ا)برهاذا تدا

 |زالاقب رد هتسانعم قمرو وط نس ن نوق هلنوکس كر هيجمیازو ینف كن هزمهءزالا)ردلوقنم یتیدلوآ لمم

 N هرات کین مع هتیلصرو ردندصن اصخویواهعیش ااذآ ثلاشلابابلا نم زا متعلا
 هدننز و بام هللا هع نیش( /اسال) کو نیحاذا ةج احلا نع زا لاقب ردهنسانعم كلبا تغارفو عوجر
 هکیدید ع اطقلا نب یلعم اقلا وبا ماما هلیاهردهءاشا یدرفمرد هنس انعم لل ارافصروتید هتیرانادفامرخهدرخ
 ردلکد یاب و ھوت كنب رهوح سب ردیاب زوم یرک د لح هلغلوا هیلصا یس هه كنس هدام اش اویشآ
 ربثانیاهدهیانو ردشل دار ادارباقرهیلوا هبنتم هاب , لتعم یس د یرایدنکن کردیا میهوت ینیرهوح هدیآب وب فلوم

 كفاك ے5 كەر( ءال < ءالالردشمت ا تبب هرزوا قلوا تلقنم ندان هلتلالد یرغصمیس هز ھ كنسهداعهءاشا

 بابلانم 9 ۳ كل اراوتساو هیت ووهش دلو هدتمذولجروب نوک
 هدننزوماق (اکءالاوهدنن زو اجا ءا الار دنو چا دیک ات نس كنس هلک بوتسا دومشلاهعرغ نم وتس اذا لالا
 هاک انهدلالخ لوا ی دص3 و مرغ هصوصحرب یر هرژوا یاور سوا نیدیعس دیزوارذاونلآ بحاص

 لحرلا ءاک آلات ردهتس اعدك با تعجرو تغارف ندموقرم صوصخ هلا هسی داو فوج نان هلکلکه تح هبکرب

 هدر هسک یس هدام اک اوبشا ہکربدح راش هنع عجرو كياهف كد هَ ىلع هنأج اقف ارمادارا اذااءاک او ةماکا
 ندء ؟ کنالوا هتسانعم فعضو فوخ هلا لح هب هر دعت یس هرم ۵ هدنلیذیس هدامًآوک فلومارز ردلکد تبان إو

 زدرتسر غ ینیدلوا عالمانندنخیدلوآرعشم یننیلصا كن هرم یداربآ هدماقموب هلکلبا رکذ قر هلوادب موم
 هلرعف کن هره مالالا)ر د هنس انعم تعاسوتفو هلبقف ج یافو یرسک كم مهو ف كنان(هفبنو)

 هیدابوبورردنآ تغابد یرد هلبقروو هلت رف ر دیعسا رس یبآیمعط عور ندرت اج هر رصق كعلاو هدننزو ءالع |
 یرد هلبقروورمن كرو نمره هانوکس كمالو یف كنه زمه( لالا)ر درن وخ تیاغبو هزات مدرهردندنر اما ۱

 .هلغلوا ز ومهم یس ةدام ءالاوشاو ءالالاب م عید اذا ماغدا ربض نم ءول ام عدا لام هنمو ر دهنسانعم كليا تعاد 1

Êهنیعا ید فا وم کرد و را دآربآ هدشاب لتعم ءانب هنمهو یرهوج نکیا ینا ہم یرک د لحم  
 نم هنمهوت یرهوج هلباهرد «ءآ ی درفمردیغسا یس هويه درس عود هدانزو عاع مالدا دارا هدناب لب

 هروکه ننای كني رابحاض تادرفم راسو كحراشو هدنس هدام حرس كفلوم روب زم رجس یدلبارسفت هلی قم
 رولوایرمن ذیذلو هیش همزواوربشکی راقارن و یرللادو لیوط قاس هکر در ماتحس صوصخ دن ضرا
 ,نالوا عر ںداشا صعب حورب و حور یذ نعي ندتاوصا ءاوزونلوا تعاد یرد هلک اورار دالادا هبیودا

 :كح هیلمارا زاورحز هدننص تلاح یس ةلوفم قمرد روظ دوخآب كمروس نمف هود هصاخوردهیاکع ندنوص

 ردهتسانعم كلم با تغاہد یرد هارت مان ءانانلوارکد هاو کس كواوو ف كن همش غو الا)رد ه هراکح ندنوص,

 ل مه مولا وک تلوق اوف یدبا تأوا یلصا ردملکض۶ ام هک یس هلک ت واوشاو ءالابهتغب د یاایوا عدالا توا لوقت
 لوو نالوآ هلکنیعیدبآ ءوو ام یلصا كن ولو روشدهب يزد سو تغابد ها روتر مما ندا دو

reهرزواروهشم فالخ نم هنر وذحمیوقو نیک انن عاما ةدنواو هلغلوا لقت ةر زمه نالوا عقلا  

 هسارولوا هبرش al هرکی و تروض هکر دیفدا و هدنزو هشة مک للرد نمل وای دخ سیر ٌكبواو

 .lel HY الألف هعهلایا ئالا نخوه لاقبردنزابعند هرهاظ تلاحو ندلکش نالوا یسیلبجعضو

RE ES i a o a < 

 ھن ود

 ىصلاًابأب ا رام لا اب هند E هلکلبا افتکآ

 یجد هتک یلبوایو ییواب GEE اوا بلق هقلاءان هدعب هلبات یدنا یان یلصا كب وب اب لاقاذآ
 بلا ۳و هيلع ةن. ىلص هللالوسر ترکد اذا هیطعما تناک نالا ق لافرونداتأ وابو البو بونلوابلق |

 هحولعم زمه هد نت نیئابیر ردرآو تغلحواهدنویویماوبنا یاب تلقا ذا ىصلاٽًابأب لاش وه یاب هلصا اب
 ر ید اب واباببوللوا بلق هقلااب نالوا هدنرخآ تلا ردکعد یب بوئلوا بلق هی همه یردکعد یا

 ردکعد مدتباادفاکس یر داموردب « هکرد هدنربدعت یماو ناب كسدق دوخابرد هنر دفن ياو ییابیدقم تناولوا

 رنصتعو لصا هدئنزو دهدهوب ول دلت یلوعفمو تیا كس هلک ی ص هدنلوف صأا باب و غلوم سب

 ۱ بالانم اجا لجراا أجا لاقب u دوخاب بوق روق ند هنببارپ هلنوکس كیحو

Sur Tre 

 فلوب تنا یان هل e ذآ ةا هر وب 1 لاّسزدهنسانعم كعد نوسلوا ادقاکس ماناو م تاپ هسکر هدننژو هزار

 مو سسر یحاص یونعمولع یعیردهسأاتعم فرظ دیو ِلصالیاویوبل )رم لاق ردهنساتعم



 ی

 یا

EENحر رحم حس  SEDEتر هم تم ح  ح  
 ٌناسردفرخربهکف لا هکردشلیا ناب همسر ۈن هدر اصبفلوم هک هلوا مولعم ریل لصف هزل باب
 نالوا هدنر هلکالوامردهنکاسفلا قیفح فلاورد هل اتم ندنآ تاغلو تاک هلج دیس الویفولصا كفورح

 ینیدنلوا قالطااوهقهلوا نک سو ےر یحلوا لرم راکز ور رونلوا قالطا هرمهاک !هدقدلوا لره ی کف لا
 ەنسانعمەبصقرونىدەشفاقەدننزوەءابع هيف كن هزه ءال | پتن ارونلوا قالطا فلا هد هر هزر اعس وت هه اکو یک

 قغیدلوا زو مهم هکه شزدیلصفهرمهیرکذ عضوم هلغلوازو مه یس هدام هءاباوبشاوزس اه رد ءابایسنج عج
 یکی راکدلیا مهوتكنیربغو یرهوج هسخوب ردشلبا تیاکحو لقن ندهبوببس ماما نج نبا ندناح ما
 ردشم بأ تبث هرزوا فالتخا یس انعم كر ةیلبا ځ رض ینتیژوم م هثبهدنأب لتعم فلوم هکر ید حراشردلکد لتعم
 نانلواربعد هردنفدوخأب هر قلزاسوقلشماق لوق ىلع روند هغازاس نانلواربعت یتواصخو قا هغوق ءا عب
 یسلوا هّیایو هیواو هکلب هدنباب یسلوا لتعموژوم مه تغل بایراوردشلیا نایویدروئد هتنامزوا كغلزاس
 ینبدلوا هجومان یمهوت یبیرهوج هلغلوا موسیم هدنباب هزمه هدحاحصورابدلبا فالتخا هدنصوصخ
 یاٹلاملا بابلانم ابا سب ها لاقب رد هنس انعم یر قم لینوکس كابو ف كێەرىھ(ًابالا)ردلكدەديشوب
 مانرارض نب سبق هکردیمسا نواخرب ندنس هلیبق لئاو یرکب هدننزو هرج هلبا هیقوف یات نوکسةاناهب)هتیمر
 هدننزو هيفا هلنوکس كن هثلثم یانو یم كن همه ]ردیدآ كخاطر هاناو ردیسهدلاو كن هسک فورعم
 هال ولت وکس كنانو یه كنه رمه تالا موق نم هعاج قیا هیلثا ین نالف ءاج ل اب ردهنسانعمتعاجو هورک
 ماما نهرونزم هدام هب هتیمز یا ثلاثلا بابلانم هائاومانا هناا لوقت ردهنسأنعم ینرقمآ هدننزو هارق

 Et یم هنمهو یرهوحو ردئلبا مدد هدنسهدام او یناغصلا ندلایضر ماماو هدلح وب یوغللا دعوا

 رولوا د رم هدننزو هماقا ندنا,لاعفاهروک بن افصوینالث ندشلاث باب هروکه دبع وبا سپ ردشم با داریا هدنس هدام
 لکوکه کر د هنس انعم قلوا نساهتشا هماعط هدننزو لاعتفا ات الردمّوسرم سد هدلحموب هدحاحص نکل
 یسهیق ئط هدننزو لبج هلیجفءاجا)ماعطلا یپتشیال یا اینم نالفخصا لاقبهنمو ردنرابعندکماقتسیا
 ید دنر هدام نئکو لبق هک هتنردطلخ یز هنگ هب زمو هیر ودب ویوردوب هه هست ردمجار هن ظفل لبج رمط کهدنلوق هتزو كنلوم زداعسم هلا یلس یس رو رد وب یربردغاط یکیارلتوب ردیلع كخاطرب هدنرابد
 "ر دز اج ید نت هدانعم یکی اون لرونزم ظفلور دیعسا هبر فر هدنس هکلوا صم اجاوردشلیا سر هل ناونع هتنزو

 ف كنرمهماجال ]و درک نو فرص نالوا هجوا هدنسانعلبح نکرد سه ین هدنسانعم هبرق دکربدحز 2
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 سم سس -
 تعارض هشرط یک لیالیسگو میظتت ورم ب اوص هجورب یرالح نالوا لفاغو لهاذ
 راحود هنس هم دص نابسا ادتاو ر دناسنووهس عقوم ناسنا ارز مر دیا اجر هلتناکتسا هویشو

 ۱ ترضح هدلاحرهماکوتو ردلو روم هنيدالوا هلغلوا مالسلا هيلعو انبن ىلع رشبلاوبا نالوا
 یوالاو ةرخالا ىف هلدطاو یاعت هنوعب رګ هناسحا " و هناهرب لدو هناشلح ر دهلازبال ۍراب

 تونلوا رییغ هل راناونعلامعتسا و قاللطا یتالامعتساو رخ نیووب یامس او

 هي هيب رع بیک ارت ضعب و یدنلوا راعشاو نایب هراشالاب كنضعب و حرصتلاب یسهقالعو یعون كنازاحتصعبو
 رانلوا قاصتا هلفاصنا یدنلواماّمها فرصعسولاردشبیخدهدنناب و حرش ك:همزال "همه *اد هیدیدا سیافنو |

 نابز ٌهلاطا ایمعلا ىلع بولوا انارم فقاو یلاعت هل ءاشنا هدن رلکدلبا تبسن هحاحم ت چ رتو قیبطت هنلصا
 | لیلا ملعلا هلل ةبسحاضحم ليج راو ارز رذظومم یرالیا هظفاحت یتراسوفنندنسهصیقن كلبا اردزاونعط

 قلواهلا ترضح هذخأومراتفرکو هاك ثول “دولا هتبلا راندبا ضي رعت و نعط هدوپب هلغلوا عوقویاتروص

 ندلاکو لضف بابرا نالوا راذکه علاطم لرماطخو للزو عي ز نالوا هتفایع وقو هیرشلا بسحو ردرٌرقمرما |
 ن دنفلکت تعحارم هس وداق لصاء هرلن دیا لا عتسا اورد اعدتسو وحر م خد یس واره ظم ةا لیدجےعص

 _ ظافلا كج زم یانعمزک ا هلردصق ءافصتساو ءانغتساندند درت قوثو مدعو ههشوكشهنرابولقو

 لقا هک یرانلوانیشمو عضاو ك بونلوا رنو لب هل یاو هصا تارابعو
 أسو هست ییععتو یدنلوا ضیعث هلغلوا ییغتسم ندنسنو هینتر دلیلق

 نوجانانیطا لاک هقشب ندنرلع رصت ءراحراش ید هدراصوصخ ۱
 مان مکسحتو ب بابع نالوا سوم اقذخ ًاماصوصخ هراذخأم :

 باتتحا ندلس اکتو نواهتهدنباب تعجارم هراباک

 هسیاراو هیم دعتاف رعت ردقن رهوبونلوا زا

 هي یدوج و یوهفم كنس هلج
 هللانمو ردشعلوا عاجرا

 ةمرحءازطاورحالا ۱

 رب و
 ءاینالا

۱۱ 

 عمو

9 
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 لزهذیایرازو هب کر ارکتیدلبافنعت و برتضی :ردی هلکلبا اعدودام رقو لیل بع لع نا ملل هلبازادکو

 ' انييحلا لیل ةيفابعب تبب ةرفضمو نموذ كأ "بد اب
 انییکلا یدبالا یعنیطق الا اودقرامدعب نمیوهلانرک اذلا ۽

 انیمآ لاق ادبع هللا ج رو ادبااپهح ییلستال برای ۱
 مالک موهفم ردشابا نیعضن فل قم یدلیاهیلخت ییلپبسدعب نم بوبد نیمآ راجان ید یردب هدکدلیااعد ها
 ینلوقمقجنوبر جا رایدنکا ادو مادتسمودب وم مایقلا مون ردا مو دوج رګ هریزجهکیترضح ك هاش لوا
 | زهظمرانبدنیمآ هیاعدوبو ماقمو رقمهناوذمرکموداوج عمطل ع رک ن دبا تافاکمو ضوعهلباهسبفنرهاوجمرانروتک
 | قابلا نم سلق ین جنسو ةرخافلا بلک نم فتضمیفلا بس لات ها داده اكو هوا مال بر تجر
 | نیفلا ییصارونیدهددع كيبهکردیس هشت كف ی سلك _یغلا ردهنسانمهصالخو صلاخ حرص ةرخازا
 | هرطاخندیا حونسهبلقهدننزوربما حنس ردهلیسهینب لوعفم مسا فنصملا ردشعتودنونهلبس تفاضایدیآ
 | خدوبردیعجج كنظفل يع مایعلاروتبد هیپردكوبپ هدنتزو سل سلعلا ر دوجنا دارم هداروپرونید هدهیوجتاو
 یکیاقر هلو ندهرخ انو هدیجبتکی اعتهدبح ماکو منبمالکم وهفمردکعدنیتشاط ةرخازلا ر ونبدهعطع یایرد

 | ددیلصاحو هر یکوجنا تنایزد كيب یکیا قر هلوا ندنس هلجر ارد نیفشاطو یسهصالخو هدیزكياک ددعكب
 | هکرید حرابش ردنراشا هتعیدلوا طوسبمو لصفم یکر خا زرع راباک یکیدلیا.دافتناو ذخآ كفلوم بنات هرتف
 | پاساو ةاو ر ؛یاساو رعشو بطو ضورعو نایو تّبهو قطنمو لوصاو ثیدحو هقف كسوماقوشا

 | ِتاحالطصاو هک تاغضعب و رسو صصقو لاثماو لاجر ءامساو لابجو هایمو عضاومو یرقو نادلب یاباو |
 | اندلایفرکذ لا لیجس هب نینب نا لسا ههاو 3 ردراو یس هدایزو لضف ندنفل بک اس هلبس هلوقم هيف رغ
 | نااخ هاضف دادسبد دنیو -ییلزو یرانعتسی نا لعق معنمرظنب نماعراض ةرخالافرجاللیزجو
 | ساتلو ناو نابسنلا لح :ناسنالافرطاخا هنع لفعو مهفلاهتعرمصقو رصبلاهنع خازو لا هب ىتطام لصبو
 | لاصفنا قذنآ هلیقوساحد نكت ولوا ىس هفلاس *هرقف هجرك ى وا رتف #4 نالكتلا هللا ىلعو سان لوا
 | ضوعهکند هاا دب !ردنوګا صح هدافا مدنقت هدنیکرت لئسیا هللا . یدنلوا لصف هلغلوا یني ونعم
 نذلیج رک دردن وا هلراقمدوخاب رد دارملس وتکر ذهبداعة بس ءایهدنس هلك هب ردعراضعردهنسانعمکمرب ,وارجو

 | رک[ یاضردارمنذلی ننجزچ از دونسانعم یظح : لب زج .ردانو حدم نج هلو قوش ثعاب هاو اعدربخ دارم
 هل هدام رفتم نلعاف سارا هنسم نما هاعوضخوو لذت هک ندتعارض .حزاضلآ:ردرونآ یاقلو

 | لو ما رد سوماق داره ندنلع ردناب تسهلکن مقزخ نم هدننکرتلاع نم یدهسانعم لمأت هلغلوایدعتم |[
 | هلتیتصف للز نداطخو هوفه دارم هکردهنسانعم قعاق قااهلباهروسکم نیع راثملا ردلغشم یفاطل یتاونع |

 | هدننزو ام: دادنسلا» ردعراضمردهنتسانعم عوقتو حالصا هک د دندسن ددسپآ ارونید هياطخ تد وب

 | ندنظفل دس هلغاوا موسرم هل ناونع دسپ هدمت ضعب رد هنسانعم فعضو نهو, للنخا : ردهتسانعم تماقتسا |
 | ع رذکعد هنسن قایق لدکه کر ولوا هتک نبسدادس هروک کی نزد هتسانعم قمایق هکر ولوا عراضم |

 | زد هثسنانحم قماق زوکو كلا لیمردیض ام ندغیز حاز ردیضام ندنابغط . ینط ردعراضم ندحالصا
 شان هدلوق سان لوا ناو ند هیلیلعت ءاف هدنیکوت ناسنالا ناف زد هنسانعم یدلوا یلصاق هدننزو مرک یصق
 | انن یلع هللا لبص مدا ترنضح دارم ردکعد ناسناشازینکیا یدنا *یسان صا ردلعاف .مسا ندنایسن یسهلک
 | ردهدنکس هل ارمغ للعاللوق هللا یبعو ندنراشاهش رللوانتندهبهنم ؟و هغو نوا ئېلا یه زد سو هیلعو

 | بودبا دانتفعا هیادخ هدزومآ هکر د هنسانعم لک و ت ردلدبم نذواو نات رد ردضم هلا هوم یات نالکتلا

 | هدنب «زاج نم هل هلوصوم نم هد هروب رم شف ردلکد مزال كالا لاعها.هیلکلابیبهیداعبابساو طفاسو نکآ
 ؟هرقفو ما رلاو قاقتشا سانخب هدنتدیدادسب دین هت ولف سانخب هدنتش لغو لاو فرح نمانجو یطخ سان
 ۱ مراۋ شا مالكم وفم رد ىلج هاب بانزا یتیدلوا هت اځ نسحو لقفزاجمو هبونعم لاقعو قحال نمانج هدراهربخا

 | ضوخ هل لب رخرجا هدابقعو لیججرک ذ هدايندندنناتر هاکرد قا لباقماک دوخت لیس هلبسو سوماق نالوا | ۱
 | ی اطخو هونکش لوا غقاو صعب ندانادو فراح ن دنا ماتو یظن هماک نالوا عوشاو مربا زنن یکلیا تازاحتو

 | یارتوتالکنالوا فیعضو نهو هایی فتش لف دوخ اب دنب و دسیمزهنحرهابنعو لضخدادسو اف او تم |
 | غرطاخو صاف غاعذاو یهو لئازو غیاز مرض و رظنو یراعضومنالوا خروهسو اق نایغطو حالصاو ع وقت

 نیستم تست ستم ١

 لهاز



 هنسهع رکءافح بهذیف دبززااماو یلیثقو ییهراعتساو مازلاو قحال سانج هروب رم *رقفرونید هلب مالمو فیطل
 هیلاراشم هاش مالكم وهفم دلمه یعهلت هنعارصم نفسلا یهتشق الام حاب را یرجت كبيطلاولاو ىسابتقا
 ردلکد دعب هسدارار دیا لوق ندش امامها هاش ییوقرم باک م دا میدن یس ات ندنقالخا ت O لاک

 ردیک قر هلوا یلعتسم هرح نکا هد هسردیکب وقآ قر وا یدنلیس ردقنره لوک نالوا هدنزویوصاریز
 با هشیدناالصا ندنبالفنا هلیلوبق مدعو یدر كعاک نالوا تفص هنیفس هلفلوا نوه هلمولع عیاضب نیو
 نا شوم رقبا نوه انشا ریکر کز ورقفاومنالوا یناهتثملر هنیفس كپملاراشم هاشهک و ب لاج
 ندنالقناو هشت هب هنیفس ناتو هلاعحا یدز دل ارګ ییلاعحاو لوىق هلا انتعاو هرڪا یهاش دابو هدیز ادا

 ۴ نا عو 0 یدلبالمشغ هراکز ور مالمو فیط)یتافتلاو هحوت هسی الخ امراکمو باک یانتاودز

 رحلاد اوفو ناجا هيلا ةدخلا مسرب لجول ههحو ءام ته دی رحهلا یراو ناعع ىلا لابخا ضرا نمردلا
 رد 3 ءا هدنس هلک 0 "4 نالا رهاولب هیدب نب هدب عا نرعلا ىلاذقناوا ناجرلا هفحاولافاحر همساک ترطب

 هموعصملاد دل ردعراصم ندزادتعا رذتعا :رذتعا ردهنسانعم ےک یاب هلغلو ففحندهیهاهفتسا ءام وخ م

 ردنرابع ندر هطخ نالوا ینلارآ ن بورق و ناخن E قارع دارم ندلابج ضرا رونید بؤ هللا
 ردب ردن وخلا هلغلو هرادهش كو ناوارف وا هدنزکد ردیدا تلاىارب هدنع رګ لحاس هدننزو تارغ نا نا

 ردقلواردانو بن رع رفا ناش ك هردهاصوصخ رولوا یکی جوجا هراع سپ رولک ندزاارواوخنا هلابح ضرا

 ردعجار هر رص ر دیلعاف كنلعف به ذب ههحوءام ردملکتمحراضمندت ور یرا وز "روم لاسهلجن رحعلآ یراو

 هرح ییعافریض كنسهلک لج ردهک ندسومانردکعدیب وصزوب کج ءامردنعضتم یفاطل یرببعت هچ جو و

 یس هلک لج روند هیوجا ضا و قاض هلا همومصم ےب . ناجل ردعحار هحود م یری :هبلا رادمعتار

 هرم یرعع هجماک روند هلکوکد نا هموجصم یاف دآوقلا رولوا مجاز هرح یرعص لا هکر دنکمقلوا لونهحم

 زیساک كنلّومیدلوا مع ابرد هلکعد ها هات ما ا هدنیزو دا دش هلعح فاجزا ردعخار

 هز هژاسو رونید ةر وجا رخص فلولادنع ناجرلا ردممیازهمودم یرعجع "فحاول ردیراشااک ای ریبعق

 ا "نی رحم ردهنسانعم ءاضماو رم أت ردیضام تینا زنا. راقح ندارد کردنی کاج

 یددلیادارمنرلا یکیا تاخنودم هلکنا فلو رون وب رهاوج ع اونا هدنآ هکردتبالورب هدننیب ناعهلبا هرمضنا نیرو
 ندبعج كنيم هلا هرونسکم هلم یا : ناغلآ . ودیلوعفف كنلعف ذفنا رهاولا یدلیا عادبا تیاغب هدنوت و
 هی روتو ییهیلبضت دوخاب هبگ زص "هراعتساو فالتاو لش نسحو مالا هرول زم هرقف ردهنسانعم ولتجف كي

 هناعندلابح ضرا نکس هیلباداشزابابخایا ین مالک وهفم ردیوتخجم ینراتعتص بسانتماهماو ماذتعساو
 تم مرد دکندوز لا غا اف ها لب نیرق مرذع هک ات عهدا راذتعا ها هت ممروکو چا

 لوچ هنغلسومانی هلا ایخو هرش تلق بوذ ہک وص كنزو هسروکصلاخرد هجنودم هاش هه رطو

 هنشاب رهوک فک ی کیا نالوا ترابع ندنن رخ دوخاب هسلبا فاصاو ادها ناجرماک | یلق كنار دو رولوا
 رییعتو نعط دوخ ابو .ندنسهشیدنا یدرظو "در دوخاب ندناجو ابخ هسلیق لاصیاو نافنا هیلاغ ةيلاعرهاوجب
 يه قتلا هیرمطح تلازال #4 رولوا ارقي و برطضم هلن اقفخو هشعر یکی عسا یدنک ی شان ندنیبب هشدخ
 ادبع هللا جرو "رهاوجآ سفناب الا لومگاز رخآ نولن تب سانا رفمو ریال تادلاخ نم دوج ارم ةر زج
 a یتبدلوا رضاح سان هکر د Ka هنسانعمرضحم هرضح ردهتسانعم تماد تلازال نیما ناقا
 نانلواراتعا لوط ادم هدنرقم ت اا ندهنسانعم دن قمو قاب دا روند هبهطآ هرب رج هر رج ی

 یارتو یساوه راد ید تاداعملا ر ارج هراناو ردب رلکدتبا زهبعت,یرا هطا هیرانقالاح ردترابع ند هر نچ لا

 عرزو سرع تابوح عاوناو دورو و نیحار هلج و هسرغو هیقرش هک اوذ عیجو لدتعمو فطلا تباسغب

 كيم لا ودم با عادا تیاغب هر اشا هنیدوجوماود كچو دم یفاطاوب فلومرولوا لصاح هدنآنرز یک
 ابا زوند هغو هلق كنارو كن ەچ ىاخ زرخلا ردهننانعمنوهحاوب جاوي نولباق ات ردناکم مس هلی

 ءاقب كنباقعاو دالوا كهاشداب فلوم هل هرقفوب ردکعد رخاقو سفن كب سفنالا_ ردعجار هترطح یربعط
 رذرهشم هللا نونحو قل یشا کرد اخ رمق لاق رنا د وام ا دبع TARE رارارجساو

 هنب ر انساك هبعک بو رتوک هب همرکم هک یسیدنکی رد هلغملوا نوکر کید یاحو هتفشآ كی دالیل قشع هکر سلوق وينم
 زوس بولن را مکر اتسا یخ نوب« دلیانیقلت یک امد هلی هرابجابحو لب نم خر ےھللاو قطب



ee: 

 یم تخاسو رسا شو هو یخ اد نکا ما و هو نانو ءاطعا

 یعنالک تولوا قرع ثلا هکنلرو ناناتدقرخ اکآ هوا لخاد هتنعفح ثح هطیافتا هسک نالوازفام

 هنر نفناو قتلا دارو رخ هلو شو یکح ور كنتیهام صف هدنسلوا یحاط کدو نهنسقنره :

 فتو اهدا رالف لوادجل ا هيلا : تن بح 36و رتجصتم یّولع هروزم رتو ندمولعم هغلاسم نالوا
 رکهتساتعم كاکود و گراضم نادنابهنا# ضقت رد هدنربدعت طح وه و اهدازم الف نخسلا دتجننخ ۱

 داود رک 6 ردن لیقتسم نةك و زال .زؤشد هرخضط رېن ردنعج كلودح لوادیفتآ

 ۱ نیاوض:کن افارتخا یرصن فرغت زوسد دیونصهجزآ هلنیتقف هکر دیعچب ذم هللا هروسكم هلم یات داغ ردعحاز أ
 سلا یاو راک زاد ددل عمو دنوم ےب < يا ها زوعراضم ردهنسابنعم قلا بولاح لالا

 جا نلددارم لا هحوتفمیم دارم ۱۷ کن 7 :اهدارع نوتندهدولب هک دیعجب كراج هلم كس

 ۱ هدّتسمهیان لوا خ- ےسنلااک | هکر داطب کرل وا مالک مرهق .ردهبرقو مولط یزاقدیشاطونص داع هداروب

 | تالوارتتخونیلقتسک هتناشوردق هد نتيا خاور شکه دنا دواک دنزج بو دیا توج ایعود دان كولف نالوا

 ۱ هل رم باس نادنشنابًاطع مظعدرخ وزاد نترف هلوبقنسح تویلبا در یشانندنفالخا مراکم یزاشکشس

 الزداولع زانای و سی عل نزا رق كشه بو دنا نفارتغاو هضافتسا نااهج قامآ ةنکسداوسنالوا ۱
 نظوع نخ هرانزونک کنه داق ذات رق فوم ردنمضتعیالتنا نسح لکا فضافتساندایرد ب باڪس

 هک فاناو یاس ال ءامتلا ناب ینلا تاک اذن یاعلادسلخ تفحاف کر دیار انیعشا کیدلیا تافاکمو ۱

 الا ءا دانم "لوکیاع لقا ةرا ضخلایدهلاو ءاعادلا لارفملا لماک سومابعلان جد ناو هنرضحلآ ۱
 اما رک طاع طاع د هنس انعم ولع اد ندوعس یظفل "اس رد هننبانعم كلبا: ناغمزا ندیضامملکتم ندفاصا تنه ۱

 ۱ ئا ولجا لج ی ردا رد دتسا شم كلی هضراعمو كلج وی ردق هک ندیمانیت ئس ۵ ک .یماییت
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 کد دا سونا 33سا فقلو یههرذلوهخم ئام نعد رد هیلضو نا هدنسیکرت ناو ردعحار هاك |
 | رطقلا دن ات ماه هلتهحتوا یتدلیا نیدلیا يمت هلکنا یناکوب فلوحرد هتساشعب رع هززوا ینیدنلوا |

 ۱ یاخ ةا دات ما ڻدءادشا٠ ییتهلا روند می ظ عر ع هامادلا ردیعچ كل ورطق هیاهحوتفم فاق
 کن نطق اد ها ۵ هخ وتقم کد رانا رادفرتصنفرغ هلتیلعو تنی ردیمسا كنابرذ هما هم ومصم چ

 | ناو قوت لسان" هرقفو رولکهتساتعف تبووطر قلظمو زذمجم روتید هتیوطر نانلوارمبعت ےک ميشو هج

 || تاضوا کاکو نشب مالک توت راذنضتخ عيا تص مانزل او فالتباو لشو درفت نسخو يفرم
 هدتعفرو ولع ناش هلغلوا ضقانغ قرر اتوا دقو ضزاتعف هتیزاباکتكموق دوخاب یلاع یزدق هلا هعیذدب
 1 هلی شوماقردقن رک یع اک ون نت و مط ااا اوآدهادنب رالاو نیلحم بلا اشمهاش یدلوا یلاعتمو ةتسویپ هزامس

 ۱ قدهانشای ےک رم هزطق لا هیاب زد لالا ین هدنضوصح دارباو لجن هنن راف شروح هد هلا اسم

 | هیبرد كلذک لی[ رم روت طه ال هيلع لضف ةلامو بالا هرط لاک هدنهبشت و لوم

 ۱ هل ا وچ ردلت را لاخوب هنلاح كمدا ندناادها تب وطز لقا ندننب وطر نانلوارعت مت تیوص
 | اتع خار تیحدقو اءاتكنا كاملا لع فا مو اءالتعازتعلاتبراغ سکرب ءا بهذ ناو دباو اءاشعایم
 | كرا مت افتد تی هدو ردد فرخ یسهنلک اه هدنییکرت لوقاانااه 4 اخر نفسلا تهتشا 6

 | اکر حا تفاوت وید روا لخااد لصر نالوا عقاو ادنیمزسقراشا سا ردکمد مرد نهتشیا لوقاانااه |

 | هلرالیا دعق4 و فم حالطصارافتصم د هبناطخ تاماقمهعمرو تباهن ردفلا وپا رهاظ هه دعاق یکی دلیادرس
 ES لیهنشترپ ESS نک هسا كلنا لوف هدارون لامحا ردعحار ہاکی ریت لمحا نزولیا تالابم

 ژدراو تزایزما دنفطلو لاک كحو هدنن ةدنناونع هلعحا ردهدنلت وات اینتعم « انتعم هدارون دون ردهتساسعم مامها
 یکیدرونک یی وت لیس هبا هموم خج ايلا زدهیلصوناهدنیکرت تهذنآ زوندکو که دننزو دبا دنا ]ا

 ءالتعا روند ةن رغ براغلا ردهنشانعم للعب با گروب زونلوازبعت یدنلیس کز ةن وج كاان راخ ا
 | دتشزت افکت ال روند هب یک هبا هموم یافت تافل لا٣ زدهدلن و ایلتعمردلاجندنعاخ اف دوخأب ردعلطم لوعقح

 ]ا درقموتحاز ٹا هلتسفیصمچ ردیعج كع ر خاب را٣ ردشنوم يام ندب وبه" تبه" ردهتسانعم كمود
 متاع اعر لالو ام احانر لحنا مهللا تیدطا اگر دلمعتسم هدلن د نالواتنحو باذع نجوم لس هغي ۱

 ا ةو انا ار 1 زر وهنشاتفط تنحو لیمو قوشت کر دیضانندر ءاهتَسا تتش ردعحار ههاشداب یربعص ۱
 تجمع نو

۱ 

 فا



 OT کی. تا فک
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 نبع 2 هزملا رد هنسانعم عم لع رد :زامسا یک اکسلادنچویلب هیبشت ر وهج جا دنع هالوا ت

 ؛رهاوجارب ز رد راو قعنص سازتخا هدرببعتو ردعجار هرح یریمص هلام , روند هنفاولتط.كيوص هل هموم
 ردنعج كن هنیفس :ناافسلا ردد ام ال ردلمسم یبدمدغل امور دیاروهظ ندای رد نالو یجآ یب وص, ۱

 ارتقا رکآندوهز 1۳ ردسلاف دنعنق وفا رهوحو ردیلعاف هرهاوح < یو ناف 4 تب یک

 ندنسهلکءاشنارک ندنظفل ًاشنم نأشنلا رونید هبیکردیعج كن هبراج یراوطا . ردلوپحم عراضمردهنسانعم |
 | کوب رکن د هنسانعف تاعفت رم تا شنمو ب بوند هرق او ددکید یکی ترم دوش مپ ۱

 دناصقدار کر دولوا لوعفممساند ءاشنا نالوا هنسانعم ثادحا تأتنمو رولوا تم دیسهبحاصلاب ولاببو روس |
 بساتتماهبا نالوا هډرانول و ردبلغاهقیقدوب لیسه المرطاخ تان رولوا نیماضمراکبادارمندبزاوجو هیح دو |

 ردرخاز عج رخاوز رددارمهشیدناورکف هرکتبمرانآ ندرطاختانب رديء ج تانبلا رډعید باغی هیروتو |

 كنیوص هکر دیظع رح رب هک اب وک یلاراشم ماش: مالکم وهفمرداب اطع داوم بکر زر دارمرونید هرح جو
 ردنازرلیرایک ینابانعرهاوج هل راهطا تیحرا هل و تشاشهو تشاشب تروص هدنماکنهناسج | نعي هليو تط

 و لغشم نیماضمراکبا نالوا یزراکفا تان یکیدتا مدعن د فو یارعش یساباطع داومو

 هکللکد یسیدنک رزر دشا اا هنتح امو مرکه یترم لاک ك حو دع دمر قف وب رار دیا تاه ابمور طف بنک لبار هیح مو

 هدوح ةدیدوا ضرالاع الط لاسر ۴ چ ردا ج اهتناورایقفا هللاحناتسلوید منو هدیآ تعاصاه هر همسر وب یساباطع

 وه ردها هحوتفم یاب یسهلک رب ارو نیدفاراا هادن یراج مرکلا بابع ماطو ارهن یدتعحلل ضر لو
 زولوا :تفص ید ندتتسانعم ناسحاو رو ردراو هلا هلباقم هدننس د هر رڪ عقاو هدالو هدالوا# رفد روند هناب اب رد هدنریدمت

 هر لعافرعض ردموررحم لصتسم ندءاضر ضزلو ردیض ردیضامندنالیس لاس ردلجشم یهبروت هلتهجوب
 :ندذنسانعم كما منم اسو روند هغنرپا هدنبزو زهق ا رد هنسانعم بلاطو اطو لئاس, ,یدتجلآ ردعحار

 یراجم روند رعطع لیس هدنیزو تارع ا ندهنساسنعم *لتعوولط يانعلا رواج ید انعمیکیآ

 | ردیضتم یساتت ماهما هلغلوا هنسانعم هضراعم هداروب رد هن انعم هضرٍاعمو قعنفآ ردعرابضم ندناراحم

 ندفارا رذلمس یدروت هداروب هلغلوا هنسانعم هليلق تبوطرو ردهنسانعم ءاطع هلا هحوتعم نوت ادنلآ

 نالوا هنسانعم تعفننو ءاظع لصالا ین هژیبپس یراتعفنم ترک وتلوا قالطا هنارفو هلج دهن هلیسهینب هیت
 قلوا بلاف هدننزوررهق نهلا .دیهلوا رایتعا هر یخ نالوا طوبضم هلی هين عج هداروب ردذوخأم ندیفر ۱

 || ردهدنریدقن ة بلغ ام ملغب یا اراه رھپ و لوق ارهبو سپ رولوا هدهنسانعم قلو نوک رسو بولخمو رد هنسانعم |
 | لج هنسانعمارجا هداروپ رهن هکردهجوتلباق یتدلوا هلغلوا موس ره هدنناونع ارهن یتدوب هلن هدست ضعب |
 ]| کا وک یلا راشم هاش مالک موهفم رولوا كعد ردکیا ناسحا یون یارجا یسهرتسم تداع هشیمه هلغملوا |
 ءاطعا هرانلوا لئاس بوقآ دیس ولط ضرا یاو دوح نالوا !یراج یکر هرد ك ردفا الا عیسو ناباس ۷ |

 ال اثتما هنن رشلوق :رهتتالف ل اسلااماو .دوخاب هب هردبطع هحزآ نالوا ه دیشب هراثم قمرا“ 1 هدنصوصحخ

 ۰ ناربدلوط یرلرد هدنتهج ماعناو مرکو نلوآیضار هکلیا مورحتو عنعیلاطو لماس |
 هللا هنلغو لضف درم هرلنا هلکلیا تارا هیر رهن تارفو هلجد یرتاو e دوخاب یساطعو فط |

 زدتاور لها | مولمم تفاطلراسو عاّتخا تمالسوماهاو فالتیاوبساتت نالوا هدراهرقفوب رولوا قئافو بلاع
 ۱ مضخوه < %* ضوخا هتل د ل قفناناقرغلا نم دنامارهام لا یطعبالو ضوع ما ههنک.علبال مچ

 با هموعضم فاك“ هنكلا: روند هم داردقلا لیلح قوح یساظعو مرک هلبرسسک تن هبچیاش محو و ردهدیر دقت |

 | کن دق عن قنعته ردیلوعفم ههنکر دیلعاف كنس هلک غلبال قمعتلا_دوتید هنناپنو تقیفحو روغ ك هنسنرب
 طق ردندفورط نالوا لیعتسم هدلنفتس نامز a ضوع ضوع_ردلعاف مساردهنبانعم قاط هترد]

 ۱ ردیلعاف ي ااا زدیم لوهحعراضم ندنس یه و ردنسانهزکرهردیقالخ كنس |

 و قفتا آ رونید ا 2 ل لا ردم جد "و قلوآ سکعلا ی عروبزم |

 هب وص لا هه یاخ ET روند هرب یکتا كنا رد هلا هموجصم مال ۳۷ روند ۵ رکسا دصقرعن

 || ناشلالیلج ءاطعلا ربثکرب لوا مالک موهفم ردلقمشم يحال سانحو مارتلاو هغلابم راهرقفوب رد هنسانعم تامربک

 تزکو یشان ندننعفرو ولع لاکرمهوال بماو یدبا هسک نالوا شیدنآرودو یکم متقبفحو منکر نکرد ۱

 2 شش اعم دن



 | هبشو هراعتسا هرتفوب ردنذلپیق یفاضا هضاخ ك مارد لاعشو بونحب هکر دفاضم هنیبننیفطاعتمردیس هش |

 ردعجار هحودم یری هناکع" ند هتسانعم تماقا هدارو ردعراضم ندلنقفو لبق لبقتر ردنمطتم ینیوفت

 | أرق لب رتسکو یخ زرادشت یر هلک لاعردیراتنهج لوصو خاص لاشو نیم ندیبس هش كتنج : ناتج
 , || دوخان فرخ سانج .هسرولوا لار کت هجنو لف میز هرزوا مضق رک و رولوا مات سانج هدنرانبن هتیرونلوا
 ]| ون هیالخ بلاطع ضایر هلبینسهیلاراشم هاش مالک وفم ردسابتلایب ساتقا ههم رکت یاورولوا یطخ
 تنج یکتا ندلوصو خاص هدنناکمكناو یراسویراط توارطو بنات بابسا ندفرطره نع بوسا یرالبلاعسو
 بولوا فرص عفنو ضخربخ یزو طح ها دکور هنمش دو تسود بویلوا ترو ذکر االصا هدنسلحم یعی رولو عاق
 | عالطلیسنو هفطاوع طندزا قافالا بک انعم لح لشو 4 اردارو سو شب هجو زاهطا ةلج یرابدنکو
 | تك اغ هزد هتسانعج كرو: نولي راص ةا رذغواضم نالامشا: لمس .هفراوع ةيذوا.قاف الل ضرالا
 | قطاوملآ روند هسابل ن دنا ی یراقوب نذل ردي كنظفل ءادر < ةبدرالا , رونيد هز مواردی جج كیکنم

 | كدفزاغ فزاوغلا ودمج داو: ةيدوالا رد هت انتم فطلومقن هدننزو مارک اب قاقرالا: رونید هنشولظ
 | ردوا حال ساو عیطرتو هبعشرتو هیلبیخاو هبنکع هراعتسا ةقوقرم هرقفرونید هناسحاو هیطع ندیعجب
 | ی لقشمو فتامهرزوا یرانک اس دار امف اف 1 لج یراادر تجر مو تشغش كنهاشداپ.لوا مالک. نوقم
 | یزامادن اول ازذا لک ضنالواتایحن داف كني ابد اون اتنخ او ءاطعو لماشو ماعهناهج عیججیراتانعو فطلوترب
 نود برضبو دابعلاو .دالبلاهتفز لغو 3 لاد هدقلوا:لئاببو یراج وچ ولط راپ نوجا عفن هدابع هفاک
 ۱ هب وتن ناب ریو کک راسا فازا عزام ن دلوع ل عشب #3. دادسالاو نجلا :دادضالاو نخل

 فت ق نوا هنسانعم عا دقو ماماراعتس ندتسانعس لیخ هدراز وب هلا هموصم لاد: نود ؛ردعراضم ند رض

 | یتشوآرد هتسشاتعمفلاخاردیعج هلادض دادضالا رذیعجج كتنججهدننزو بنع نا ردهرا.ندنسانعم
 ۱ دام رد هنسن كج هدف هکر دهاقو دار مزونیدهنافگفو ه هدر ر دیعچم كن هنج هدننزو درج نبا درد دارم

 | ولو نلماشو ماع هدابعو دالب عا یفآرو جنر لهلا وام هاش مالکموهقع ندیعج كد هاتف كور
 منظر دشوق رم هرعفزدبا هیاجو قدی ندنندنداصم تاهامو تافآ هلفلوا عنامو لئاع هلبا رچاوحو بچ اونا ]2 ی ۷ | هننرلکواناودع و باعا وز ناتفطو یب تاب نانالواهدتسهیعاد ءال يسا و: ق طق هنناتسدزب زوناکییو ذتکم
 لر قیر دلغاف منا ندشاطتلا یطتامد هیفرطءابهدنتسن هک یطتلم رونید هغلاب توخدیلعاه :توطا توک دیلوعفت عیلبلا دمو حج لیفت ناهختس عسب م 48 الف طارغ یهاضتالارضخالارعاف ره یزاوخ مر و هشاوخاراکر اب مطتلع تولا توکس یوس غیلبلا عیب لو # ردلعشم یو اکو
 | خل ردیعچ درع راعلا" "هتتسانعم حومروتید هی هغلاط هدننزوذراین ناتتلا زدکمدیعشلراع بوشقوط
 شکر اوتبآ سنا منقآ لو "دارم نوزهز یزاوحب هداروب ردکع دیار قآ كاپ ردرهزا جهلا همزه "یاز ره زا روند هن کوز دبع کا هزراج یراولبآ ندهتسانغم قلتآ هاقراوودمو رج لیمتسم ندنظفا اما
 یدنلوآ یالطا ننک واوا بش هروهآ ندیا تدوع هشراقاتهلغلوا یرلتخیز ردب رزدلیدراطعو هرهزو مه رمز تنور ښخ ندهراینن تکا وکر عقلا شنک«یزاوخم نالوادوک هم هینس رک هی
 ئ کد یک ر دیفرش فخر ع یک دند رار ردقلعتم هنظنل عزت یس هلی هدیبیکرق یضخخالا رای
 مالا مبصر هرتفوب د هشام باشق یهاضتلا ردنمطتم یساتنماهبارعت و دکلفدارم دار یر رلکدید
 مزنزاخ وم یمان اطع رک نالوا جاومالا ةمطالتع یت ةرمز حصفو غیلب مالک موقع ر دلعسم ییهراعتساوهغلابیو
 ماپا دیر بعت توحت از ون ادوار داف هیهتشن یربغ ندنوکسیکعیسبیبط تیوکس كیوح هبرالوا قرغتسم
 فط كنارف یکیدلبا ظن هدنشناباطع گنالق را هکاف مضخ ارحم هروب م هرهاز تکاوکو ردنمص یسانت
 د د ناو نلط تلک اشو تهناشم هنفثاطلو اعم اف یکیدلیا نظف ةدننامکوراعشا الق دوخاب هنناسجاو
 ةروک کبر رول هلت راغ درطو ئر كلف ناکس ارشح قیم هنب زاغ دا تهیاشم هبفموفرم نار دوخانارولیتآ
 قالتا تی مزفف و هلغلو هدر یعسقوج رونوا هدارا یراسکع طوقس ندنرللت او یظعارح ندضخارص
 رولوایتدوم نشان نبش الغ لج ارڅا ندر نیزوپ رم بک اوکه دنس هاو هزحالابردلمشم یی هقیفدو
 9 هرو زرا ا تان نم تأشنلا یزاوطاب یهزتو هرهاوج نیافسملا ال بام هبوذسع لع رګ
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 خات n رس س 0 ۳ ترس

 زادستفه EE حس یالوا راد هاش رد یی وین یا الف هرز یل اچ نال واز ا دانو

 ۰ ساساهوالق و تنلتعاو تلحو تفرش ة رسا نم"

 تلتعاوندل الج تلخو ندیشفارش تفرش .وونتد هبنعاجوا موق هلع كن همه سال

 قابفتشا سانسح موقرم تسرد هل گتاتتنفم كجو ءالتعاو قتلولوا لالچ ردرایضام ندءاللتعا

 طاقت ندناهلاتخارب هيلا راشم هاش تیب موهفم ر دل یرطن, تاعازمو یدارطاو یطخ"ساسنجو

 ردیلا نینقعلوا سانیف هلشسا ق یاو تعفراو بول وا یلاعو لیلجو تین دما هکیدلتا

 نت ابلا"الب ا ۱ .- ساک نع اراک دال اوور

 مظع ر اکر دلاح ندلعاف اراک ندیلوعفم فال .ردعجار هز سا یربعص ردعچ جب۶ یضام نډتباور ۳
 هروسکم رمه سابلا ردهتشانعم قلا !تسدانسا ودا دک ےک دانساب ییکرت رانا حب ,ردوتبتاتعم

 عرشنمو نت دنه یر هنو روم تفالخ كحودننادناخن فلومرونیدیخد سیلدت هکرادهنسانعمیلک هبنشم ملا

 دانساو تناوریدلبا دارا هر زو! ثدح هر ط هلغلوا ناک رالا ئوق یرابسن تلاصاو تسحتفارمشو ولو
 ظغللام طمللا فاالتنا هرقق وا زدن.دنناحالطضصا نیت دلج یر هلکنچ نالوا یتادا كنەنعنع و سابلاو محو
 نیدط الظناو هاتشاو ببر یقالخ ییاععا" متن نام دودو عفر نادناخ لوا تیب موهفمردلقشم ین همیرب

 هلنا لمااک لاطتاع اطقناربغبو نعنعم هلصرص تینسنو مگ د انسا اعم .ندلیلعتو ذو ذشو ارم
 اه aE راي مش یا دین و هلالی دقبر وبر غي تاؤ نو لفنراک نع اراک ت ونوم

 و 5سالار چ ن عاف سوا اندی المال وم نک لا یوا تو
 ناسا فر نوجانزو تورو ردهبردصمءام هدنیکر دیوراملثم رد هلیصفت ءاف هدنسهلک ی ورف

 یدلبا تیاور ندل وسر لع قفالخ تب موهفبمارد هتسانعم توطسو تپه, هلا هدحبوم یاد ساب ,يدنلوا

 ۱ نادناش رندبفلم هلا ندنلا نسا یکددیع یک,یندلیا تباور ند رعیجباض توطنو ساب كفسو

 دیش نیما "کل وسرو یدلبا قلت ندلوسرب یربلپ قفالخجدد وپ نالو نونهج هلتتطلس, ناونعادتیا نام وقر
 ی هني ذال واز .دندنلتسن ناسخ كولم رونلوا قالطا دنفچ لآ هرنا هکر د یناتیمتل| قنا حلا ا نیا نو رانهنا
 فازطا تولوا مدنتمدخ: تقی هاب ستم نده مون لونر موقرهرونلوا قالطا دس

 دنت. نع هاتين ذخا ندهلادراشمهفیلخ يديشلوا بقلم هلبا لوسر هلك لبا لاسرا هرافي هراطقاو
 یضقنمو هتتم هدنمدلا خالص د وعدم ی رلرخآ لر هدنا لاقتا هنیرات ردو لی یرلتل ودو یدل وارا

 هرکصندنآورع رو صنم الم ولغوآ ندنیدلا ست ىلع ریماو یدلیا رو هظ لود هیرهاط ءرکصندرانوب يدلو
 ر د طوف م در ات نع ق ها بییصقت رات یہ يدلوا تفالخ ثراو هض بو فیل

 هلن سالم هّیع :یلعایودو, نا. یک ن چا ھ دوام هاوینو ۰. ۱۰ ری ات
 یو هد وخ اب هلبب تح تر دصمردمجار هتقالخ یربمضهاور اور یدنلوا نکاسونونمنوا ترورض هنر و دواد

 ۱ یرللغوارفن :یکیا نوا كفشوت ناباوا رک د ردمیقنردیمج كسلاج ہلا هموجص*مح سال ا هلی
 هلغلوا تان یراوطا تولوا ترام دنجنم سلاج تیم زرولخوا مان فرا كه ٥ اد دن یدیارو

 لض اف تیاغب یادلوا تفالخ نون دتتیم القتسم من شب ی رکی بیدا ع زن دو اد.دبّوم كلم یردارب

 یدنق انهو یذنل وا داسا هند لكم احيا تباور ندنر دب هيلع ءا ید الع ڪو ۱
 یفیطل میله یاد براد چک ندنب یخ بتک ي دن ان هنق هنقا مسا لا كنب دکو هنل و بف و تعب كن هلج |

 || یدلوا تهالخ تناخا راو هلغلو سم ندن راس یلج دهاسحم كلم یدیا راو یلغوا شب كبوادو رهږاو
 لا ,ابعنج لیععما هاو رۆ . لیعنعكلذکس ابع هاو رو

 NEES TTA رکسن دتابفو لع ده ات كما
 تفراو هنع هدتسامز كيافلاوخ یدننل وا ث زاو لیعسا مالنسالا دب ومو ندلا دهم فرشا كلم

 ی دیا قولخ و مرک ابلعبجت و لساکو ملاع تبا شب ی هلنا ادیهاو صیات هنعجا كآ یسوماق |
 لاعمو بونج اهر ىلا ضایر ىلع هيتبهت |

 لات و نيم نع نانتنچ هناك لسیفتو

 ردع ار هفرتشا لم یرمعصكننس هلک ۵ زدهنسسانعم امسا لب هکر دعراضب ندیوبه هلیمع كناه بهت |

 تدارک ءار ار ردي ناناوإ انن هك د هبنم عج هلیررصق كغلاو ىم كيم يملا قلا رد ردهیبس هاب
 س یی جت تست

۰ 

۱ 

 بسر مو



۳۸ 

 لا ماکحا ماکحالا رد هنسا عمر اتو ءاضما نتغتلا ردیضامرد هنسانعم هعواقم کند هضهانم ضوهان

 نالوا هلیهجو تبدوبع هلبا هر ءار قرا ردبل وعفم لولم ردیلعاف كنلعف ضهان یظنل كلام ردهدنلب وات

 فلا هلهجو یکیا یظنثبسیدیلوا هر هداروبر ونید هببایراقدلغب هنو هل رسک كنار دا روید هکلم
 ۱ هحودمرکد و قاقتا سانجوراعتساهروبنم*«رتفردنمل وا فبرحت نکا بواوا هلب وا هجن هنب ارهاط یدیارولوا
 یر هدتض ینارجاو نیفنت ق سالا ق اک دعب نم كمك ماکحا مالک موهفم ردلجشم ییراتعنص صاخت نسح
 | ناظلس مالعالا نیطاسالاناهرب # یدلنامایفو تعجبارم هلدع ؛لولم تاذ نالواكلام همالک ةبقرو همولع
 ۱ دربلدعلا فویسرهاش اهلك زعل!نونف ذی ولادقاع یاعتلاو عفازلا عقارب رخ لابللاهجو هرغ مالسالا نیطالس

 ۱ هنایب فوتشعناسلا غابام لیکلابللاناذاذط رقم هناننما قوظقیقحلاباب اریلا قانعا اقم: اهلیسبنافحالا یلازارغل |

 ۱ روند هکر در اذیعج كن هناوطسا ناسالا رادهتسانعم تج ناهر یک هدیشموكللاددسم هد ومو ڼدلا دهم

 یا لاو سانجو عیدب عیصرت هرقفون ر دلة قل وا تا داس دازم ؛داروب ردیعجج كملع مالعالا رد هنسانعم نوتس

 | قد ر غور داخه غص * سانجهرقفوب رذلعافت ندولع یلاغتلاو ندتعفر عفارتلا یدلبارورم عقارب ردیواج
 | غارت هکردعجکیاول هنولالا ردلتعاف متا ردهنسانععقلغ کنددقع .دقاع .ردتغالب نسح هفاضا لای
 | قرض هلق ك دزهشن رهاشلا ردیواح نی رص ةثکم هراعتساو هغلابم هرقفوب رددیک ات اهلک روتبد
 ۱ هنتقلهردیمجكنعج :نانحالا روند ن وقنواورونمد هه اهزوسکم هجم نن زارغلا ردلعاف مساردهنسانعم

 | عا دی واخنیراغتنناو هلباقمو باتو تهرتفوپرتلهب قس دانعم یکاوبدرتفوبزوشیدهنخابقزوکو
 | ددبعجج كالا روت هنویردیفجتقنع قانعالا ردلفاف ماردهننانعمرونک هدالق هنو هکن ددیلقت
 | قيقا د لق رد هنشانعم ت اتح | ناتتسالا وند هپ هقلح نالى روک هنونبهدننزژقوش قوط ردهنسانه»قولخم

 | ردهتسانعم كمروک هتوکەغلوق کن دطب رقت طرقلا  ردلقشم یهراعتساو ی ةغلابم هرقفوب واردهلباقمنسح
 | كفنش قوتا ؛رونندهغلوق رد هدننزورتنم هکر دیمجب لمس عهاسلا رذدا تحت هداروب ردلعاف مسا

 | هراعتسا هرقفوپ ر دلو غم ك غفل ط رقم فونشو ردتنیز دازسرونبد هب هوك قلاص ردهلیا هروسکم نیش هکردیعج
 | ردلعاف حشا نيب ات ديؤملا رد هنا كفلزود هكر دلعاف منا ند دهم دهملا. :ردلمشم یربظتتتاعارمو
 | یالخ ردلعاف مسا نددت د دنا " ردنراشا هنباقلا كنحودم یزادلکدهمو دیّومردهنسانعم تیوقتدیأت
 | ارام هاشداب مالک موهم رد هنسأنعم عیفرت هکر دلعاف منا نددیبشق دیشلا . ردکعد ییدیا موقت هباهلازا
 | هلیک ازتیالبو تشاضمویدقاع كت رااول عولنعنونف ءهلجمو یهام لتعفرو ولع كلفو یرمنطا حابص تاامز هجو
 | رویه اعاد شاب ندنالالتخاو نافدوحتا هرزوک هل شن اساو نماطسب حاز باوخ نالوا ترمسح هدرا هدید

 | ییعو یرهاشكتلادع عت هد نمط كلبا عاجراو در هرلثّیق هززواناماو نمایاضتفم ی رايق نالوا لولسمو ||

 | هناهح لها ماس منج یناذآهنم زا ځو چو یذلقم تلاضفاونانحا قوط هنیراندرکق یالخ ماع قیفعتلا
 | یک تلمو یوقمو لهسم نیم ندو نیز هليا تنیز هر زوا یببذلوافورعمو عياش هدندنع مانا هفاکیتعب خلاب |

 ۱ تامیالا ردتاغ هغلک هتسراو تلارچواتغالبعاونانالوا هدوروکذ ذمتاریبعت ردناذ نالوا یظنمو لصم و موعم

 : | ساما ا نون ساسقم ههجو ق نم ضرالا لولم وم
 بولقلاطیشنت بولسالا ربیغتویدلب!تولو هنهج ےظن هلکسک برطو قوش هدانو حدی اننا هموحرم فلوم
 | لعفع لوم ا ندنمطته ی راشا یتسد هنن هقبقدقلوا انس هفیصوتو حدمارثنوامظن هاشدابنالوا یو دمو هتسدکم
 | هدننزوخابصم. نسابقلا ندا دبدرخّومردلوصومحما نم. ردربخمدقم رد هننسانعم روما "لوتمو دیس هدننزو
 | ل اد همطعو هتیلاکهدرللح هلبوب نکل ندنوحما ماهفتسا هجرک ی ارد هدناز ءامردتفضیسهلک اما رونید هیهلعش

 | ةلغشارونهدنلاج لوا تموم رد هن انعم ةبلوج اف لماکنونیدلجر ات اولجر "یاالجر تبار ال زولوا
 | دولا كعدهاشتهش هکر دبر الا لو كنس هلج دوخ اب ردیفرشاودیس ڭضرا ولم ههلج تاذ نالو عمالیسهچظع

 ر ,ننماربنلاو نيرمعلا نع نغم. ابل ىسالا ةهجو ايت ردب
 الدفا ندنلظنل ءانس یتسالا روند هرب نالوا رهانط يد زوبهدشنز و ایر اا "رد هدنربدبقت رد وه  مزدب

 | نغم ییصا رادکعد یسرنوتبافکو و انغدلعف مسا ند ءانغا ,نغم ردکید رو ناوولابض كيردلیضفت

 هبافر وسکم نون. سانا . یدنلوا بیلغت هلغلوا رکذ مرچ ر دنراسبع ندر قوس . نیرمعلا ی.دیا
 ئضف هلبس هدایز هکر دمانردب رب هیلار ابشم هاشداب تب موهفم ر دینبم هنقیرط نادت یو ر ونيد هغارج
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 تعلخ لب زجر کن ولیج یان هلهحوو و العا ندتل ذم بارت یتراناشو ردقو تخم نالوا فربشم هطوقنسو ۱
 اوداراو مالعالا ىلع ماعنالابرک لا دیلضاومار# یدیاردباتمه لذ, هلشهاوخو قوش هیاسنک| نس هرخاف

 راهنس انعمءامناو همادا دبلخ ردیضامردهنسانعمبلطرُت ندموراومار ةا ماما ةفراشم دعبنابرماوشیعی نا ۱
 مادهد هنسلا لیجرکذ ردبتفص لر ردیدا یالع ریه اشم دارمز دیعج كل هلی كهزبه مالعالآ ۱

 هکر دندنابنا ییدلنا ترض «دلئاو | رف وب رولوا شل وا هدنایح ایا د هیس ا دۇم ناب رع لیفکءانثلا مدآ نالوا قابو |
 كنظفل مدا #4 هافیدآ لزوکه را قلخ هار اب رکد ندایند لعکچ نغاباکر دلوا مدآ #۹ ردب راقم هنوعضمو ||
 نیطالس مالک وهم ردهنسانعتوم هدننزو باتک ماجا ردیف دارمو هدننزو هبراقم .ةفراشملا ردم ىعإبإ |[
 نامارخو ماودر یز هلججزاکد«دمناذنسلا مایل مولا هبا اسحاو معنا هنس هرمز ءالع نانلوارکد هلاراشم ||
 رایدلبا هداراو ل طو دصق یوا شبعتم هلبنا دو اچ ناک د نز هکلب یا تایحو ینا ز ع ید ہر ک صن دقدلواء اقب هبضور |

 كمع هلا هحوتفم ره . مالعالا ردمادغاوءانفادارمرد طام ردهتسانعم كکو بورود هک ن دنظنل یط او :

 دکنه رددارممرح هدارولوتدهنس هروح كرهنسنرب مرحلا روشدهعاسو هلیم شمکید نوحاناسرذدیعجت :

 نوتماننلا عزل ب 4 یدللق ظفاحتو ییاحعفادم نل زاولو بلا صم ندمولغع رج یکیدلبالاهننا تمرجودلاج

 دوخناب تعغاج ردیعجم تا رحب ۱ تادرخ الا ردلعاف ماا ود هنس انعم قوا انحرف هنت بضم ك مدار هکن د ناخ ا

 ردیلعاف كنلعفنيبت ردکبعد فاشو لاح رمالآ ,ند ؛هنسانعمرهظ نیت ارد ناک ن درمفظو لیلذترد هنسانعم |

 هج رک الکم وهفمردب واحنا لاو عیصرتوز درب رخ رقف رد هنس اعم الهكر دبع جب كف هموم الرا هلک ||

 | قب ندلب وعو فرض ىراعزهفون ال اعر رانا دان اد هوقو ا نامز نکارایدلیاداقتعاو عز دمطیوا توشاش ||
 || ى دلنازاهظا یرالونأم فالغ نوصا بلح ی رازممدنو رهق هلیادسلح لالا ءاد هککن اتعقو لیلذت یرابدنک"

 رد زیسفت ملطف .یاه ون قاوسالاقافن e قافنالا نسخ قافآ نع کاج ماف ||
 يس لک یشابت روند هناتهحو فارطا هکر دنع :كاقفا يافآ * رد هنسانعم فظو نورا معكم نو لا

 هعاضب روتیدهنلام تراجت هکر دیعجب نا ەغلتس ھل رک ك نیس ملسلا ردهنشنانعم كعشل هدم رد ىضام ندرشابت |

 | عو ةر هه رقف زد اغ قوسدارمردیغج قوش قاوسالا رد هنسنانعم اور هدننزو ٹاس یافتلا یک ۱

 «راعنساو زاحو عیض ||

 مالکلا ةقىرو ةولعلا قرتكلام ماکحالاذنغغتل لدعلا ولع ضهازو الو انآ داشو رحم فرات تشاو
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 هونکت ولوا ناداشورومسم ی.ز هعماس هلعاقتسا یت ر هنیب تاملکو نازراو لماش هتغل طع باب را یرامارکاو ناسحا كماظع یافلخ ناناوارکذ مالک موهفم ردنمطتم یب هنکمهرانعتساو مالا هموقرمهرقف رد دارم

 ردغج از هنیطالس یری هاو طعفا دمی هنکتهیذل مع رح نعالو عفا رمولعلا مالعال قییفرهدلایهاوط

 سانجو هینکمةراعتساو یلقعزاو مالا هر وه هرقف ردهنسانعم قعرب مد ر كته ردعجار هی رح یری
 ناتلوارکد مالک موهقم ندلعاقمساندهعفادم, عهادلا ردرهدثداوحدارم یلابللا ردلغنمیعشرو قاقتشا

 یتسهدرپ كرهد بثاونو عفار یولع مالعا: ذهول اا هلکملیا یط ییزاتایحر اموط نامز تسد كماظعنیطالبم

 نوتماشلاج دوعبال یضمدقانقو ناو دوخجال لث ناما نا هبازج او لها لو دبنول علاوه طب و ملا

 ءاطعادوج هداروپ ردیفنم لب قسم نددوجب .دوجال ,ردهجار هنیطالبم یریعط لم رد هنینانعم نیعمونضان |

 زايا نابتا هدوج وربح یشانندنلخت نامز نکآ بولوا یرللاما هسلوا لج هنسانعم ءاسارپزردلوجم هنیسانب |
 راهشا یون زمماهبا هدنعارصم . لبنقل هل ناملانا_هدلّوطم هک هتنرولوا فانم هضرغ هلغلوارعشمیتموهنفم |
 راجود هرزوا روکذه هجو کكنباللیو كفن رش هکلب مالک موهشم ړد هنساضحم عجرال دوعا دقات |
 ندیا یکح هنماودو ءاقب و رخافتهلبارحاو ناوجا تکوشو لهچتلودوتنام هنیر ات اصمو بت اوت یو اقتلوا |
 جاودو قفوركنباب راول لغو زلنا ناتا یلاثما كنیطالس نالوا ناف عو اعر ازابح و یم لوا .ناتنزدغب مول هک |
 مولعفمآ رل او یلفعز اجو هراغتس | اک د هروب زم *هرتفرلب دليا جز وید زلت ت دوع یخدرب یضام تقو یراقدل |
 هولناقونوتماش یریعع هلع چ هفوتح ابلاج بل ابرمالا نیو مهفولا امعارمرهدلا ےہ لعد رف ردمالعا |
 كمرد روس هخاربط یتورب فنا هعارمو زدلعاف مساند هرم عازم ا ییلعاف كنلعفدر ؛یهدلا نجات |

 یاح فوتخا ' ر دلهافمتا ندبلج سل اتا زادعخ از هرهد لعافریعض ردیلوعفم هلغلّوا یدمقم نیت وجاب

 ےس س ی تست

 زوف هلی راب ول طم كمل بابرا تؤدا دز یب هرو م صاخحشا نامزآ مالک وهمم ردلنمشم
 جاور كن رام ولعه دز ذاك ع اتم واععا اع زازا و نایعولاط ندنقافآكنکلفزهد ةيقاقتا نحن: ىس ابصر تۇ
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 كلنادف نیس ره نالوا ما دنا نو زومو تماق یهس هکر در او هغیطلرب ندنس هج یرلناسل تخالب شال كتل

 تفاططل یتاضاو عورف نالوا هدنش هبا فاز یکیدلیا حالتصاو طب توبازط ینزلتجرب وبق ابص داب هطشام
 لاهن نالوادقلا قیشرو هزتهکر در اوهب رسید هنوکربندنعجب یرانب و قطف ناو زدیا یاوسر ندنتهج

 هروب زم عید رای ازارق و برطضم یرا | ارارطضاو ارات الکلی هلازاو باسی لتقاشرو بس انت لر لنو زوم |[
 تمههس هظفاحخ رو رفع هدالوا *هزعففلوم رد هدننس نام مودع ی زاضتو ثتفاطلو نسح رانا ثبسف

 هک ابا تقذو ناعما هنقنادو ابارمو تاکنو تباعرو ماخها هیدا ل اک دانا لواو هنلاضحساو زخا ند هذتاساو

 ةو یواح ییهبلیختو هینکم*راعتنناو عیصرتو هغلابمو هلاقمو ما لا هر وب رم تارقفو ر دشا تراشاو داشرا
 ءامطعلا لولم او ءافنط ,افل یمن اتصهللو 4 ر دبزاونمر غ بدلوا یوتحم یتفاطل سانت ماپا یدانسا عورف

 علو یتاعلاراکبا اوعاواو ضفلا تدالازاع اومکفتو لصفلا قظنلاباوبحعاو لضفلا فاطعا قاوبلقت نینلا
 رکذو لنوو معن ر د هدنکبسةبابص ءآرح هللو ةبابصز دهلیزد هص صحت مال هدنش هلك هلل ةا نضتعملا عرقا

 كونا ةفو كرد هلو تنا هلل الث رار دنارتعت هوك و راب رع هدنعقومراهظا یروصقو رج هدنتازاحم نح كج هنلوا
 نح یب یدنلوا هاا هنماقم فوذح فاضم هیلافاضم یدیا نالفر دو كيازآدو لرد ىلصارارد نالفهللو

 داص هباص ردکعدردصتخو ضوفق هزشلاو رنا قلاخترضح هلغلو ار شب قوط جراخ ادا ینافاکمو ضوع
 هرزوا هب وتطصم تّرضح ترس هکر دیعجن كن هفیلخب ءاقلثطا  ردعوفره یا رعاردهنسانعم هه هلا هموم

 زدکعد لئام یمیعص هم ندوادلنعتع لماکیمالساردیعج لاقینح ءافتظا روتلوا قالطا همالساهاشداب نالوا
 فطغو ردمج ندنظفل فطع- فاطعالا رد هنشاتعم كق ردننود هزوآیرن افتر دیضام ندیلقت اوبلقت

 لصفلا ردّیضامردهتسانعم تلبادارا هتسنر ی روج هک ن داچا 3 اونا, نوتندهل اشو ءا در هلا هروسکمنیع +

 لصفندرخ یخ مالک د وخاب لب مالک وخاب ندنضعب ی یناعع ضعب ردلعاق ییععهدننزو لصا لب هل ممد اص
 زدهنسانعم كمل ههک اف هکردیضام ندنظفل هکمت اوهکمت ردلتحید قلوا لوغقمنععو رونیدههالکدبا
 یظفلت الوهحمردیطام ندعالبا :اوعلوا ندکعد هزانو رتردغضو ندهضا ضخ هابتجم داضو نيغ ضغلا
 یاعلا ییکرت یناعلاراکباردیعجن كنظفلرکب راکیالآ ندهتسانعم قلوا ضي رخ نوکشود هب هتسنرب ردعیاش

 زد ةنساا نعم صرح هلنتعف ملولا ردکعد هر دخ یناعمیکیدلیا زاریاو فشک لدحاو درف ردهدنکبس ةرکتسلا ||
 ]| زدلعافمسا ندضاضتقا هفاق "ضتفلا ندلعاف منا رد هنسانعم كلبا هلازا تراکب هکن دعازفاهلا ا عزتفلا
 راعشا ینراتغزو لیمو صرح لکه زوب زم ع كن هغل اش نیطالس هلکنوب فلومرولوا دیک ان هلغلوا هنس انعم عازف
 یافلخ لوا هناشرع یرا ترضخ مالک موهفم ردلمشمینازاحو هلباقم نسحو مالا هموسرم هرقفو ندشلبا
 خصف"ق لضنو بلقتم هدنسادر لاکو لطف رلنآهک هیلبا لماعم هلباارج نسج هنیرل هیقن ءامظع ءلولمو ءافنح

 | داکبا هنفشک ین اغحراکباو هکشتم هی هوبم نالوا هزانورت كنفرعمو بداو بم هنابب لها بولق هلی ریلصافو
 رفا مملکت تب رظو ممعاتطضا موقلا لمس وچ یدیاراشلوا ضب رحو علوم نیک هسک ن دیا هلازا یراتراکب
 هکندلوشو لم لمس 40 ےمفاطعادج ا للح ,اننک الت هاو مهفاطلااوعلادودجا شعنالب مهعاسا
 ردهتسانعم ناسحاو فورعم عانظضا ردیلعاف :مهعاتطصا ردیلوعفع موقلا ردیضامرد هنسانعفموع

 نی و مضاو رد عج ك رغادوخ اب كن هر هلبا هموم هې چه ناغ غلا رددارف مالک هداروب ردیسنعب عج كت هملک
 هداروب ر دیعج كغعس ع اما ردعخار هیافلخ یربع مهعاعسا رولوا نمطتم یهتغلانم »هروک هوا نیدتناضم

 تخنو ظخ هکودنفجت دخ دودا ردیضامرد هتساتغم قز دلا یراق وک ن دشاعنا .شغنا رددارمقالوق

 ةطوقسو هوبکرد هنس انعم قلع بو باق قابا هکر ذلعاف سا ندراتعرکرد راع عجب هل یا راوعلا رد هنسانعم
 ۴ راوعل ادو دل لاو ابال فو مصانداناف اهلها اک نک لب و شا یس دٹراح ن وز غ که نر دکعدراتخ فرشم
 هنسانعم هلم اجاب هلماعمو هقطالم هلکلیا د قلا هزوسکم زمه ے راش  فاظلالا یدلناداربا یروب زمر نعت ەدنتېب

 هلی ژو سو قوش هکن دزا زها ت ها ردشنا هلو اتمحانعموانبع قل وا عجن ندغطل نالوا مسا نکلرولوا
 یرنژدیعج كن هلح هدننزو درص نا ردهنسانعف یلزملتونک ءاسنکالا زدیضام زدهنسانعم لرلکهشننج

 تک دارباهلناونع هلح هداروب یدنلوا لابعتشا هوهرخاف تعلخ هدعب روتیدهسابل تاق ییانالیکهرزوآ یرب
 تاذ هداروب ردهتشانعم بن روئید هنا هللا هروسکع نبع هکر دیعجب كفطع -فاطعالآ ن دتراشا هند رخافو

 هویج

 دددارم
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 یسەلک ًاطخ ارد هیلبصو ناهدنیکرت هاطخاناو .رونلواریبعت ناباسیخ روند هغلجاغاقیص یدازوا نوزوا

 تویفلا" ندهنسانعم لوزتیادحوتنم داص بوصلا ردهنسانعم تباصا مدع ردیضام ندنسهدام ءاطخا
 رونید هروب ییقناغاصقرهلوا یلومطق یرباردیعجج كن هلطاه لطاوهلا روند هروب هکن دیعجچكنرغ
 | ندح راخن هلغذ وا یعیبطیماور كتل راسهزا نکیآر ولوا رش تتم یراهحارو ارطمرلکچچ هلبنس روغی
 ردلبقتسب ردهنسانعف قلوا صیرح نوکشود هیهنسنرب هکندعلوت  علوتت_ردیاماعْما یغیدلوا جاتح هورت
 رف هکندوهز یهزت ردنسانعمناج هکر دیمجكحور_حاورالا رددارم قلوا نوکشود همامشتسا هداروو
 هک ندعالطا مطب رونید هلاد هزات کردهج كيصف نصعالا ردلوهم عراضم ردهنسانعم كلی تاهابمو

 ردهسابنعم كمرولب یشعادتا نالوا هدنلزسیکعج كنامرخو ردهنسانعمراهظا ردعراضمردندناب لانعفا

 ردیجاغا اهرخ هصاخدارم ندرجش روند هناسنا سشب رونید هنکهچ كنامرخ هلا هحوتفمياط_علطلا

 نمولالثل ااو اهقرو طقسیال ةرجش رجس نم ناو ردنرابع ندنخ اغا امرخ قلطم رجس بيلا نیب ارز
 ولي ردمجار هيام ېر هول  یدلرویب نا هلرابع لا یهوالا هدنفیرش ثیدح یهام ینورپخا
 ندرس راعسلا ردهنسانعدمالکو قطن هدننزو لازىم ؛ینفنلا ددهتسانعم كليا ارهاظ هکر دلبقتبم ندءالح

 نايب نسح هروب رمتارتفر وند هفیطل تقو هج دقم ند رغ عولط هکر دیعج رع” راعسالا ردلعاف هغلایم
 مالک موهذم ردصمصت ةتسراو یراقدلوا یوتح ینعیانص ماتو قافتشا سانجو هث رتو عل رشتو بساتتو
 زدقنره ندنراتامس راضن تارابع نالوا رظنتوخو بیط یک كح, كنیراقیلات نالوا هدنس هیات نابایخ لوا
 كنهضراع هی وهاو حایر هدهسیدمل لا تباصا لالچاوریق وتو لابقاو تبغرو لیم نالواهدننفصلطاوه وب
 بویلوا یخ دملرا ها خاش و یکج هبلیاغامدبیطرتو ماعشتساو قاشنتسسا كحاورا قجنا بوبلوا یضرعت |
 راههظا رنشبیالعو تاداس قر هیلوا قبسانم لر جش نس هرثاو هرو یکج هیلبا رخافترلناسل هلیسیدنک, نامه |

 دیط اور یک هیلیا نجم یاس بولقیک الت رعم نامه قر میلوآ لخد رع تفوو چوآ |
 هذناسا هنسلا هج ام لاجرلا هاوفا نم مولعلاوذخ نالواربتعم هدمولع هد هرقفوب ردشلوا ځالو عاف هیهیر امو |
 تراشا دکل طبر مدعیلاصخسا ءبلبس و هقارواو فح زیسنعحارم هنابراو طضو ذخا ند هداه هاوفاو |

 شیرحتو فیعصا ردمولع نالوا قلعت هربسفتو ثیدحو تغلإع هک تالوقتم اصوصخ ر دلکد نخ یفیدلوا |
 تلعتا الع قاروا طببانع ناصن ر.دن دلاوجا ةبجاو تعجارم ةنبابرا لاح همم ليس الیتسا
 اهدمج لجر سالا عورف خضعبام ينال ةتغالب فطلنم_تلقحا هراجسأ من حصن طوفسلانع عف زيو |

 قاقاص هک ندنوص ناصت یاوا ءاش ابارطضا قلتف هتفاشر نصغلا بلتساام مهن اب نسح نمو ابصلاةطشام
 كغشود بوزوندلروکق زهیلکاو قرهیلقوت یرن ییبدصب هدننژو طبر طبخ ردلوهح عراضمردهنسانعم
 كقرو یاروالا رد دارمانعمو هداروب ردهنسانعم كمکلسقاربب قر هبراح هنساروبهنساروا لجاغا هلکنکدو |

 هنس هوة تاو هوم شلوب ی اکبوشپ هکر د هنسانعم حوضتم هدننزورما متا ردهنسانس ولت غرر ترام ندعفرت عفزب ردقلعتنظفل تلفشارخومردعجار هئا ریس اهیلع رونیهنسهملطدغاکو هغاربیردیعجج |
 تلقحا هراجمارد اع هرم یری هراجشا رد هرم یدرفهرونید هي هویم هليا هحوتفم ۀثلثم یان رکا يونید |
 كعرف عورفلا ردعراضم رد هنسانعم كيلا یاوسر هک ندحاضفا محض ردتفص لعصت یسهلجا

 قارط هک ندلیجرت لجر رونید هنج اغا نیسزمهدننزو سان سالآ رددارم یرللاد كحاغاهداروب هکر دیعج |
 هتندافیم هزب یرلنوناخو ىع زاب زون ةظشالا روند هحاص قحروبق هدننزو دعر نما ردیضامردهنسانعم

 باتا ردندن ق ءا انيل ىيكر اصلا ةطشام روني دهل فیطل نساندنتس سم ملطمهدنمومرازب ابصلا روند
 نیلوعفم هدمکح هک تنردینات لوغفم هتقاشر ردیلوالوعفم نصغلا ردیضامردهنسانعم قماق هکندبالتسا |
 هنسلوا نو زومو فیطل كتءاق هقاشرو ردلاجشا لدی هتفاشر ردلوعفم نصغلا هروكه لومو ردحصم ینیدعت |

 ردقلطملوعفم الارطضا ردهنسانعمقلوارارقبب ردیضامرد هلنتحتف کن دنظفل قلق هدننزوع قلق رونید
 رذهنسانعمعنتما نا ردهدنکبس قلقلا كلذبءاش ءاوس رد هنس انعمدارا ءاش ردلاح ةلیلیو اب رطضم دوخان
 هلبتهج یاری یناحو رت ذلو طبخ دو دوخ رسناتساو زس اعم قاروا ینیدلوا لتشم ك: هروب زم لث اجخ مالک وهم
 رفح رد شلو ا لماح یبابرا دوخاب یرابتک نالوا هدنس هباثم راجا هک یتارابعو تاملک نالوا هدنلزبم هعنای راما
 باح و ردحاو قلوا اعدم ندنلممو ردق طاطحاو نوصم ندت الماعم وللثم تساعر مدع هنناشو ءاردزاو



۳ 
 بسا عدس طیب طی دیس ما سس رس ستم

 یت وهو ناسللا اذهردح ا امو چ زدلیعتسم هددتسانعع قهراغایرب حابص سفت ارز ردنفعتمیسانتماهمآ
 | ام قنتعب ناب ع القالا نرم ییق "مهو عادولا ةينب ىلع فقو دقو عطار یضریسو عبطلا قیشعو سقتلا
 | یزکذ رد جل لفف ینلک ر دج ام 8 عیییشتلاهلاح تاوظخلا لقتب مرکیو عيدوتلا یدلدیحالاک امازتلاو
 رینج وه .زدمضرزعنهلمج ییکرت ۰ نسفلا بح وهو ردیقلعتم كف رظ نالوا هدنس هلک تمینابیآ
 || د دعي ط قبح هب اكا هيلس قاوذا عبطلا قیشع رد ةنبزلانعم قوشعمو بوبح قيشعو بیبح ردعجار هنانل
 || بذا عاونادارعزدکعد تعاجج مآ روتبد هرطاخ ری ردکهدبخاصم هدننزورپ رس مس ردک#د
 | قو هکندفوفو "ففو " ردکعد هفلتخم تاعاجم ندنا تبحاضعو تمدانم هلمئارظو مف اذنصاو فئناطل و
 ]| كنهرونم هدم عادول دین وند هلو شقوب تزل هدننزو هيلع هلنولو هثلثم یا هين ردیطامردهنسانعم

 | قرایدنکه هنده لها نکر بیک هیارغ سو دیلع هما یلص مرک[ لور ترمض> هکر د هبقعر هدنن انفعقاوهدنتهج ماش
 یفاطلر دم زیبا هداروب هلتههج وب یدازل ردا عادو هداروا یرکنعیراپدنک هدنل سرا رکسع هلع رو

 ۲ هننناج هلق هلا هراوننکمفاق "لنج ردیضام رداهنسانعممامها او دصق هکندنسهدام مه یسەلک مه ردزعصتم

 || توج یزک | نصیصخت ی یلبقورونید هباهس زوم, نرم ردفجار هناسل یربعخ هزم ردکعد بوش
 | قاچا بولی رص باس هل رسک كنه مه "عالفالا ردینبهنفیدلوا رومی باعت ندیا روهظ ندننهج
 | ردفجب وق دارم ندما لاو حض ردع راضخ وداهتسانعم قلراص نون هک ندقانتعا . قنتسی زد هنتسانعم
 | دوخایندمارکا مركب رد هنسانغم كلنا” عادو .میدوتلا "ردهسانعمدنع یدل ردیعجكيبح .هبحالا
 ۱ نود هرا کر دمجب كا UY نود دعدآرک ر دیعجب لنهوطخ تاوظخل ا ردلوه ج عزاضم ندع رك

 | كعنطو نوح كن هدنناذ ین رع ناسل ونشا الکم وهفم ردهنسسانعم تانکر هدن وک ی مدآرب عيبشنلا

 | ةينث الاح هلکلبا دصقو خزرع هلاقتناو تلحتر هکوب لاح بولوا یرظاخ مدن كتئاطلوبدا باحصاو ی وشعم

 | هعوقزم تخل ردفا خشم هغو | ف زطر بول رتص ندفارظاو قافآ ی سبب ق باصسو فقاو ن وا می دوت هدعادولا
 | قبال ج هفلوا فساتن وأتم ندنقارفو هفلراص هننویب بوکج هشوغآ یکبابحآ یاهدضا هدنتقو عادو ||

 | تیاخب هتل ع هلن رطلین#در«رتفوب ردقحخسمیهز همارک اوزارعاتاوطخ-لقن هنبعع هذنلاح عیب شتو ||
 | هلفلواررفسر ووبرم اعاریز ردشلبا اعاورما یکلیا انتعاو ماه هنلاصحتسا نامهوتیاغر هتناشو ارغاو یتوفک

 هی هضافتساو هداسشتسا هبترم نکم هسبآ لاحهن كز هدیا مرکو عینشت آرد شلوا یک فقاو هذعادو هب

 | یأفینم كم وق رم نالو هلروت رم مع یربیعت نزمیلبقور دمززاو مها قوا غیرذس تمهو بلب یت

 | خاطف ره وب هصاخ یریبعت عادولا ةبتثوةنغي دسلوا یناسج نم هرزوا یبدح ناع ةمکلاو زا
 ز ت وقنم نا دش ریش دیس "هعتطقویسشا هک هتنرادنر اشا هنفب دلوارصصع هی هدمت ابو

 ۱ < كلم طو رد لو تفای اوتتتسا دش علاط برع جرب قفازا ع سس
 1 لار اذ نیرذ دنامایضو زون و غرج ۰ . فرع تک ر ازا لاوژ موز زدتف اب ۱

 ۱ لهآ ت انسخ هوجو راسو تاعیصزتو ماننا وأن دانو تب دہن نالوا نوعضم هدر هنآ كلذ دهروکت م *:رقفو

 مويلا## ظوفحا هحول مهنالمج ةطاج اولعجو ظوظاو بتارملاهب موقلالات مويلاىلاو ردیرامولعم كعيدب
 ردععبار هناسلریصردهییساب هدنښهلک هر دیضامندلبت لان ردلوڅ هبیروضح دهعف رعت فرح هدنشهلک
 ءب هه یاح | طاب لا رد هنسانعم تین و هلصح ر دینعج لظح ظوظحلا رديعج کنهبترم بتارملا
 نانلوا ربع اد وتم زد هنماننعم باقلاذپح هلیعط كلراهج نالا رد هنسانعم صلاخو مص هلا معصف
 طظفح ندلالتخا: الف وفا رد هس انعم هحقص یا هح وتقممال حوللا ردهدنلٌمهدید مدرم ردهسلق هطقن

 دف هتفووب مالكم واهم رد نصت يمد هروب زم *رتفو رد زعشع محل ریت ویو ردکیدصلاخ شل وا
 قیلنوفح حول كنوقرم عو بولوا لئان هی هيس ظوطظحو هچظع بتارم هح هلبیسرویرمعتغل لها
 هتارطاخ دنیفص )توام ترفو و تم الم تک ین رایدلهنلاق یادیوس مص ینرا هطوعم فیاحص می
 زدحرا ندنرب وصنف اض» فذح هلغلوا لمتحیبهغ] بمب رقت و رای دلبا لر هک ابن وکب ودیا شقت
 نتلألا هیهزتو حانزآال حاورالا هن عل وتنام لطاوهلا ثویغلا بوص هاطخاناو لئامنا كلت رهزنم حافو
 هار لززوک کن دحون م اف راتعمالال راسحنلآ قمتلا هولض و رجشلاالرمشبلاهغاطملطیو نصغالال
 ر ته ئاشا روئد هکعج هکر د هرهز عجب هدشزو رهن _رهزلا ردیطامرد هساضمققوف |
 مت ته

 نوزوا



۳۳ 

 ر دیهللوعفم كنلعف لوادتب .الالظتسا 4 سیال كلمو دلخأ ةرجس ىلع ل د و یلنعاف E ةلودب
 یر اهزانم ردقلوا تحارو هدوسآ هدنبانع فنکو تناجنرز دارف هکر د هنس اند كم هک وک ل الظتماو
 ندرال یم نالو بوصنم نوج اكتب ةقابسم گز د هناشنوتمالعنالوا هدر لو هل هوتفممیمرانم ر دعجارهتخل

 نداد لب نضام کک هک ن دءالعا عا ردهیبیقعتءاف هدنس هلک :. لیعاف ردتناع

 | E ءاشوماود هلبا هم وصم وعم اف RE لاو هرس لبن ىلع ٠ دلا رج لع زدضام

 كلم د وخا ردار وط * » ره د وخان تنج راجشا دارم نددلخ 5 "ریه سب رونلوا قالطا دلا نادهتتح هلغل وا

 ردیفنم لیفت رد هنس انعم كعروح دواک هکن دن ءال, یال ردنداهش لک نالواببس هبال

 لوادنویلت مایل مويا ی هروب زفر تخل یاب مرهه ردا ترح یاب فی دانم مع دو ۱

 یا سو n iS هدنراثل ود یاب وط ریز, تناغطصم | ۱

 ِبكهروبمتغل لوق الالظتسا دوخ ای رد لوس قلو ا ل و مام لتا هلاعارم و تموادم هلغلوا هرزوا هبوق رم تغل |
 مولیاو قصت لا هدوم فاصوا هبن نع تغل وشا هروک اکو ب ردتلع هتغیدلوا فصتم هلاس فصو ۱

 ناسل هبوفطصمتعی رش عب لظتسم هلبا هیدمش تلودیسلوا لوادتمولوعم مانالانیناو ماودوبو قاب مایقلا ۱

 هنامز ضارمنا هلاحتال هلغلوا نیما ندلاوت قرن و عمالاسآ زنم سم ردق هرشحزو دو عقاو هرزوا راوي نم

 قیقدت هروب زم موهفم دارطتسا ردم الکالام یج هلوا وارسو قمار اول مانالا نیب ردق |
 وشا نالوایدصمو بلطم هل للبا یدجا عرش نی ک٤و جو روید نید تبوقت ت هسه هدقدنل وا |

 رد هردم تلود هتاف هک هام هيلع تلود زعل دلوا هدونع هدنیاج رسیلکو هدوسا لهدا هناس نیز ۱

 هراسانش هقیفد نج هلو نومأم ندیاکتناوساکتناو نوصمندیالقناو ساردناو مادتیسمودنواج مایقلاموبیلا

 رغب جرا هحاصفلاوال فو  ردحم ولت هتسراو ینیدلوا میت دوخاب ساتقا هدهعوقیم * رقفور دانش وز |
 نادرا حصا ص ق نم تجزْأت ناڪ ۽ كيداننم سفتناذا .قشعیال هاب بارتیوس بص ةداعسلاو قیعیالهبابث |
 ةولصلا ةيلع ینلایلا ةبوسنم ةر وكذ ملا فاصوالاهذهب هف رمشلاةغللا هذه ن وکنال فو ویبکرتالفیکو |

 هن رک لوسرتیرتتنخ هجن هفووصومهب ع تخل وبشإ نعي رد دقت هتسو هک و هند رم اقا مالسلاو | ۱ ۱

 جالا رد هیلاحواو هدنلوق هحاصعلاو نوا قانو ماد هاش ماود كبننښیو باکو قمیشی بوم |

 ا رد كبو باثردهجار هریمغب ترضح یر یک( هیات روند هرطغ وبتش وخ كي هلن.تیتف

 هح وتفمداص تا ردیفنم لیقتسم ردهنسانعم قعاویصبیط هب هنسنر هنبتعقف کن دنظفل قبع

 ردهنسانعم ولست ردیضام ندسفت ین هلک سفت زدعجاز هزیمغی یریعص هیات رد کعد ی قشاع هل

 ردهنسانع» سلحیدان ردهیانملاع لوس زبانخ باطخ هدنظها كيدان AT كنهحار در هدارو

 بولنا هار ردثن وم ء ام ندرت TY ردکعد هبییط دحمارناعر ردموس رمیداو هد هست ضب

 كبو هلص كنار ندرورد ن ندرعج اد رالا ۱ صیملا "رد هنسانعم قغوطیرره

 هج دلو یابیعی مش و بوسنم هبیوبنترضح هلباروب نم فصو هنوک ن هب ع تغلوبشا مالک م وهفمر وتد هنکب
 تحاصف ارز ردراکردیزاتعاو ءاتوتبسد هنبلازل وا بولطم هدندنع هلج و اب یجدل وا

 هدوس هیرضند وب و هکر در طعاوببشنوخ رب تحاضف کا اب وکر د رصحممو هصیصخ هتغلو تداعسو

 بلق كموحم فلوم رلوا هدو! دو لئام هنادعام ندیوفطصم باب بارت هکر دقشاع رب تداعسو نل وا ۱

 فرط ه]بلاقو بلقندنناذجیاو قوش طرف هلغلوا ی راط ناجمهودحو هدنلالخیوبن فص و هنس هزاقشاع

 ندنرافینم سلجم ل رکی رش بانج هللا لوسراب یعیردشمباداشناودازب ق وبشا بول واهج وتم هتيرلفرنشا
 رطع ن دنماکا رخ صیق هلغل وا رشلنم هراطقاو قافآ لاح رد هدکدلبا ب وبهو سفت هبیط صاررب

 هکلموکیتسهطوسبم تروص كراوناو ءاوضا هدنروهظ لرفو هصنعرب یعصرولوا جهوتو جام ریکناهج |
 تدش راهزاواور یدیقت هلعصوردشلیا هیبشن هنیرلکی كکلموک ی نلندیآ نالوآلیطتسم هبرغو قرشو
 هد ر وکذ م تب و هدالوا "هرتفو ردندطیسب رګ رول رم تببو ردینم هنغیدلوا هدنتقو حابص نکا یراتیمرکو و

 ۱ االظتسا: رالظتس اک هک دلباهلاساو راردا یرطمنلند احب 4 ےک ھل ع رض بونح رو هلام|یناصشا فطاعم لامپ 1

 یاونع سفتتو ز دمالعالانع ىن تیذهتو ماجسنا توق و بولوا هبعشرتو هبلبختو هبنسکم هراعتسا |



  REEبنت و ۱ ۱ نوا

 "ثب ندنرلقدنلوا ضارعاو حرطوضارقناو ءاضقناكتابراو روب نج هرزوا دورسسمهجو هج رک مالک موهفع

 | فلت هیلکلب ندیاصمو بثاون ندبا بوبهو فصع یک دیدشحایر یبابرا كموق رهاع نکل یدنلوا یوکش
 | ءاخلب نالوا ەدنلزىم لادولقاریب هدهنسا شلیا ناشی رپ و هدهزب ینزاکاولکدنره نامز ثداوحو ضرقنمو

 | زلوا یهتنم هل غوا طقاسنم هل بابه رع تغلرامنا ن دنراجوا هنسلا ناصغاو بويا یضقنم ماعلب ییاصصفو

 | زبمغیب تودو نیبم نارق تکوش ندنسهمداصم تایلب و ثداوح نالواهدنس هباثم هدیدشحایرروب زم اع هکمادام

 | ندکح هیلبارارماوءافا لد هرتشحزور بوی لا ضرقنم مد ندای مول هناشلح راک در ور ترضح نوای | خش یارجاو نیبمنید یایحا هدسرولوا راع تلقو زوفهناباهلبیس هنوکض راوع ضعب نابحاردقنره
 | لاعفلآتنتام موقلااهلوادت_ ابیطر ناسللا ناف ىلع قطنلاهیکیآ اهب ندشف ابطةيطب نیفسلا سافنا نمایم ۱ ايتدأفا ءاوجشلا نم ةيفاسلا ضاتعانمالا هیلعر اتخالو ءاقشلا غ ر هب تفاتها نمال !ةقيرشلا هغللا هزهونشیالو
  ردهسانعم توادغو ضب ًنشردیفنم لبقتسمند هءانش قنشیال 4 نرم عل بونطآ ترمو نص فطاعم
 | ردهنس انعم قی راچ بونقوط فیه ردلاعتفاروئبدهلب دیدشویبم | هک ن دیه یایتها ردیضام ندفایتها فاتها
 ۱ قلا ض وغ هکر دیضام ندضابثعا ضاتعا ردیلنافم نداعس هکر دکلتخدب هلا هح و تقم ههه نیش ءاتقغلا

 ءاوصش هلیجو هیفاساف هدنمکر دغلتخمرلءجس هدار وب زوئید هلي نارو اص قارطو زوتلاف ةیفاسلا ردهنسانعم
 | یرضمندعفان نسهصالخراخر اش بولواهدنراناونع ءاوهس هلا همهم نیس هدنعکو ءاوځش لآ همهم یاح هدنعکو
 روند هڅی رمش ذیذلو راوکشوخ هکه لبا ههه هنیغ ردوا هیغاس نالوا قفواو برقا نکآ ردشلیا عاجرا هضابتعا
 | هیقاسدوخ ایردقفوا هد هنس هیفاق یوا "رقفوب و رونید هي هصخ ناروط هزغوب هک هدننزواتُش هلي جر دغو ا اجو
 رونید هپ هعساو تب ناوارف ین وض هک لی هم یاحردقلوا ءاوحسو رولذ هرغصر هنو هلودخ هک فاق ردقلوا
 | نكر ردیعج كم ەز زو | سایقربغ دوخاب كةني نمایلا .رددارم یسانعءاطعاردننّوم* یضاعندهدافا اهندافا
jروسو كل هدر هکر دلعاف مسا ندنانسا . نیتسلآ روئید هغولوص هکردیعج كسقن ساقنالا ردهنسانعم  
 قناوغف شوخو قلشوخو كلکاب .بیطلا زدیمسا كنهرونم ةنيدم هلا هروسکم یاط_هبیط ردهنسانعم قوا ۱

 | زدسانلا ماوع نعروئسمو هربف یف یس هکر د راترضحداهنیلاعرتمیب داره ندزوتسم هد هرّونم ةنیدم ندهنسانعم
 ةیکیآ ردعجارونغل يرض .اهب دننوم*یضامردهنسانعممرویغن هکندادش تدشب مالسلاو ةولصلاهیلع
 | روئید هنلاد جاجا ناف ردرلشوف یس هلوقنزو ر هو لبلبو یرغ دارمیدلبارورمیضفل كياهدنس هزابع قطنلا |
 | تنث ردهینیفوتءاسهدنیکرتشلام زدلبقتسنهلوادت لوادتب ردکعد كزانو قشموب هدننزو بیطخ بیطرآ
 | وتیدنلیزارب وبهدننزو باححم لاجشلآ :ردنبوم* و امردهنسانعم كکوب یکی اوكک اک ن دنس هلکی تهلنونوهشلتیان |

 ۱ زونیدهنلاشنویو هی هطوف نائلوا سیل یراق وپ ن دل هکر دهنسانعهدادرردهدننزوربنسهکر دیعجج كفطعم .فطاعلا
 ۱ رولا كعد رارپ كيلا بولکوب رد هدننزو سلح هک ردیعمچ تكمطعم فطاعم دوخاب ردتماق دارم هداروب

 | هدننزو نوبصض بونا لدشلؤم ءیضام رددنسانعم قعاص قرهیفص قسەم كنهقان هک ندنظفل یرم ترم

 | رو کن سل نیقج لو لی هلبقهروکه زانو ردیلباقم لام هکر وند ها نس ندم بونج بطق
 ءالا نيج یفاضا هنزم كنهحقل روئید هیات ول رومغب هلی همومطم یم نزرلآ رونيد هپ هقان لاعاصول دوس هلا
 | زا هدرا هرقفوب هلکلیا هبیتشن همدآ ناغص دوس یبولجو هی هقان لا عاص باس ول ر وځپ ردن دنلبق
 تعلو بشاو مالک وهفعیدلیاارجا هر زو| لک | هجو ینراتعنص هلباقم نسحو هیهش رتو هیلو هبنکم *ناعتساو
 یږبا راکهبت هلغمراج تواقش سص رص ییسیدنک ی اعت هللا ذاعم هکر کم ریا توادعو ضغب هسکرب هبه رش
 هنیرافرطنب زکر بمغییو نیبم نآر قاشاح كلبا ضخب هپ هیرع تغل از هل وا یدمرس نالذخو یزخراچودو
 یالتخالا ىلع هکر کما رابتخاو لیضفتو میج رت درف رپ هراس ثاغل هر زوا هبیرشتغل وبشاو رولوا یادوم
 هوا نا ران ضش نالا ضوع ندء او یبهیقاس دوخاب نداجش ییدیغاس دوخاب ندءاوصش یهفاسروکذ لا
 كنیراترضح باه ولاة ولضهبلع بانج اع دوجو نالوا باجج ۍراوتم هد هرونم هب دم الاح هپ هر وب رمتغل و
 یکی رغو لبلب نالوا قطنااةيکيا یبهموقرم تغ هلکلیا ثاربا تهزنوبیط یناکر و نمایم كنب را هبیطسافنا
 مخننو غارت هليا نیشنلد ناطاونیکنر ثامن هرزوا یراناسل خاش تحاصفو نسل باعت او تغالب ونایببآبرآ
 هکمادام رار دیا لؤاتتو ل وبق نسحو لوا دنو ۍلټناهج ناروننهس یبهموق رم تغلهلببس تاکرب لواورابدابا

 لامشداب :

 د چک هو

 | هلغلوایراتن مرکل وسرو مظع نارق تغآ لعوشا مالک ذصالخ هشدلوا یو ظ فح بوک روق هلینبسانم نر

 ق
٩ 



۳ 3 

 باخبتساو هطاحاراداماّزاد هت رهدبئاصمو هبوکبئاوت یباهکا نانلوارک دردقنره ردرلکد یلاخ ندهعاشاو

۳ 
 [ سس - س

 هد هسیدلبا لالهاو داسفاو هدیهزن و فیقهی صرص یتراضنو تاورط كنبرابناک دن زو شبعضایزو
 هدنراقلارآ تامالع شلوا تارو هنلاوئسو ندناتآرق یرغ ندنرات ال هسردم هبازخ قفل ره هدناکنهو نح

 مطاالا رد هانکندنایلبو تداوح هدارول روسد هد یم اود دش کز نصج كنهحراب حراوبلا نر قنات

 هنکیدلبا ارکذ هدنح رش حاتفم كس رشدیس نکآ رد وصنم هرژواتب در طی یسهلک الصا لهجو دبش رتو هتکعو

 ندرخآرظار ز ردنراع > ندیاعینساو لوعممالکوب رد هدنریداقت ےھرخآ نع ارداصا راو رر دتفط تكفوذحم ||

 یدد رد هدنریدقت هر خآ یا مھلوا انع هذدهآ ون یطواسو نادنا ابضتفا قرودبص تدل وا ۷ وا هدقدلوارداص

 ندعم هلع فوطعم هدارون ردبا فطع هر هژدعم هساتتهلجب د هفطاع زنکالادنع قرخواو نالوا لخناد

 ردهّیضا اعادوخاب هبلاحواو ضسبلا دز راب دلار دقت نعش ثب ناهدنلوق نمش ناو ةحرکادک د تن ر دییکر و ذبل نیا 1

 ینالفلا رهشلا نم تلخی نرشعل باکلاغالثم رونلواتناعر هلبل هد راتیع زواواهح و هدهسلغت هلغلوا ۱

 هنضارقنا هدهجرد ٹی ان كنازاو ضارعا ندلبع كاسانردق وب نر وب اوج یربعندادص یه ندا مچ چر

 هقزولا وا داوعالا بلتسن لو سر والصا ےطاالا كلت تان حراوسلا كلت فصعق حّوصتت ۸ نکلو 9 دنزاشنا
 ةمداصم تقن ااه یرعلاناسالاراع ةنسلالانانفتاذعنع طقاستالو اسارغ یابللاتوذاناو اهرخآ نع
 حوصتت ردک ارذتسا ندقناسمالک نکآ جم -السلاوةولصل هیلع ینلاذلودو باتکلاةسانع عزاعزا جو
 كسا هلدشلب هدننزو فصر فصعلا ردعراضمردهسانعم كع رت وقلرات بولروق تاب تاب ہک ن دخ وت

 ةا هراعتسا ردرو زم مل دارم ندتدنور دروب زم لع لهادارمروشد هنسیدنڈآوصعساؤرد عج ندنظفل ےطبا

 اسآر رولوا ذوخ امایلک هسنلوا ذخاهلیلصا هنساریا ریز رد هنسانعع ایلکر دیوصنم هرزوا تب ردض روک“
 ه دیکر یسلک اسارو راردیا لامعتسا هال زانا هک هرزوا یتخل مت ردطقاس هر هنن لا یسرمه کنن هک
 رد هنسانفم ًایلک دوت یدلبا ناب هنوکو هدحاتفم ةیشاخ ماصع هکه تنر دب وصنم هزژوا تدردصمیک القا

 كنسآر یمادعناهدکناویح یکی نیدلواهلبمادعنا كنلصا ا كزابنرد هدنا زم لصا هدنابن سر ةدناویعخارتز

 ترش ندن اغ توقو یوضار زر دیلصایسار كتابن هکر دلوقتف ندهیفوص نت ضعب و رولوا هلیمادعتا

 يتناسن ایم هک کد ی درادتر اشا هنفیدل و ابا لناسنا ید ىملاغ تابن یدو عضو كنیلصم یحردنا تذخو

 داوعالا ردهنسانعم قلیوص قارب نذجاغا ر دمور لشتسم نادالتسا بلئستم ردزاح ینناویخت نعوکوو

 داوعالا ردهتسانعع قعلقاربب جافا قاری ردلعافمسا ندقارا هقروملا 9ک روا تک تر دوعا

 لوعش هکر دکعد اهلکب واهماقب ییکرتاهرخنآن عوشا ردعحار هداوعا یری اهرخآ نع زدتفص كنظتل
 له م مهرخآنعاکرایدید هدنس هرابع مهرخآ ن عاو گو كفاکب حاص حارش هک شر ذدیفم یانو

 اکاو ردهّتلصو نا لتس هک توذاناو ردشلیاعاشا ییکژوا نیاطخ هدنح رس یسهخلد ناعم رتو

 كاللا 3د هنسانعم قروقو قمردلوص قاب هکن دآوذا .توا ردنوشم هدهیفاکلا ىلع ماضع حرش یلیصت

 نشنامژ قلطم هکر دکعک یلایاومات ادا محو 33 هدنربدعت یابللاتاک رح رد هد رم هرزوا شایقریغ ءاب رد لیل مچ

 مدعهندنعول لالهذللو یدنلوا تیلغت هلغلوا ثداح هدیلابلهگدافع .لت ولل قخا لیللا جو دم

 زوددتبانعم سو رفعزددرفم دوخ اب ردعج ندنظفل سرا و شارا رونلوا مر هدنناونع

 ردهنسانعملعمو درک دعراضندطق است طق طاست روندهحاغا شم کید هزاتیکینیدلوا هنسانعم سوبا نسل

 هنلادكح اغاردنتف مجبهاباهرونسکمیاف .نانفلآ روند هنجوا كنلادكج اخاردیعجب كنهیذع اقف "تایل
 ءاههدندیکرت تفت اام رد هنساتعم تغل ناسللا روند هویمز درک عج هلا هرونکع هم ات نام راک رود

 قعشقوط هدننزو لعافم ةمداصلا ردیضامرد هنسانعمق#و روقو قہ اصیکن دن هلکء اتا تقنآ تکا ردلتفوت

 ندا عفو علق یراخٌساو توی هکر دیعجءاجوھ هلا هموصم یانه ۰ جونهلا رددتسانعم هم كملکی ئا نایو قب راځو

 هتعص كفوصومردەنسانعمددش هکر دی تانطعل عرعز ةدننزو لشالس عزاعزا رون روند ةراک و زد دف

 دیلع هللا یلص مزکا رخ یت نعد یبلاهلو دا ردلزات هرزوا دس رع تغلاریزردءظعنآرق باكلا ردندنل ق یفاضا

 یرهناربمم تکوشه هلغلو ادراوهرزوایب رعناسل یعبرشو مچ یب رعتوعبم ندب رع موق ځد یراترضخ و

 نسح هدننب ےهرخآ نعواسارو منرابالام مالا هدنرا هرقهاسارغواتسآر نلوا یضقنم برع ناسل هلینبساتم

 ردنغتسم ندراعشآ قاقتشا سانحو قاطو هيهشرتو هیلییختو هب انک اراعتسا نالوا هده رقفرهو نولوا هلباقم



۱ ٠ 

reee ۳۳۸ 

 هتلبصف لها هاتمح نامز مدعت نامه هلکملبا ن ثاربا عنو لاکو حادم ییخونعشدوخ اب ینامز مدقت کا ۱

 | انقطعا حدقو حدمو درو لوبق ینیدلوا قعقسصهنب ریزه ندیطختو ببصم لاحرهب نملوا چجرتو لیضفت |

 اردا تش : یتایاونشا ه درو رم نوم ص هح راش #:داسف مهو نامززادسفافو داق هل ناما نولو ر ونلوا ۱

 اتع دعتلا لئاوالل یریو . ؛اششرضاعلایرال نل لق .
 اعدق تیدطاا نهیعسبس اثدخناکدَملا كاد نا ۱

 اردقالصا هدنرصع كراج لیپ چر د داس وهف رابعه یی و شا كني دنفا هللا دبع یفاصو موحر م هدنوعضموبو |
 ۱ یرهوخبا باک تصصتخ اور دفاسنعاو دسحاضح یس تو و4 غادرنهدقنردهديجنس هلک اخ ك8 یزابآ
 | هصوصخ هراهتشاو هلوادتل هحاعلا طالالاو هصکاولا ماهوالانم ابلاغ فام عم ذی وغلا تنکلا نهب نم
 | ندهنسانعمراتخا هداروب ردمکنم ۶ تام ندضاضتخا تنصصتخا | هصوصنو هلوقن ىلع نیسردل اداععاو
 | ردهتسانعم هرهاظ:اولا ر ردهتسانعهاطخ و وهسر دیهج كنه و; ماهوالا ر ردعج ار هپ هت وغل بک یریعضاهبلع

 | هنیرهوج باک یربعض هلوادت هلوادتل ردکعدیییدیایاوسرو رونیدهمدآیاوسر ةحضافلا ردیعج كطلغ طالغالا |
 لوقتحردیعج كلقن: لوقنلا  روشد هراذاتسا نیلبا سیردت نسّزدلا روند هکمزک لا ندلالوادن ںدعحار
 ۱ لمح هبانعم هقشب کر دیه لصن صوصتلا ردلاوقا یکیدلیالقن ندا رغ و ندنافندا نهر دهنسانعم
 قنکیاراو ههصاف طالغاو هعطاو ماهو دنزک( كن هب وخل بنک اس مالک م ونهفم ندنرابع ندمالکَب اتوا
 تیسردمویراهتشاولوادن "هصاخ سانلا ناب مکیدلیاد اتخاو صاصتخ ابا هشفانمو نع یی رهوح حاحص نی
 قعنص قحال سانح هدننیب ههافو هحصضاو ردینمم هغي دلوا یراسشعاو دایععا ةنصوصنو لوقن كنلعمو

 اهن نونفهردتلاردعن اعقوطتاذعوصنوم اهنان هدیرع ةرقعلا عفرت لزت لىل | دف رمشل خال هذهو خر دمولعم
 لا ایوس نیتزادمویلااتپلال قحن اب اب وذن ميهشیعضایر ةراضن ىلع تنحاو اہ وذلیعراودلا ترادناو

 ةرقعلا ردنن قم لّشنسم ندعفز مفرت #9 شراودلاانپمالمانیبام ىدصلاال | بواج ات لالو سرادسلایف
 لد داغ نت هداهدرغ هل رتسک كن هددشم ءارو نر هی نیغ ةدیرغلا دنیا نیو هب اوج وتغير |

 هکر هر هدحوف یاب نا روتد هشوق نذنا تام شوخ تیابغب هدیرخ شب روند هکعوا سوق هللا

 غونصت .رولوآ نو زوو ینهس تیاجب,ردندښن ردندنعاونادوکس ر ډپ ا جاغا یرلکدید یباغانو یب اغا نوقروس
 | رد ذا رعشوق نالواولقوط درک قّوطتاد .ندعراضم زد هنسا ع ن كم ود لزوکییهسنرب هکن دخوص
 | :ردهتسانعغ تفاطلرادموص+فاَق ةردقلا ردهنسانعمرادقم هدننزو ردب نول یک ك یکواو یرقو نیجرکوک
 | راودلا ردیضاع ندرود .تراد رونید هزاوآ نالوا هلبادمغنو ترط ردیعچب كن هلی هجوتفم ریه "نایلبالآ
 | یز اپ وذ ندهنکن دکعدیدلبا هطاحا بثاصمو ثداوج ندفرطرهیکرت ریاودلاتزادردیعجج كن ۵
 | ام ندنسهلک اشنا هلونو هبجمیاخ تنخا ردهنسانعم بحاص هکر دیعچچ كنظفلوذ یوذردعجار هتغل
 | یا نو هد ەەن حب رولوا یاب ین ارور هام ءالثساو داسفاو كالاها مانخا ردنب قم

 هرانقن لا ديد اضو ن نو هراضتلا هنیناتعدلانقاو هج ون زولوا ضاع ندنس هد ام ءاحتا هلو موس سم هل هل |
 ۱ رذعحار هتراضن یرعض اعوذت روتبد هکارید هل هحوتفمنیع شعلا رد هنسانعمرظنمنس>حو تل هدننزو

 اوت نارودینهلک یخ رداتنانعملق هد رح و قمردل وص قابت هرو ذنر دعراضم ندهیو دن هلبعص كنات یوذن
 دع فت رعت فرخ هدنسهلک موی موی ردعحار هتفل یرعص ایل رد رد ةفاتءال هدنیکرت ال ردتباغ هب هضراع
 لثطلا دندان ات رموز دفعات دنا ندهسارد رد راد زد هیاک دناغز مو زدلاد هب یروضح

 ۱ تاوح مط كمع تواعا فو بای رسد سرا ادا سرا دلا وند فنی را نالفقان كن هناخهبارخ هلنبتعقف

 ما نالوا سکعنم لدتا هلوقم د نکو ندابقو ندخاطو ندغاطوشرف هدقدلرفاح هدننزوادا .یدص رد هنسانعم برو
 غب ردن دسوزد هکر دّیعج كرهسراد" سراودلا ردك د تامالع هل هح وتعها هه مالعالا زونیدهنوص
 دیگ ردت هل ابا هشم ال واوردنعطتم ی هش رتو هبلببختو هب هکتار اهتسا ی هرقف ةرعلعفرل مل روشدهیان
 هدنس هرفق ةراضن ىلغ تنخاو ردراو قاقتشا تعنصو فرح سانج هدننب تردقو ردقو" ق هدعلوا

 لاک سهدنرغ ینا رش كنق رش تغلوشاو مالکموهتم ردنولغم سانجو تاراسعتسا نالوانومضم
 [ردنانکنداهصفو ءاغلب نزای رنو اعم اک ی یراشوفنالوا قوط تاذو دنلب ینزاوا اّمادردترابع ندنابراو
 | شن هارت رقتورب رحت نعت ندکلباد سلاح غوض ینزاناتنادو لوق فانصاو نالا اونا ردق یرلتزدق
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 | موهفم یکكليا موشیمنسهلک موتشه الثم رد هنس انعم لیدبت فرعلا ردل وهم ع راضم رد هنسانعم

 هبنتیدیشایآ باکنراو ك ولس هیاطخ هار هدارانآ موحرم یرهوج هک هیایشاو روما ضهب هدس وماق وبشانب هدمب
 لب زتو طح ندن راتعاو ردقو عیظفت و رمه شتو بویلیا منشنو نعط هنس دنک هلم وب مدلیا زاعشاو
 ۱ هغ رحتوذعاغو دانسا هفت و سات اوبلط یتتعفنمباوتو رجاو یتروهظباوصو حالصهکلب هدلاح کیدلیا
 یرلتعنصعیصزو مزابالام موز هدنرا هرقف احاضیتسا لب و مدلیا نوا سازتحاو زارمحا ندقم واتبسن
 شخا لولو سوا نی بح اطا نف تفشنال سوقلاراتنا لاضنلل تمرول یا ىلع ردم ولعم یدل وا
 ۱ لاقاک لوقا کلو نامعا هرعم بیدا نایلسن دجا لو تلنعل نام دلاو ءَرعا نم هسفن یکزلاقیام
 ۱ نت و ببصلامضتب کک ول ا مدقل لئاقلاوم و لماکلایف د ربا سابعلاوب
 قوا هلا هزوسکم نون لاضنلا رد هنسانعم تبلط ردملکتءضام ندمور تمر قیام لک ی طعب

 ردهنسانعم قمروق بویلشی رکی اب هدنتزو راثیا هلباهیقوف یا راتالا رد هنسانعم قعشراب قواو قعشآ
 رده ندنظفل تد یس هلک س رد هتسانعم قموقوا رعش هکر دیلکتم * ضاف ند داف ر ف

 ۱ زدماغولا ندا قبس یرک ذدارمرد هدننزو سوق سوا ردە دزو بیل ی یدلیاروریم یناطلا
 ۱ هفوخ نالوا هلیطمل تبشخو ردم وزحم لبقتسم ندتبشخ شحال ردیس هعطق نانل وا رکذ دارهندنیث

 هک رو ردهتسانع» تاذ سفن ردیل وعفم سقت ردهنسانعم رهط هکزتردلعافمسا ند هکر یکزلا رود

 هکر دهللوقیر و ردحودم عرش هعبح وع یتهعرکا اهاک زنم صادق هکر دهیلعف یرب رد هنوک ی کیا سفن

 تیغ غف ل هددشم ءآرو كنيعو كيم .ةرعلا ردمونذمو یبتم هعساضتقم یسهعرکم کسفنااوک الو

 ردیلکتم۶ ام ندنظعل لتم تلثغ رددارمتحاقو تراقح هدارو هدننزونامز ناغدلا ردهنس انعم او

 هدننی اج هلا بلح نانغا ءّرعم رد هنس انعم كلتا لثم برضو كلا تارق یرخادعب هرم یرعشرپ
 رحالا تک ناو یاو2وجردتسوشا دارمندنلوقو ردقو زعم هلکعد یرعلاءالعلاوباموقرمیعاش ردهبصقوب

 ردتقم كنیم دقتم نك هددسیا مدل وار خأتم هلت هج نامزدقن نهن نعي ك لئاوالا هعطتسن ام تأل هنامز
 رولک هرکص رد هدعاتنو رخ ندقاشع هل ون غامز هسیدلوا 6 ردراکرد مردق هنابتا ینراعموزهیرلقلوا |
 امادرد یرضبلا یدزالا یاعلادیزب نب دمشیمساردیقل كاملا وم ماما هدننزو درج دربلا 8 راک همز |

 قزالا نامعوبا بولوا دوجو کرم هداهناب هدنختراتنوا زوییکیآیدلوا بقلسلبا دربم هلکعد قدر نمهلادَر |
 قلا ناسکسزویکیاو ماما هد هيدا نونف بودبا مولع ذخا ندنسالع هقبط ل وا راسو یناتسهسلا عاج واو |

 یا کیلا مانلماک اصوصخ هضورو تضتعم یلاعف هللاهجر یدلوا مالسلاراد مزاع هد دادغد هدنح زان ۱

 قم رد ةيضازعا “لاج .قعا ۹15 اعلا وهو ردن دنس هلیلخ راث !ردقئافو لیضاف باک رب قب اطم هنس مس

 | نامزد هعردیلوق ل وقم یک ر دهعلامدقل سل ردککدیعلیا اردا انیقیویملیوس قحر دلعافیسا ندقاقحا |
 طوضمللاداض دیدشت هد هست ضمب ردکعد زو لوا جارو ناز ردعر اضم ندلضف لضم ردهنساضعم

 | ردلعافمسا نده فو هلویف لئافلا ردح ار هند هژیسااقهمضتهبرولوا لوهح عراضمندلیضفتهلغلوا |
 رونبددغاواببرف نم ها هنر هلا هروسکم همه« یاح ناتدطآ روید همدآدشزآ فیفخویآرا فیض
 ند هیاصا بیصلا ردهنسانعم كملنا ضيقت فح كىدآرو كلبا رظ هکر دلو هحعراضم ندماضتها مضتهب |

 ردلعاف بثات هکر دیاو ا لوعفح یسهلکلکر دلوهج عراضمنداطعا_یطعی ردیلبا فم يطع ردلعاف جا
 یأرا لئافنملکی لوق قحتسیام لکر دمولعم عراضم ندق افعتسا یعتسب ردنات لوعفمام هدنسهلک یتسام |
 بویلشرکی عاب نوجا قمر اب قوا ن هکلب مالک موهفم ردکعد حدلاو منلاو لوبقلاو دا نم هبچوتسیام هیصمو |
 دانا هلناهابمو وهز نابز نس هموق مه ةع طق كم اغوا مسلیاناسل لاعا نوجا راضقفاو ناتا نعي مسروق ۱
 نیدجا ءالعلاوبا ناتا ةرعم بيدا مسلیازارتحا ندتحابقو بيع نالوا قحالهراندبا سفن هيك و مدردبا ۱

 یسیدنک ها هک درب ادب زپ ندم سابعلاوبا نالوا بداو و مامانم نک مدردبالثنتهبروب رم ته تااجلس |
 مالک م دیارید یمالکهرخآ ی لا لضاقلا لضفب دهعلا مدقل سبل ویشا یکی دلا تبدنباتکمان لماکر ذیصمو قح ۱
 سپ ردناسکی یس هل تامزار زردقوپ تب زمو لضف هدننعم یرخ نو مدقتكنام کر دوب یدافم كموقرح |

 قحو زلیاثاربا نارسخو صقنو جدق نینابش كنسیدنکد وخابیرخ ات كننامز هنالواببصم هدنلتنو دقنویأر
 ا یطحو دساف یمهفویأرو رل واااو هو هدا وا راکناو منکهدندنع فاصنا باپرا
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 ۱ شلواقحال تا اهو تدشنن یاب شراب دنک ع قاو هدنرلناونع هدالولاو ةديلولا نب هدیلوو هيصوصللانیب

 یرلماتلا ردشلنآ مس ز لضفتمو قرف نە داعى زك [یلاثماو تیداحاوتانآ نالوا لاثمو ندیم رلى كفل وم

 فصو و لعام او یکی کیدلبا دارنا هدنلیذ ثعشالاو هدنش هدام نتضدالکم :ردکعدندیمسا كن ورب دوخأب

 | rr RET هزنکوا نفر سام یضشطالثم ندفصودا یم هکر دیدار هدنتروضردصمییانعمر اضعب و

 | ۱۳۳ در ام مهم و یتفاضا هفوصوم كص هکر دکعد رثکلا

 ًافح یساهلوقم هما ملا تالالد فدراغت قار د هدعاقوسایقهکلب ردلک د هح اسم هقیقلا فنکلیدنلوا

 1 كولن رکذ ییانعهربهننعب دوخاب یلعاف مسا كنانعموت اضعبو ردمولعمینیدلوایواقلوا ماس ندنادیقعت و

 بضرفالثمردعحار هناذعم د وخا RE RE عورش هرخ ]مالک هلرناونع وهو هدرفع

 ۱ .زولوا یرختآ ی انعم دنا كراضرف کر دعخار هراضرف یار مص هکی ک لوق دسالاوهوباضرقوهف هدنینهدا

 | هرخآ یانعم هدنعوم كز هرو زمروضزولوا عجار ههب لثعلوا هدنوب هکر دیاداربایخد هدبقع هبلثم هعهاکو

 | قرهنلوار ابتعاوذخ اس انعم هبات ءداجچ الو بم هی *داچ رلالوا هاچ هدنرسقن "داوموردنراشا

 || ردّینمم هفالتخا شیخ نیزه لاد درت فرح ی «دامر وزدمزال قهلوا قیفلتو مظنیسانعم یل وا *هلجج

 ۱ سسکلاب و مضلاب و حل ابو ردنر اشا هناهفد وخان هنیتعف یزدی "هکر ظابو دکور دنا تلالد هعب ونناضعیو

 | بانكنایدییقت هلیناولع ترتضلاک النعی هلکزو زدن راشا هنسهموق رم هکرح یناشلان وکسمم كلوایرادیق

 ۱ .دنسلواهدننزو حرف یردضن ندعبار تاب یدبق حرفکو هنفیدلوا ندئلاتباب یدیبقت هلیلوق هاو ندنات

 ۱ و لر ی هناذفو n a EÊ یال نت بای یدیق کو

 هدر و حشو ةيص وصلا نیب ضاخ الو ردنا هک هلیربعض د ثنوم دنیا ثنمو همجنس

 ۱ زدلکد ل هتم لمف كنیزک(نکل رد اردضم ها هح رکرانوت نزوتلواریبعت هبردصمیایهدهنسلا هکر سا

 قمالوا فار ص تن لعف ن دزلناو بولوا دیفم :خیردصم یانعع هس وونلوا رکذ رداضم هلووقموب هکه دنق هلتمحوب

 ۱ تالحررب دارم هکر دیادارا هلبناونع ساو هدن]الخ هدامیاضعیو نولوا مولعءمسنو بعت نالو الذب هدنصوصخ

 ردعحار هل هم 3 رح تغاج هکر دا دارا ةلرعف یهاضعب ور دیا ناب هلب را رعض یهو زه ی رلل وعتعمساو
 دون یو دوخا وه و هدنض رعم نانیعسا هد هدام ضعل و یک توق أنه لبا یهو هدنس هدام ًانهالئر

 || دارمک یک یوق ءار ٣ عسالاو اغا اد علم اویو ناو یا کھر او هلع رصت
 تا ذکر د هدنزو تاک یک ءاللس یک هدنش هداع الس ردنا هدارا ید نیع مسا هلکنآاضعبو ردردصممسا

 عجار هنیع سادوخابهنظفل مسادوخاب هلعو لعفنالوا یلولدم كنلبقام رم ید هدنکیدلیارکد هلبناونعوهو

 سس تاب

 ےس

 یربخ قرعص هدرازم دل و اضعبو یکلوق هش رز اوهو هدنس هام ابو اتم نحو هنیعممآ رونلوا رابتعا

 ۱ هنلصخ نالوا یولدم كنل وام ینند یری یه كاذکی کد مسفلا یهو هدئنس هداممبقردیا تین هل زاتعا

 1 هدرافرمتو ردعج ارهنلصخ هدنلوقدبلثلایهو هدنسهدامتلت الثمرونلوا رابتعاعجار هتعنضو تفرحوهب هلعفو

 یرصنورخ تبحاصهدنفصوث "درو ردلیلق :لفایس هدارا عیوتتردینیم هقالتخا دیدرت فرح یکیدلبا دارا

 لخب هغلابم هس رونلوا فصو قبض هللا لی و یاوبلا هيلع سقو ردکعد ثیدا نفف فلوم دلحبحاص
 هطنحاص وصخ و هرخذ ندماعط و یعسصهود اض وصخ یشاوم ندلام هد هس عافلطم و ردنعصتم نسانعم

 نعاطرمغ باوصلافالخ اف هللاهجر یرهولابکر ءایشالبع هبفتهنیتا غ ة8 رولوادارم عیرسندفیفخو

 نا نمارذحو از ّرحو باوثلل احایرتساو باوصلل احاضیتسا لب هنماضخو هيلع !ءارزاو هلادیدنت كل ذیدصاقالو هيف
 هداروب ردیضامندوکر بکر ر ردا دشا هشت تهن فترحلاو زطاغلا ىلا یرغنوا یفیععتل | یلایعی

 دنس هلک تن كلذب رد هنسانعم خذقو مذ هکر دلعافتسا ندنعط_نعاطلا رد هتسانعم ولس هلفلکت
 ريق و بیعت هل رنک همه ءارزالا رد هنسانعم كلنا مهشت دیدنتلا ردن راشا ههسنت نالوا یمفنم

 حاضبتسالا رب ردهنسانعم كلا لیتو > ندنس  هبترمو زدقیدآر هلا هخوتفم ېچ نی "ضغلا ردهنسانعم

 قمفص زره ردهسانعم كجسيا هاف حاب زسالا_ردهنسانعم كايا بلط یتروهظو حوضو كبش
 ردەتنس انعم كلتا دانساو ردلوهج عراضم ندنظفل یم ۳ ردهنسانغم یخ روق هلنصف رذلا ردهنسانعم

 كا تبس کن دنظفلورع یرزعل رد هنسانعم لمبا فرح یدارف یانعم هلناریخت ی هلکرب یی وعتلا

ea 

 ردهنسانعم



 ۰ و

 یی ج

۳ 

 عضول نبعو فورعل مه ةسمخف فرح زمر نم هیفامو ۱
 ییفتلمها قلا لادلادلبالو ةيرقل ءاه م عج مجو

 یععسا اہٹاہو یواو ةراشا اهژایوواوباوبالا رخ یفو
 ردشلبا هداز ید تراشارو هداوا هداحا هجور هلا اعا تعالت یایالد هعطق وشا ءایدا یاتشآرمر ضعنو ۱

 ملا فورمو نوع یهعضول ةتسفارمر سوماقلاق ءاحامو ۱
 ملا هل عججو ءاه مهتیرقو ة دلیل لاد عملا محو

 ردنتشلا لمت حراش ییفیدل وا روطسم هعطق وشا هلیطخ تسد یدنکهدنشماه یس هست كفل ومو

 لصقلل ءدنلاو بابلل اهرخأف هظفللامشکسوماعلاق تمراذا

 لصالل رابعا نکلوادیزم اهربخاو اه دقربتعدالو
 كن هلکره که يلوا نخ ردرانوب هکر دراو یم هص وصخ هتیرط هت هتشپ ,ندموقرم بولسا كسوماقویشاو |

 دوخ اب کیانوسلوا مسا رکو لعف کرکه که دهلکرب و یکی رخ اواولثاوا ردیترم هرز وا یبترت اعه ف ورح یظتبو
 رونلواعابنا هنازتاغل هدعب عدقت نازوآ نالوا ر وہشہو جف هسرونل وا رکذ نیزاوم هلغل واتغل هدایز

 نالوا سبقم هدقدنلوا دارا رداصمو هنلوا قیبطن هنیرانزو هدفارصنا مدعو فارصناو تافص و ءاتوساو

 ال زردبا سایق رارکتیآ هلغملوا دارا دصقم نزو کیا هسهاکو رونلوارکذ هرکصیستفربغو لوا ردصم
 هيلع ك وزومهییا لوا نزو رد هلیقف تنبناو یض كلوا هدیسیکیا هکر دنا ن زو هلی هک درصورفز نر
 نانو ماطقو باعساضعب تالذکر دهفرمصنم رکن هکردت راشا هنتسنجقأت نزوو ردفرصنم رغ هکر دتراشا
 بو دا رابتعا هر هیلضا فو رح قجثا هد هلکر هو :ردتراشا هنسلوایبمو هننیلعوهتنیمسا هکردیا نزو هلی ملک ۱
 یتبمهنتر مشیهاکو ودنا عدقت هرزوا سبقه زیغ یسقم هدکد لبا ی دصن هعوجو ردشم النا رابتعا هاوز ۱

 دوخاب هروبزمنازواو ردشلبا عابتایب هسبتمریضو عدقت یی هسبقم ندتافص كلذکی کی س هلکیداوبردیآ لامها ۱
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 یوم تافص هرکصن دکه لبا ع ابنا نعوم چ ورک د ل وا یرکذ م تافص هع اکو ر دیا بیقعت ینرکد ك شنو هلیسوربغ
 مضلابو حفلا ور دیا تراش اهلی راظفلاکر عو كی رحاب هنالواهلنصقف یکی را هلکح رفو ل بجو ردا ع اتا نعو ورک د
 ینادیرمظافلا نالو ال اد هب هغل ام ورک اوبا صعب هقشب ندرانولو ردیا اما هلو افرح هکر ح ہل دیقرسکلایو
 ملا درهالثمردیناعم نالوا لولدم هُ یدایرونلوا نط دعه یراانع» هلکلیارظتیراصتخالالحال هتیولشاللت

 هرلانعم یس هوقم بویعو ناولا صعب كل ذکر دنعضتم یربتک هسا دیره ردناادا هلت رابع دیره هدر هک ًادره

 ندهدلب و ردربتعم تالولدمو یناعم نالواربتعمو دیقم هد هیفرص بآونا هدنعو ردن دلیبقو داوم نالوآ لاد

 یربعت هب رقوردرهش نالوا یکلملا ةدعاقویهاکتخت كتلایار یدارم ند هبصقو ند هنیدمو ردرهشقلطمدآرم
PEهدکد لبا تراشا هعج هرکصندکد لیا دارا نرظذورسفتقغل رب و ردلماشهریغص  

 هدتترابع تورمو تارما ج تورملاكت ابنالب ةزاقم ترملا النمر دیعجج كن هموقرم *هرمسشم تغل یدارم
 لءف نزور الثمو رد رطان ه ینا هس رداداربا هدنناونع هعجو ا رص وردنابب تعج كنظقفل ترم یډارم
 اردتراشا هدورو هد هلن الث تاکرح كننیع لرو رم لف هس ردنا دیقت هلیلوق ثلث و هرکصن دکد لبا رک
 كلذكر د هملب وب جد یسکعو ردنراشا هنغیدلوا رکذم الیلق بولوا ثنّوم كقباس متا لوقرکذ بو

 یرنسکو یعضو عیاشف كنلوا كعسا لوا هس ردیا بیقعت هلیلوق رسکیوا مضبو بودیا رک ذی عسا رب
 نیتعب یب هلکرب كلذكر د هعسروب د یرادیقرصقو دعو كلذکر دن راشا هنغيدلوا لیلق بت رلایلع

 فاک هر «دامرو رد راشاهنقفاوت كنيلوا نيف رح هدهر وزم تاکرح ید یهر اديق نیٹ یسکبوا نیت وا
 انک هسیا یکیا انعم رکا و رد رظان هربخا یانعم هس ردنا دییق هدنلیذ هد دعتم "یناعم هدندارا مظن هلوبشت
 دطعتم اک هاس فیسلاو هدمیا هطعم هدناب ءاطالثم ردنا دین هر هلک لک لا نو اهفو نهنف هسا هدایزو
 لاخد هک تن ردیا مس ر هدنن روصاضعم مسا ینبع مسا ضعب و ردربظن هربخا یانعم یظفل هطعتما هدنلوق
 هل ردضم ءامو نااضعبو رونلواریدقنوذ هدنضعب رانو و یکی یدلیامسر هدن راظفل اهلبخدو لصافلا

 رد داره كعد یاکلا هکر دیا تبث هدشناونع نوکینا الثمردفصو داف ندنآ هکر دیآ رسفتقر هلوار دصم
 ا
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 | وهف دک عا :داربا هبا نزوو عض دارم نددیت رولوا مومصم هدعراضمو ج وتقع نیع هدیضاع هک ردلوا
 | زدنوصا كاردنسا لع زولوازوسکم هدجر اضم نیع هکر دینا بادا رم نادنلاثم . برض ؛ردعجار هلعفیربعض
 | دهن ضعب رد هنسانعم داقتعاو راتخا هداروپردملکت لبقتسم ندباهذ بهذا: ردنوچما بارضا دوخاب
 | دنولغةلج بویلیا ت اشن ندنرابد خب رد سو نیدیعسیمهاردناذرووهشمندناغل دنا .دیزوبا .ردموسمبهاذ
 | ددزوهنم مجج ریهاشلا ندلوقلوقمردهلباطخ تزواجاذا ,ردشلوا قیاسهپ هلمج هدخغل لع هصاخ قاف
 | هنوک هن یعراضخو هوا نللج ف رحو,بولوا حوتغم نبع نعي لعف لع زد هیحالطصا لاعفا دارم ندلاحقا |

 ا یصنواکب را هکرح دیقو نوزونهلبا نزاو ربیعی قر هبلوا دیقم یردصم رب نب موهه هلوا مس یفیدلوا
 | رک هچزکلاب نکیخوبعناعیمهلوقم قلو | فرض ريغ لعفالثن ب یضام لعف رب دوخ اب قر هیلوا طوبضم
 رد هرذوا لاش بنکی سام لعفنناضلوارکذ دوخ العف لردصملوا مسیا لا دارا یاب یعراضم بودیا |

 | خم ابو ندنلبن# نزو هکی کیس هدام تکنلاهدنلیذ نونلا لصف ءاثلاباب الثمقلطمردصمردندلّوا باب ینعب
 | فاکلا لصفو ءابلا باب الثم یداربازمسلقتسم یب یضام عنامالبو رد درحم ندنرادیق مضلابو مسکبلاب دوخاب
 | زوبزملعف مسردیارکد قز هاو! یزامندننزوو طبض تللذکییلرقتسف كنبضاملعف نو یکی نمدام بت «دنلبذ
 | دیازوبا هک مدر دبازایتخ او یارو لیم هنسبنآ مالک دیزوبا نب هکسلبیکی س داف بسنکی بسک الم ردن دینا پاب
 | حوت هک ك سلوا ففداصم هبیماملعفرببودیا زواجتیرللءفنالوأ روهشمو فور عم نس نخ هکر دشعد
 | كن نس -هلوا مهم عینتلادغب عراضمو یراع ندقلح فورح ییالو نیعو بولوا هرزوا ن زو لعف نالوا نیعلا
 | تیعلا زوسکم كس راندو نسربد ردندل وا باب نعي هدنن زو لیعفب نیهلا موعصمتسرلن درک نسر هدنعراضم

 . | نیفلا موعضم كلبقتسم هکر ید مز اش ردملع روتسدیالکو ب لدیزوبا هتشیا نسریدردندنت باب نعی هدننزولعفب
 | نێعتمضەب هرزوا ذوذش هچرکر دلو قلح قرح هدنمالو نیعال و ازدزاو یجنام تردكنسمالوا هدننزولعفب
 | دو ردقلوا ءافلایواویناث رد هذنسهباثم م ودعم هلغلوا فلاخهسایق نکل ردشلوا دراولاصفا دودعمو

 | رذتلوا ماللایان عباد یک ل یکی لاک دقلووا نیعلا یاب تلات ر دقوا نیعلا روسکمیعراضمسابق هدنوبیک |[
 | «دنر وصوت هکر دْشعدءآ رف ماما.رد هروکه ناجا عب دن نمو لغه لاک هزواحمیلاعفاربهانشم ویکی ربیمر
 || لمفرههکر دشیدفدنخ رش محصف هر وتس رد ناو ردالواو بسنا نوجا هرښک ت فخ یداقتعا نیعلاروسکم
 | كن هسیا لکد د جو یلخ اه رخو نیل فرح هدنئلاو ین پولوا د راو هدننزو لصعف هلیعتف كنیع هک ام
 | رداکدلواو مجرا ندرخآامهدحاو یک کشی رکشو برضب برص ردزیاج یزسسکو مطكنيع هدنعراضم
 | رد طي ن ةخ اون هدمرتنک مالا هبا هدل العاو تلقث رد ربظن كنابواو هک سنهدنلق رد هرمسکت خا هعصاریز
 | «دیقافتاذی ر نامو نیلا نه عازل اعفار اراهتشا هقالخ رهتشاام ال حلب اهناف طبضلا نع اهتیرع هلك لکو

 باو برف دلو عضو یلوقنع ماجه د ج ةناكب ایفتکمو مالقلا حشوت عنتفمربخ مالكلا جرمضب
 | ردةيسانم كانا یزاع زادنضامند هررغت اه رع 3 فو رضه هنع لاعف هزلااشنا تعلکو صالتف ف ورغفو

 | هات مالکی وف] مالکلاے رص ردت راشآ هیر غن نددیقتو طب نانلوا رک ذ كلذ وسام ردعج ار هی ج
 تقانقهکز دلعاق حا ندعانتفامنتفهژدلاع عتعمربغ هيلو |یسهبئاش هیاکو ل التخاو ههش هدیدنکه کر دکعد
 ندنظل ءافکا " کاردی كالا روس فاق مالقلا رددنسانعم نیب زن حشوتلا ردهنسانعم كلبا

 ل ئانو دمج نبع فلا رد هدنکن مضناو باکتلا نیبنو صلت هبیسسدف یلوق صاف ردلعاف مسا
 حضور سک وخان خفی ن هک ین هلکره غوهفم ردهنسانعم ع وفدم فورضم رونید هدساف مالکه لیاهددشم
 نادنفرض نب رد وشمل وا فرخ كران متدلبا دارا قمل وا درحم ندطبض ههل وا بویلبا یدصت هنکیرحت
 مالک یش ادعا كزوب ور هلو رهتشع هلن اراپتشا عقار یی ةع زانم ند هنایم هکر کمر دیراط رض نیع یرللامها
 ل وک خه ر زوا فرخ عی هد لاح کی ذلبا تعانق هلم القا نیب زت د رج مر هديا دبیقتهلبا عطاو لوق و جرج
 ادهن ریذلب و قرح ع نالوا یمسرنیع هتب ر نطق مضومو ردیسهضیع فیرضو كلرت لوا ارز مدلاافتکا
 دع یراتو و مدلناافتک اهلفمزاب قرح م هشرب فورعمو .ج هنیرپمجو « هنیرپ هیرقو د "نالوایمسر
 هاش ناویدلو | مصوب موق رم باک هر زوا بیرغو فیطل ب ولساو بی قسنوب سپ ردعماج یک مچ
 نیما لاسندلالستخ | هلوقلوا بول وا عوفدعو فورصم دساف مالسک هل باب ندر وب زم باک نلاعت
 رد شما فیل اتو عج د هد هعطق و ینه روک ذم فو رح فلومو زبلوئتسم ندیهلا هاکرد قلوا
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 بابرا هرهسیسان ندنخ؛دلوا فوقوم هبه اک هطاحاو مان ءارقتسا هلفلوا یسهغلا تب وعص هکر دم سر ندهتوغلو

 عضو حصد نا الا لعف ىلع نيعلا لتعما لعاف عج نم ءاجامرک دا ال ینااهنمو لر دشلیارادغاد هلاعتاورجم ننصت |
 صتخاامنسحا نم یریعض اهنمو هدارطالهرک ذالفَةداسو ةعاک التعمهنم ءاجاماماو ةلوخو ةلوك هنمنيعلا

 ۱ لعاف مسا لعاف ردیفنم لبقتسم ندرکذ رکذاال ردعجار هصئاصخ نساحم ینیدلوا نعصتم كنترابع
 رد هلئاصح _هلعف رد فوجا هکر دنانلوب فرحر ندنظفل یاونالواتلع فرخ هدننیع نیعلالتعم ردکعد

 ليج ةلوجلا ردهدنلیو ًتلعیالو كرب نی علا هلماعم منا نم نيعلا عضوم لماعيناالا لوق حصيناإلا

 بونلوا قالا ده هلفعلوا كر رحت یران ع هدهنسدا نیعلا لطم لصالا ق ردقنرهرانوب ردها ههم یاخ ةلونلاو

 یراجورخ ندسابقو تبارغ سپ رایدلوا یک هبنکو هبلطرابدخلوا لالعا نیغلوا هلماعم یک یس هلماعم عض
 ندلالتعایسلک التعم ردعجار هعج یربعض هنمهاجام اماو رایدلوا قسم هداواو رک ذ زوللدمون هلبببس
 یدیا ةدیسودعی هدلصایزهلک ةداسو ةعاب ردکعد شخلواریغت هللاداییع هساضتتملالعار دلوعم سا

 هکرونیدهفلواروهشمو سقم یب قلو ادرظم .دارطالا_یدنلوا بلق لا هلغلوا حوتفم بقامو لر اف
 هرزوا هجو یییدلوا عون كمالکه کد ارطاهکر دشعد هدنناک مان صئاصخ هچ را هیلعیج ناردیلباقمرردأت

 ینعٍ هنسانعم ید نیب تّرمساو اهتعبنا رد ذوخ ام ندنرللوق ةدب رطلا تدرطءاراب عر دنرابع ندنرارتساو مات
 ردیلباقم ذوذشدارطاهدمالکه که لوا مولغم سي مدغوق بوروسیدازوانوزوا ندنسهسک |بوتاق هموکو | ئديص

 یکورع برضو دیز مافردول هبولطم تیاغ هکردقلوا درطم اعیچ هدلامعتساو هدسایق لّوا عوت ردعون ترد
 ع رص مسا لوعفم كنس هلک ی سعو یکی رایضام كنب راهلک ع دیو رذب ردعلواذاش هدلامعتساو درطم هدسایقینا

 درطم هدلامعتسا ثلاث رد روظح هدلامعتسا نکآر درادرطم هدسایقرلنوب هجرک ا اق دیز یسعوصت یک لوا
 بوصتسا كلذكه لبلف هفلایواو ردقلوا صاخاهسیا سابق هدنول یکی وق ثمر ا صوخا ردقلوا ذاش هدسایقو

 لوقم لامعتساو سابق ارز یک فووذ» كسمو نووصم بوث ردقلوا ذاش هدلامعتساو هدسایق عبار یکی سهلک ]|
 البلقواردانواریثکو ابلاتوادرطم هدنزهرابع ءالع هکیدید ماشهناو ردهدقلواطافسا یسی رب واو یکی لک
 ندبلاغو رعلوا فلخت الصا ندنا هلغلوا كد هر زوا هدعاقو سایق یر دارم ند درطم رار دیا دارا ین رارببحت

 موهفح ردلقا ندلیلفردأنو ردنود ندرشک لیلقو ردنود ندیلاغ مثکو رونلوا فلخت ندنانکآر دزنک[ دارم

 ییعج نالواهدننزو هلعف كلعاف مسا نیعلا لتعم نب هکر دوب دیس رب كنساحت یتیدلوا لسم كسوماقوبشاهرتف
 ةداسو ةعاب نیعو یکیرهلکهلوخو هلوج مدلیارک د ینرانلوا هلماعم هلیس هلماعم ص یلعفنیعالامدلیا رکن هدناکوب
 ةداس فلوم هکر دحزاش مدلی رک ذ نیم هثبراقدلواروهشمو سبّقمو درطم یرانلوابلق هفلا هللالعا یکی رتدلک
 تعهماتمول هجابد حارشصعب و ردشلیا لالخا یطرش هلکلیارک ذ هدنز هدامتز هلک ةدازو ةلاعو ةداقو

 نکل یدلیاریرقنو حرش هعسروب یااقموب هجرهیلع حراش هچرکه یقلوا تافتلا هام ور انعم دیعب ندیاوضو
 نالواباوصسپ رولوا مولعم هدق دنلوارظن هنیرلحرش هیفاشو حارمردلکد قفاوم هغلوم هق رطو هفرصلوصا
 هراصتخا عیدبنمو ها یظنیلق ردلکد هیفان ءالرد هر دیک ات ردهجوتقم مال یهدنظفل رک ال عقاو هددمأت هرفق

 عيدبلا ك هغيصلادبعاالو ءاهب یهو لوس ثنّولا اهتعبنارک ذلا ةفیص ترک داذاینا هراصقت عیصزنسحو
 هکر دذوخ ام ندن و عید. عیصرتر د هنسانعم شیارآونینرت عیصلا_رونیدهب هنسن بیم شعلوا عارتخاند هرکص
 هلوا یک نالوا هدنلباقم هد هیقتتونزو یژنک آب ظ افلا نالوا هدنبش رق دحا بویلو | فلت نیتلصافر دندنفاصوآ مت

 ةت یات راصقتلا یکی س هرقف هظعو رجاو زب ع اعسالاعرقیو هظفلرهاوج عاجمالا غیطیوهف كنبریرج
 ندقاطا هّتشرب * شرب ردهلکتم * ضام ندعاتا اهتعنا رد دا ر هرفف هراعتسالاب روند هب هدالق هلا هروسکم

 ]یا یس تسطودا یه سرت یر یوزر ایق لی اب یھب رھ
 قوم« لبا رک ذ ییسهفیص رک دمر ن هک ردوا ید یر ندنتارمف نیب زت نساحو تارابعراصتخا عیادب

 | ترکذ اذاو 48: ردوب جد یرب كنصاصخ هتشیا ےلیا رارکتو هداعا ییەغیص بودبا عابنا هللوق ءا یهو
 لاثسیلعوهف دقت الب هنآ ترک ذ اذاو بنک لانمىلع لعفلاف عنامالو یتالا نودب یضاسلاوا اقلطمردصللا
 لنعتسل اف تنافلعف ىلع اهضام ین اب قلا لاعفالا نعرمهاشلا تزواجاذا .دیزوبا لاقامیابهذ آیا یلع بربص
 با یشرپ دا ره ندنلوق اقلطم #3 اهرسکب لعب تلق تّشناو نیعلا مضب لعقب تلق تنش نا رایثخاب
 باب دارم ندنلاثم بتک ردیراضم لعق دانم هداروب ردلعاف مسا ندنابنا یتالا:ردکید قرب وا دیقم

 نور طرز یر جم هیت
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 ميشا ندنظفل دن ةدانلا رونلوا قالطا هنفورح كلظافلا ندیا تلالد هیانعم ةدالآ ردهنسانعم ةلرت لانهالا
 هدن"یدا ردنناغما نالوآرذانو نالوا لمعتسمو سون امرمغو یشحودارم ردهنس انعم ترفنو كکروا هکردلعاف

 دخ ایج یری هلع ردکعد هدرما لّواردفاضم هنظفل ءدیو بوصنع هرزوا تیفرظیظفل ؛یدانههنس هلک
 | یازو یعفكيم دیتا :ندهنسانعمقلواراکشآزلبقتسم ندحاضتا فتت ردکعدقاب راسلا ردعجار

 || لاش:رولوا فرصتم یر هلوادن نه یلوا فرصتملعف قرهلوا الث ندنوب رد هنس انعم تلتضف هلن سک ك زهمچم

 | مالا نفتو تولوا مروظنمیرللابقاولیم هب یرهوج حاصک كشناد باب راذلججمک اتقو مالک موهفم هیلعتیرر
 || فصن نکلرداور هتبغزو لیم هلبراتمج یولس اوبت رتویما لا هج کک تاغلو ازمسهلابقاوهجوتروب زم باک"
 | تيس كلبا ءلرتیط افلاندنا تلالد. هبهننوًامرمغ هی غیناعم دوخاب لامها كن هدام یراتخا نک | ندناهکلب
 هدجاعص هلیسهداز (قلوا نایعورهاظ ی زمو لضفهرزوا حا كم اكو شا هنبرظان هدرما لّوا نندنکیدلباتوف
 | هجونهسوماقوشا هدییکارت قابو مدلبا الماو بتک هلبکرم یزمرق ءاعالالجال یرلءهدامنالوا لومو لمهم
 ۱ ۱ واوا عهفنم ءافج هرظن هجرک ندنرببت مراندیارظن هدرمال وا رولوا راکشآو حضاو یناجیر هلتمهفرضو
 || خاضل ةعاشاكذ رک ذا ملو ۶# ردهغلایم هدحدم هلکعید رولوارهاظ قلیضف هلی هدرظن ءادتبا دارم نکل
 شافو عياش: ةعاشالا ردنراشا هتبقنمو حدم نانلوارک د كلذ ٍع رخالل ل والا ارك عاشلا لوقل ةعاذالپ

 ]| لا هبج«لاذ ةعاذالا روید هئيش ىج هنلواراققا هلیسودنکر دیعج كن هرخق رخافملا ندهتسانعم كلبا
 ۱ رادنوسنم هنس هلق یطکر دیناطلا سوا ن بببح مات وبا هس اجبحاصدارمندرعاشو ردهنسانعم ءاشفاومشن
 . | كتکهعاعما عرتبنملوقپ رخاف بلسوذ اهسبال هاج ف یرکشنع تلزال#ردوب یا كلروبزم عارنضمو
 ` ]| هدنراننلحم كموخرم یدنفا دوعسلاوبا یدنفا ىلع هدازیلانق هکر دلوقنم ردنوحارشکب ینهلکک رخالللوالا

 هلغلوا ر اذکنابز ىلثمرخ الل لّوالا رت کوبشا هسانلاب نكيار ديا تاضعلا تاحوف لو انمو ,تاعللآ تاعفص/لباق»
 هدنزرلکدیدر دز اج قل وا دارم یتانعمرخ الل ل والا زام هليا لج هب یراک نا ماهفتسا قسهلک کوشایدنفادوعسل وبا

 وپدردیقا دصم ر خالل لوالا كرت کی رالبا دارا وقر لاغحا هد روب رم مالک كنبرافب رش بانج ید یدنفا ىلع
 | فورعلا علما اهنا تناو #9 ىلاخت هللاامهم>ررابدلبا سيئا طبنم یدنفادوعسلاوباهبرللبا تکازتو هفیطل زاهطا |

 | لب رقتو راصتخالا نسحنم ةرثك داوو هرشا كارف یعالعسهزدحو | ذه یعینصتلع ًاناذا فوقہلا عع او
 ۱ ییکب اهشییهذ هل هخوتفم هبت یاب .عللا # هریسبلا ظافلالاق ةرشکلا یناعلادارباو مالکل بیذهتوهرابمل
 | مرمز عملا ردکعدیحاص همت تفرغمرد هغلابم هدننزو روص فورعلا زود همدا رب زو یک ذ نالوا عمال

 یجاص نیزر لفعو نیصر نهذر د لوچ هپ هغلابمدوخايرد دنر دقت عع او هداروب هلغلواهنسانهمنوکسوربص هدننزو
 لارکف قخکن دلم اب تلمات رونیذ همدا نیشن قتنطفو ےهفو رت یلق هدننزو روفعب هلاف_فوفهلآ ردکعد
 راد سوماو تاک دارم مردهنسانعم عونصم هلا روح -وتفم داص .عینصلا .ردبطاخ * ضام هردآ هنسانعم كلنا اركفن

 هرن ا هدننزو هرشک" هربیالا زود هب وجما.سنفل ردیعج كن هدبرف گنارقلا. زدعتحار هعینص ربط هب دحو

 نالوا افلثم نرقدعبانرق هکر دفنسانعم هروآ ام دوخ اب رونید هبش نالوا راتو زاتم ندژناس هلغلوا یتبصوصخو
 یدناوز بیذپنلا زدررفتو لاصیا هل هدافاوناببنسح هماهفاوناهذادارم ندهرابعتب رقت زدترابع ندهنسن
 ةلبسهقب رطدمعل بنی دن هج زا هيلع فلوم مالک موهفم ردکعدهلبلق :ةربسبلا ردکلیا حالصاو عننا لازا
 هدککیدلبا رب دو رکف هلبا رکفتو لمأتقح یعاکوبشا اکذو دشر بحاض یاو انادو بنل یارک نس هک رد
 اعم هیهلبلق ظافلاو مالکب ی ذهتو هرابع بی رقتو راصتخا نسحو هع رکو هسیفن تاغلرخ اف یکوجنا رفاویف
 صیلخ باکلا اذههب صتخ ام نسح ا نمو نسرولوا باب فظهردیمج اوف ندنرانهحیداراوحارداهرثک

 ندنسح نسخ اردهیضیعبتنم هدنیکر نسحا نه # ءابعالاو لاب نیفنصلا مسب مسق كلذو ءایلا نمواولا
 هضعب هدندنع یرشخزو ردادتبمرخومواولا صیلخت ردربخ مدقهرورحو راج نسحانم ردلیضفت لعفا

 ندجو مسی ردتراشا هصیلخت كلذ ردهنسانم ربيت صیلخملا ردیربخ و اولا صیلختو ًادتبم هليلبوأت |[
 كن هرمه ءاعالا ردهسانعم رصحو رگ هک ل هام نی ىلا رد هتسانعم با رادغاد ردعراضم |

 ءابعا دوخابرد هنسانعم یناهنخ رگ ءایعاو یناعور رغ یعدوخ ای رد هنس انعم ق لوا هدنامرد تولیر وهل رسک ||
 نادناضفاو نسحا كنصیاصخ یمیدلوا صوص كاك وب من موهفم ردهنسانعمقلقهدنامورفورجاعردیدعت ||
 | هیفرص تافبصت هسیا فرصت وب ردیسلبا ريغ ندا لتعم یب یواو لتعم عی ندنفرح ءاب نفرح واو یرب |:
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 ۱ زاجماو عدقت هالطرمضاحتو فلات حد باک صتختو دیفمر لر هیلا مار یتماکحاو ناقتا كنتالکو ظافلاو
 لاا بوص تفرصفرایدلبا اجرو لاوس یکم با م مومن مت حظع لعرب شکلوا عارفا هل اقان نیصرتو

 ندقص» تفرص# دراوشلاو جحصعلا نع ابرعم داوا حورطمدهاوشلافوذح ب تاکلااذه فلو قانع

Eهژباهروسکم نیع نالا ردهنسانعم تهخو تعس تع هلا هحوتفمداص بوصلا نریم هیح وت  

 نوجا اعدم تانا هکر دیعج كدهاش دهاوشلا ردلمعتسم هدربعضو لیم هراعتسالاب روند هننک رد كآ
 رديغج كنهدئاز داوا ردکعد شغلوا اقلاو حرط حورطلا ردترابع ندلاشمو تج نانلوا دارا
 یدنب سپ مالک موهقم ردلعاف مسا رد هنسانعم حاضیاو راهظاو ناب کن دنا عا هدننزو نسح برملا
 ہلثما یباکنالوا یمتسم هلسوماقوبشا بودنا هیج وتو فرص یک ع نانع هنفرط مانمو دصقموبشا
 | مدلبا فللأت هدلاح یتیدلوا ص ونو سهظم ین هیشحو و رعصخ تاغاو حو طم یڈاوزو لورم یدهاوشو

 کاو بابعلاقام ةصالخ هتنعضو رفسی ارفس نيثلث لک ت صلو رفز قارفز ىلاعت هللا نيفوتب تلعجو
 طعل اءامادل اةرخ افلا بتکلانوطب نم ام لع ىموغدنعاپنقز رو عناو اهم یلاعت هللا نم تادا ز هلا تبا
 ]ا ماهلا قیفوتلا ردهنسانعم قلق هکردیضام ندلعج تلعج #4 مظعالارعلا هنال طلا سومالاب هتیعسو
 لاک یسوماق روند هن هب رق هلا ا رفا ر رونید هارد هدننزو درص رفززا رد دارم داشراورادقاو

 ندصین" تصذط یدلیاهیشت هیبرد هلغلب هیشت نت اطلو یناعمینیبدلوایواحو هب هبرق هدراصتخ اوزایلا
 ندهخاشضا :تفضا ردهتسانعم بابلو صااخ ا یدلبارورم رعسلا ردهنسانعمبب ذهتو ني نیبتردیضام

 لماکو تولوا کک كیبرایوغلره دارم هکر دیعج كندا ز تادانز ردعح اره رصتح یر هلا ردنام

 ندنظفل نم یسەلك "نم نلوا صقانم هنلوف اولا حورطمهروک هر رتتوب ردراهنست ینیدلوا یتختسم كيدا
 قاط هیوص ضوغلا :ردعجار هنادایزربعض ردیضام ندقزر اهنقزر ردهنسانعم ناسحاو ماعنا رذیظام
 كنطب كنطب نوطبلا رد ردهناک ندکملنا ظانتتسا قداقدو یناعمیکرهاوج هلا هعاسراکفا یرنص هدارو ردهنسانعف

 هاب رذ هلبادم ءامادلا ردكم د دمو قولوموربشکی اوف ردیتفص كتک هرخاقلا ردکعد فوج هکر دنعهچ

 ردکعد ءانارشکو عساو هلغعلوا دن رحمت هدارو ردندنس امسا رخ هدننزو لحرفس هلا دف نیغ مطمطعلا. نوشد

 ۱ یمن ییفتسمهلبادح او ل )وعفم ریهاک ی سهلک ص وغ ارز ارزردنل والوعفم كصوغ هامادو ردینعصلنظعل ءاماد

 اح ندنظفل ءامادردهیناب نم هدننس هلک نوطب نم نولوا یدعتم با یلعو بولوا جاتخ هرخآ لوعفم
 0 رح سومافو ردیسینا لوعفم سوناقلا ردعحار هراکردیل وا لوععمرعص :ردیطام ند همتا هی

 ییسوف كنهبرع تاغل یخدسوماق هسا شما هطاحا دنوکهن یا هرکی ظعا یایرد ردلعافمسا ندهطاحا لا

 حاحص بودا تد «دام كيب شغل هدسوماقوبشا فلوم هکر د حراش یدلبا همت هبا طبع سوماق هلکلیا هطاملا
 وبشانب مالک وپفم كرا ساقا تالاغماو نال امتسا و تازاحت یدل ا هداب ز « دام كيب یر کن هرزوای ؛رهوج

 هرزواروک ذمهحو یم دقمو مدردغص هر هبرقرب ییابردرب هک بوک لاعیرا ترضح قیفوت مدیا فیل اک

 | هروب رم باکو مدلبا جرد هددلج یکیا یتسهلج بودبا صيت هدرفسرب یرفس زوتواره هلغلوارفس شقلا
 ضعب یراقدلوا باب رفظ رانا هروب زم بار مدلیا جار داو نیمضق یا هصالخ كمکحو بابع نانلوازکذ
 یلاعت قح هدم دلاط هی عر هک نوک ن وما جارت ساو طابثتسا ندنفاوجاهرخاف بک ی ءرانآ هکه مهم تادانز ۲
 قاطاو هفاضا ید قیاقدو یناعم نالوا ارادتعفو نیم :یکرهوکو زد لوا یدیشلیا مارک او قزرو ماعنا اکییرانآ
 حاحص ىلع سانلا لابقا تیارالو # مدلبا عسل مرا طرح سوماق اار لاخر ا مدلبا
 تدرا  دانلا ها یناعلا كز وا ة داملا لامها اما رنک اوا ةغللا فصن هتاف هنارمغ كلذ ردحوهو ىزهوجلا

 7 بلا حضتت بیک الا راسو هندل لمهما ةدالا ةر اب تبتکف هبلع باک لضف ءدئداب رظانلل رهظینا
 له هدننزو باکو و ردکعد محک هدننزو ب ںاعس حاصص ردهنسانعم هحوتولیم لاقالا 4 هبلاهحوتلا

 ردیوسنمهنعبب رهوجردیرهولآداج نب لیععسا مصوب ماما هک یرهوجر دجرا یکلو او لتحم دیسکبآردیعجخ

 لالتخا هنغامد هدنرعرخ اواورلبدلبالاقتنا هدندودحزوت رد رد هدلبمات باراق ندندالب نان یمآ ار طعم

 لاعت هللا هجر ردل اوقنم یکی دلبآ لیک یر :رىدنسەذمالئ هرکصندیدنکو وییدلیا لاک ا یاعصتحبولوا یراط

 زدشلیا مالا یتاغل نالوا تبان ڪت ا اعقاوردتراشا هلابقا كلذب رد هنسانعم قيال هدننزورپما ريدإبا
 Bes خالا ا هدنرب دنا فصت هددنهسل ضعبو ردیضام ندنوف ناو ردعح ار هح اه یریعص ناز
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 هأنا هموخضمنیع بابعو یاعت هللا هجر یداب الات رراوج یسهنسرکس یللازورد هيلا یوم نالوا ینلوم
 .ددلج یم ركب یدلبا فلات ینافصلا ئرمعل اردیخنب نسلادجم نب نشحلا نیدلا يصر لئاضفلاولا ماما
 ءوهفم هبلع هللاذجر ىدلوامالسلارادمزاع هددا دغب یسهنس یللا زویتلا هبلایمومو یدلوا وا ین همدم کب

 ]| کاتقوم دشلو ار دنا بلط طرح باکربیواج یل هیشحوو هح صف تاغلو طیسب و مماج هدتغل "نفنامز یخ نم

 هنر[ بار , امس هل ار وکم ےسا عماج شب ۂلراباک مان تانعو ےک نائلوا رک ہدمغیدلوا مورحو جاع ندنیلط
 دناوف املا تیعصو بادالاو لضفلا مقاراّمنو _.تابلاادهق ةننصللا بتکلاات یغامهو# مدلیاادشناو عورش
 ردفح ار هابعو مکح یرعض امها باکلااذه"نفلااذهیففلوم لکق اقف باطل امنمالتعاو تاطولا اپ التما
 دنسایضكح ابصو هنف رشكنوقو هتننالعا كخاتجره هلبا هموم هه نيڪ ف ردهشت وو "سی ظفل نخ

 ۳ ردتخا " رف دا من دنا ردع الم یس هلچج هدماقم ول رود هضاس . نالوا هدنسههح كناو هتعلطادت | كلالهو

 كنظفل عقرب عقارب مدار ندرفو سعشدارم دار واز دکم دول بضووارو كار دهدننزو دیس هکر دیس هیت كن نیک

 هنخددلوا یواح یهر كالفا یربرهیدارا هلیسهش عج و روند وا دوخاهعبار دوخا هعب اس الف ردیعچب

 ردل شمیر و دنتلفو کر لا یراخ لماحو ارد یخ لدعک نک ر لا قفاوملماحر دسعش كف هک م عیار كافالفمردینبم
 عبارو نكرم ا جراخ تلاو ما :رکر م یرازک ع راکل وا ییاردلمشم یکلف ددع ترد ردرق كلذ ہک ل ّوا تلفو

 و زکر لا جراخ یک: ا لثم كلف یکل وار دلقشم یکلفددع حوا دلحز كلف کو عیاسكلفو ردرپودن كيف
 ضعب ردهتسانعم تبرمو هدابز لضفلا ردلتمید قم واذا ی ناقنندفقربو ینارونلاچ ندّرنوردرودن

 هلصاو هکه تیکت عاجشو نخ رونی دهم نبلوایدعتم هرخردیعجج كن هلیضق هکر دمونس رفلث اواو

 "یضام ندنظفل حض ت تمص ردندنلبق ماعلا لع صال ا فطع یضفل باداو ییک[عروئد هت نالوا ین

 ۱ ردیعج كنها اق دناوف ردعحار هبابعو مکح یریعط الا روند هکلیاقاطساو عنج هيرب یربرد
 قلوط هکر دیضامندنظفلءالتما روئلواتآرقنمهالب ینهلک التما:ردموس رعهدنناونع تدایز هد نهم ضعب
 هنمولطروس رد هلقف واو هکردیعج كبطو ها هزوسکمواو باطولا ردعجارهناوفیربعض "اچ رد هنسانعم
 | یرمص ام ردهنسانعمقلوا لاغو قلو ردیضام ندءالتعا یلتعا و ما د س ارو وج

 قافف 9 روند همالکن انلوا هبحنوتو هبخ وتو ردهسانعم كلا مالک ه بجوت نوح مهش د هربغ تاططا زدعحار هدئاوق

 تاکلااذه ردیلوعفم یوم لک ر دالمان ىراس انو لا دیش دنا قو قفس ءافهدنس هلک

 نیباک ی یوهتم ردقوم هن راهم دم تّهح كبابعو ےک نانلوارکد هرففوشا رادموق سه ب تاک داممردیلعاف

 نب بول بولوا یرارآ ناهجرقو سعن كبادآو لضف ءاسویرا مغ * ضرب اک نالوا فوم هدنفل نفنیدولرف
 یشاز نددنکیدلبا قاطاومط عفانعو کناوفرولوا رابتعاو فرش مالکو باطخ هلیسیدنکو رزدلوط هیعواو فورظ
 باتطوو تیلغت عقاو 1 هرفقىدلوا خاو ا راب اک عی نالوافلوع اوس رک "نفموقی باک |

 هرم صعب اللا هل هل رب اف ناتسیق ةهتجص "یناربغ ول يد ن یهدننب باطخو

 لنآ دیجی هدو ضعبو رد نيس نک ین هتامحبردیضام ندنرمطن هتنص ردموسرمم هدنناونع هنا ربع
 ENKA رم ردالوا لوا دهن نککز دهتننانعمردعت هکرولوا ندنیمخت هلغلوا مقره هلرابع هتجت ||
 3 الطلا زدیلعاف هلص . ج هوم یا نخل نعل ردنافشک ی قتاعمو قیافح هکر ون ہلاک و

 ف یقناپععتساو قا ععتساو لّیصح قو مننا نیمو حد هددلح نیلا یرول نم باک نی نکآ موهفم ندیعجب كنلاط

 زاجنالابلاقق خرم لعو . ماظنلا كد لغ برم محو تاک عدقت تلئسو زدنا مورحو رحاع یرلملاظ

 نمصتح رهجولا ندلوهحم دلونهح ملکتم «یض * قام ندلاوئس یا یتانلامارباو ناعما ماقتا مارتلا عم ماکحالاو

 قبا تولا خب ماطتلا كلذ ىلع ردلوعتُم م مسا ندییر بنر لقاذا | مالک لازجو لاق زدکعد

 ندغو رفت هلکلبا دقت ها دیدشت حراش یتسهلک عرفع ردقوطعم هرزوا تاک" لعو هرژوا فلاش بثزتو

 هحوتفم مال تلاق ردفتنانعم قق اشۇي هدیسیکبارولواندغارفا ةروکه نغیدلوا دیدشد الب رولوا هجا

 را وتساو نم یخخد و -مارالا زدهنساشعم كليا ك ماکحالا ماکحالا زدهنسانعمراصتخا زا زاحالا ردقورعم هلا

 کن ع هدنسم رفف غرفه لعوردلهعتسعهدهس رع تالکردیعج كنان هدننزو قاعم نابم ردهنسانعم للبا

 كربغو هرزوا یک اکسس یار ژدهیلیحت یداتسا زیرفتاکاو هینکم* *هراتعتسا هشت هع * شردهنسانعم لومعم

 لاکو ماا: كنب اتع ۶هلجخ هدن ولسا رور تاک ین سات ایبک وهم داغی ا

wear 

 طظافلاو ۱ -
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 اس س

 ةضصاقلا ردهنسانعم هدوصعم تام ٣ ردیعج لدصعفم ا هات لوصو ردیضام ندغولب اوغلط

 هلبا هحوتفم مم نساحا ردهنسانعمقلوا كلام تام ندکلم اوکلم ردهتسانممتنامت هلا هلمهمداصو یا

 هراعتسا هداضعا هلج روندهنیلا ةصانلا ردعج ندظفل نسحم مهوتم دوخابندنظفل نسح هرزوا سایقرغ

 ردهنسانعم تافاکبو ضوع ردیضام ندنظع) ءارح مهارج رددا مع یلک ءالینساو مانكلم هدماقموب هلغجلوا

 ءاسلا قولبا دقف اربخ هللا لارح لیسلا هیخاللاقنم فلوم ردهنسانعم مظعیاضر هل سک ك بار ناوضتلا

 ضا زا رد هنسانعم قمردنوق ردیضام ندلالحا مهنحا یدلیا هغلابمهداعد هجبجوم نی رش یخ
 كمد هيلاع تانج سدقلا ضابر هلغلوا هنسانعم رهطمو لاب هليا هموعضم فاق سدقلا رادیعج تنشورآ

 ندن رخاتمو نیمدقتمهتخل ملع مالک موهفم هردننج یالعا دایحردهنسانعم تیاغ هدننزو ناربم ناطبلا رولوا
 قیافح هلبراعا مادقاو تریغو مافهاویبس درهیلبا باکترا تنحو جر مالعا ءالع هح بئاص یرانهذ |

 ءاقتراودوعص هنناقتاو یهف یابلع هجرد نالوا هدنل زم لبج هلقو راجعا ی رهبارخ بو دیازاریاوزارح ا یقیاقږو
 نالوا هیاک ن دلت فاعرو ذی یعار فیس هدروب زم نفو رادبات یک ارث یب راهدالقو دیصیرلیشحوو بیرو
 هنیاهن ر ورم نف دصاقمورابدلبا هداجاو فینصتو هدافاو فیل ات هلیلج بتک هنهدموقرم علل هلاسا یکرم
 یاضرو رثکربخ لباقم هنبرللهرن آه ناش اراعا بر ترنضح رای دلوا یلوتسمو كلام هننساحم هلجو ییا

 دیفاق میصرو مزایالاوزهدرهروبر» هرقفنیمآ هیلبا تایافس عن رهظم هلنیکمو لاصبا هتنجیالعاو تافاکمهلاربیک
 هدنرهرقفاوفل او عیصرت الو هدننبب قیاق دو قیاقحو هغیلب تاراعتس او هعی دبتازاحتو فعع م س انجو قم سانچو
 اعدقنلااذهیف تغبندقیاواذه ردقباقح لها نابامن قحال سانج نالوا هدهیصانو هیصاقو عیصرت نالوا

 ندیولسارء اهفوءاغلب رد هدنریدقت اذهدغعاو اذهذخ یسلکاذه . اعدتسم هتمدخ ین لزا واعدا هب تغصو ||
 هدنحرش هیفاک ماصعو یکی سهلک دعبام راردیا قالطا باطخ لصفاکاو راردیادارباهدنزرلاقتنا هرخآب ولسا ||

 یځف كنسهدام ناهدفوطعم ردهدنرتدقتا ذهمالاف ر درب رشت قب اس نها اذه هدننیکرت ځاقادیز ناواذه هکر دنشغد

 نټع تغبن ردهفطامواوهدنسهلک او هلفطعهرزوا هلج عوج ر دز اجید یرسکو هلفطع هرزواربخ ردزناج
 ندغبص تغبص ردکعد یضالا ناف يدق" ردهنسانعمرغلا ىلع قّوفتردملکنم ىضام ندنب هبا هجم |[
 روند هنیشبمو هناتهس هدننزو عدن عدالا ردعجارهنف یرعضكنيسهلک هب ردهنسانعفقمان وبر دملکتم ۶ تام |
 زدەباك نددم ات تسرام عدا عبص رولوا لصتموتا هکرونبد هنیزوب ځا كنب رد هروکه تغیډلواذوخ أم ندةمداو |

 هکر د هنسانعم حربا ملر دمو زج لکتسلبقتسم ندنس هغیص لازبلاز لزا مل سرامو هیفدهتجااذا ملعلپ هدینضل ای[
 و یرعض هتمدخ ین نیا ناسغسا یس ەم لزا هللا یازےض حراشردهنسانعم مدلوااغاد ردندهصقانلاعفا

 رد راو مزابالام موز د هدر هرقفوب رد هنتسانعم ناتو مادردلعاف منا ندمادتسا مدتسلا رد بجار |[

Êمداب وب یمعدا دلکنا بولوا قثاف هبهلجبهلناعداو تسرا هم تیک اه دعم هدنغل نفوبشا ن مالک موهفم  

 نآرب بولوا رارقرب هدنتم دخ كنآ نو مدلیا جزتمو دفانهتدوجو یکی با رتماو ذوق هبیرد كنب وب عب
 الميغ دراوشلاو عما لع انتوا لميسي وناج باک ص ارال نم وم رک ۾ ود اول زرا فو لا

 دننزوهفرخ ةهرلا _ بابل كا نيبعماجا بالا ملل مال موسرل یکی تعرش بالطتایایعالف |
 ردهنسا نعم كلبا یلطلندش ردملکتم لبقتسم ندسافلا سا . نونیدهامز رهدلا روند هزادقمرب ندنامز

 بعوتسومساو لقسم یت نکا كتغل نفرد هنسانعم طوسبم طیسیلاردهدنکبس نفلا ذهن ایوضومافنضم باک
 دوخ اب یکب ضقو بیضقر دع ج كد هلی لداصو كناف_مصملا ردلوعفممسا ندُعبنص افنصم ردكعد ||

 ندهطاحاطیحلا ردکعد هذاشو هب رغ هيشحو تاغلردیعج گز ةدراش دراوشلا. یکربکوربکردمدننزو دربص
 تقیقح هسروناوا لج هنسانغم ءا یعرکآ یدلوا ی دعم هلیفرح ی هلغلوا هنس انعم لش هداروبردلعاف سا
 ردهنسانعم بلط هدننزو باک بالطلا. ردهنسانعمقاقزجاعندیضام ندانعا ینابعا .زونلوااقناهدنتسانعم
 شفلتمال عردزوخ أم ندجسو_موسولا ردهدنردتت باك فيلا ییاک ین ردیضام ندعورش تعرش
 ردیعما لروکذم فلت بابعلاو كحل نيب عماجآ باعلا ملعلاعماللا .ردکعدشفلواهیجست هکردهنسانعم
 كيردهغلابم هدننزو باغ بالا ردکعد شقنموزرطم هلپسان,لوعفممسا ملغم ا :ندکمدیجادلزاپمال
 هک رععسا نب یع نس وبا تفاحو ماما هکر دیداباکربهدنفا رع ردلوعفم مساندماکخا یکتا ردکید بیچ
 ردعبار باتکرب عناج یتاغل عاوناموق رم باتکقاولا ف رد شيپا فیل ات ندرهتشم بلئ وغالا رب رضلا ةديسنا
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 لاها برع هروک هنبحاص ر اتر دص وصخ موق لا ردعحاز هنا یریعصردییمردصم هنتنانعم روذنص

 هتان دیا زو دص هلنادصف لمعلا روند یارعا هدنتشرد هداب لها بارعاو روشد یییرع هدننتسنزدراصمأ
 | «دنزو مارکآ ماکحالا رذپ دو دحو طوزش دارع هکر دهنسانعماظتتم هلیسهیذب لوعفم سا "تحیومآ .رونید
 نیتتههزددنسانعمهمدمش هلقفو یرنک كنهددشم لاذ ةمدعملا ندهننسانعف كلتا ناقناو مکحو نیتم
 : یکدلتآ نفقوت كنلئانم هکردمالکناسنلوآدازب عور ثلا لنقل عر هکر دللع عدم یرب ر دعسق یکنا هدنفرع

 دز نوجفآ ابا دوصقلالبق هکر دباک دعم یزو یک كلمن نعوضومو یثبانو ضرغو ییذح ردنرابعندهنسف
 | كمال ههو ضع ار ماو زا زد ضان ند, وجیو بخو نوشلوا كرك ن ونلوا فوقوم كركر دمالک ةفئاط نانلوا
 یسشنبیدأب وتیدهغلوا دۇم هنیلطع هلنینقخ دالا ردیعج كتلاط بالطلا زدهتسانعم تشاطردیفجج |

 ثوا داع هژزوا یتیدنلوانایب چاو خرس یدنلوا میس بدا اخ هر ەذوتهغف مولع نویعیدلوا یدّوم

 | فخ مع دفان رع ضورع نایب عین عوف قاقتشا رع فرص لع تغل ع دان وکر دنرابعندلع یکیا
 | ردهتسانع» قعشل اح داهتخالا ردهنسانغمزنک |هداروب هلیعص كنق عملا زءاشنا لع تارضاح عر عشلا ضرف ع
 | زدهلتسانعم ماها هل زسکك نبع تاشلا ردهتشانعم مظعم هلا هموم مخ لیلا زد هنساتعد قعایط داععإلا

 ڭقوقۈاازونىدەب هم رطو تعسنالو ادوصمندنالک کر دبع جن هجو هوخولا زدهتسانعمكلباللط داترالا
 | ادب كسر :موسرا ردهتاتعمرادقمو تفصو هنومنو لنرواردیعچ كلافع هلن لغملا ردهنینانعمع الطا
 | یظافلاهتغا موسرو لشو هوحوو دلع قلو اعجاز هدهنهوخو یرزر فاته هوسرو الشم رد هنسانعم تمالعورا
 | لنج كخلومو ردلوانتم هلاوحنا نالوا عحنار ندنراتینیعت یاورو ءاداو اطل معو ینسانغمو یدانساو ندنتینبخ
 | صحو تعارب نيغ فوقو هنموسرو لثم هذه ةلاطاو هتنماضقنا كنان راو یتساردنا كن اغ هدیزاظفل موسزو

 | نالوا هوجو غلبا هجرلا هیلع فلم هلا ناس ردنک زن باحصا یانشور یییدلوا تراشا هشیدلوا تلیضف |
 | قەتس خللا زوبترد ردق هنتفو هجرت وشا نا راغل ات نامززدشلبا تناکش ندنشارادنا تاموقرحلع هلضوررحت

 قیفح مالک مو پشم ملعلارب علاریدقت كلذ یدیاردنایبعت هنوکهن یدیلوا شنل هدراتقووبابج یدلیارذک |[
 دلکلبب یکی رک ییسهمدفم قا كلیا لع هجن ساضتقع تاروب رم لغو بولواندنن ال برعیرودلص تاب مش مع
 دانتسا مظعاو داهنجاو ییسزنکا هرزوا بدا نف هبلط هصاخو لعتالظ هل یان ندنغیدلوا روصتمو میخ
 یراق رطوهوجوو هموقرح لع یر لما کها طعم یزاکدلباراکرد ُهدنلطقد رطو فطعهتغل عیزدانجعاو
 لكى فلخلاو فلسلا نم هی یعدقو . ردنلوا بخاو كلبا فرض هغلوا ملطم هئب زراناو فاصواو هکلتب
 اویطنو هدراوشاوصنقو هتتفاوع"رفو هنمداوزجو هفباقخاوزرباو هقباقد اوزرخا هباصالالهامه ةباصعرصع
 || اهیصاق دصاقلا نماوغلبو اوداجاواوفنضو !ودافاو اوفلاف هعارلا طاح اوتعراو ةعارملا مداخم اوفهراو «ئالق
 ظل دق هدنیکز هب نیعدقو  هناطیم سدقلا ضایز ندمهلخاو_هناوضر ها هارب ابنیصاننساحما نماوکلسو
 كزکج تجز ردلوقنم هد هوزوا حولغم ءاشن هرژوا ضف تمار دل وه شام نزهانع یس هلک قعرد هیقيقحت
 || صفا: ند رخ اتم فارع ندفلخو نیمدقتم دا رعندفلس رد مج از هثغا ماع ری ردهننناتعم كلا ماقها
 رادیلب اقماظخ لا هیاضالالها روشیدهباسن (تعاجح هدننژوهباک- ةباصعلا روئدهنامزوتفو هدننزو رضق
 | قنافطآ "زدیضام نادزارب وزرا زود هلکشم فیطل ردیعج کنهمیقد -قیاقدلا ردیضام ندزازحا اوزرخا

 فاق ق ردهنسانعه ین یراځوب ردضام ندعرف اوعرف رددا ع لوایانعم هدارون رونید ةکلبدنروسو

 | دد ەنسانعم كليا دیصزدیضام ندنظفل صنف اوصنق روند هنشاب غ اطیکرزهنقمجب هدننزودرص هلبا هموعضم
 تغل نالوا یلیاقع صف دوخاب یشخوو ب رع هدارون هنسانعم رفات ردیفج لهدراش هلءاهمجخنیش دراوشلا

 روند هغلجتادرکن دم لاهدالق "گالعلا ردهنسانعم كمزدوجنآ زدیضام ندنظفل مظن اوین رددارم
 هدننزو مساره هلبا نییجم لاذو اخ ماخلآ رد هنشانعم ق لغازو لنیکسکر دیضام ندخاهراهللاف اوقهرا |
 ]| اونعوا ردهنسانعم ق لوا جارو قاف ها هباهدحوم یاب هعاربلآ روند هخلغ نیکسکهکر دیعج كنظمل مذ
 یاب ةعارلا روند هنوز ۸6 دصجن ندا رافت هلن هجم یا طلا : ردهتسانعم قفا ناقردیضام ندفامرا |

 ندقیتصن اوفنص ردهنسانعمهدئانلذپ ردتضام ندهدافا اودافآ ردیضام ندغیلأ اولا روشدبلق هیت
 .ردهنسانعم كلي داریازوس لزوکو واو رد هنس اشعه كلا لزوکووبا ردیضام ندهداجا هیج اوداسا ردضام

 اوغلب



2 aera e n 
 ها هلج واعهرویداه هتم السو نما نزببرس قلععو تن الض ءاز ںاراخ ہہو هراعطصم تباتچیلعو لح قح

 مالسو ةولصهنباحاو لآ عیجج نالوا یرلفارطالا لک و تاه ا لماکر وناردب لاثمو رهزا ےچندننام كناپادتقمو
 تچایسورس هدنیمز یور یراشوق هود اجو رتو هک دنوا يرلشوق نیجرکوکی چ دا ناتسدو منت هیلپاادها
 قیر شنوکوهک دلنا ینغن هلت امغت نوجا مییهتو قیوشتو طیشتتیر هود راماکعو یسججروس هودو هد

 هېه نیغ هک وق ماغنالاب حاصو عقاو هد هروگ ذم؛هرتفو ردک مد هک دما بو رو بنر وب نیم ابو لک فرش
 هم نکل ر دلم ید قلا قاللطا هب هود هصاخ هلنبتستف منو یعجج كنظفل منو بولوا لی هلمعنیع ردملا
 سانجو قیفولو بسانتو یطیعض هد هبلاد تاعجسو یتسناحمو یییدب عیصرزا هرقفولو ردبرقاهبناثو یوا یوا
 تفشرو رد هیاک ندهاودو دایر هرققاعد نالوا هر دصم هلا هیئیق ون ءامن انلوارک دو ر دلش نمی اصیعصم

 رد اج خد قلوا هيج رصنو هبنکمهراعتسا یکی کر اهرافطا ذينلا تشناو بولوادیعبت هر اعتسا هدنلعف

 علل نافدعب و ردمولعم هنابلها موقل دانسا هنیممابولکو هشت هفبنترم صحن یسعسو هقیرییط تاذک
 قشتتونونفو نانفا هنملصا لکن ع رفتن اباضهو قهاوشو اباغشو یار طو,اضایغو لئ محو اضایحو اضایر
 ةيلصتلاو هل دا دعب لوقاو ردفوذح ىلماع ردن امز فرظ یسهلکدعب 4 نوصخو ناطیخ هن هحود لکنع
 دوخا رد هبباوچ هلیلاقحا, یریدقت دوخاب یمهوت كنظفلام | هدمالکر مظن ق رحیاق دنس هلک نافرد هینزیدقن |

 ضایح ردیعمار خؤم اضایرز,ردیپخ میقم كنسهلکنارورجلعم هراج مال هدنظبفا معالرد هاب هفطاع |
 نابابخ هدیسراف هکر وني د هغلج اغا قیص «دنزرط لوب هکر دیعجج کن هلبج ها هجم یاخ .لئاج ردیعج كضوح |

 كتهقبرط ,قئارط رونید هکو بو هنافروا نالوا هدرب ولوصردیعچچ كن هضبغ هل رسک هجم نیخ ضایع وتد
 قهاوش .رونید هنلوب غاطزدیعج كنظفل بعش هلبا هروسکم چم نیش باسعش روند هلوب لولسم ردیعچ |
 منصاب قلا یلایزدیعجج كنهبضه ملی رسک ناه باضه رونبد هغاط كسکوب كر رديعج كنظفل قهاش

 "همه ` ناتنفا ردعجا ر هلع یربعع نم رونیدهکوک ل ضا ردلبقتسم ندعرفت :عرفتت روتند هغاط |
 لا ردهنسانعمهنوکو عون ردیعجج كنفن نونف "ندعجج روتید هنخاشو هنلاد كجاغا هکن دنظفل ناف هلا هحوتفم |
 اا هرونسکم هجم اخ: ناطیقا روتندهجاغاولوا هحود ردعراضمردهنسانعم قلا کندقاقشْنا شنت
 هخناش قلطمر دیعجج كنضغ هليا همومه هج نیغ نوصخ روید هخاش هژاتورت ردیعج كنطفل طوخ ها
 | مالک م وهم رولواندنباب صاح ا لغ ماعلا فطع هروکو لو رونید هیلف ناقچ بو روس ندجاغا دوخاب
 كج هیلبا یدیاتایحهضافتساو یرارب كج هديا افصو قو ذ كف رش لع قیقتکه لوا مولعم بجو ام اوا

 تیافبو یرللوبهجب او برضو هداج كج هبلبا لولسو یراعضومقچماو ارادو مقومهشیاسآو تحارو یزالحم |
 دولوآ بعشتمو عرفتم هعونتم عورفو هربتعم نونف هل ندنرب ره هدکر اثآور دراو یرلماقم راوشدو بعص ۱
 لامعتسا هد هدعاق یسهکلصاو بولو | قاقتشاسانج هدنتس نونفو نانفاو مرلبالام موز هد هرقف حوا یکلوا |

 لفاخا .میمعلارارسازارحاب لقاکل اونهذغللا ع ناو ردنراشاهنموز] كتجارم هدعاوقولوصا هتبلا هلو |
 یاضوا تیفیکو یدارفا تتاملکهلکنا هکر دلعرب تقلع # عیضزاو مقافلاو لهاکلاو لحاقلهنم ملضتیام |
 ضعب رذ هنساتعن ظفحو ذخا  زارحالا هيما ماقلا مثيلا لفاکر دید نماضو لیفک لفاکلا رونلی]
 لفاخآ رد هتسانعمزار هکردیعج كرس نارتمالا رد هننسانعمرراهظا هلغلوا موسرع هلیناونعزار الا هد هتم |
 ردهشرلانعم قعاقو قع و ط كپ و كم وقردع راضمندنسهدامءلضت علضتب ردهنسانعم عماج هلباقو هلم یاح ]

 دوجولا یوق . لهاکلا روند همدآفیعض شل وا یروقپوقیکتنکد یس رد هبا هلمهمیاحو هلفاق لحاف |
 موس ره عفاب هد هنحمن ضب روید هی لقولد شمراو هلادتعا هلفاقو ءا مقافلا رونی همنآهجوق کب دوخا |
 | | قیقح مالک موهفمردداریبص قلطم دار وب عیضرآ ږولوا كمدنآوج شخشلب رهام هضولب هوا |
 حشو لیفکو نماض هکلیاراهظا یتسابافخ دوخاب طقحو عج یب رارسا كمولع عورفو نونفعاولا می تغل ۱

 هدرهرقفو ردفوقوم ها درفم تابکرم لاحربماریز ردعماج یییشایرافج هلوا نایرو ناعبش دوخاب یوقتم ك او
 برعل ناسا نج هود صم ناکا دعب رمشلانابناوذ#زدناباع هب دا لها هلباقمنسحو هببدا :تاعانص نالوا عودوم
 مه داهنجا مظعاولع نا بدالا بالطو اعلا ماو ر ىلع بجو هتمدقع اعلا ماكحابال ا حصبالهبجوع لمعلا ناكر

 اوسر واملطلع فوتولو امهوج وب هترملو ةغل لا مهدابترا ق پناباتع لج اوفر صیناو مه داماو
 ردصلا ردهلباهددشم عمو هحؤتفم مال ال ردترابع ندنبم نيد یکیدلیامضو هنر للوق كلالاعت قح ةعيرشلا
  سس یو و و صع



 | دنسانعم كاری هلنېتم ةوبنلا رونیدیتد هنچورونید هراز چ وراز غر مو هیهعابزدیعجب كنهضوزهژر سک
 هدکتزو كسانم دس املا: رذ هشناضعم قلو الج اع ردیضام ندنسهنلک ی ع هلا هد دشم یانو هلم مه نيع تيغ
 | دونید هنالسراردیعهچ نیل هلیعضكنال ثوبللا رونید هکو و هنامروا نالوایغاتبنالسرا هکر دیعج كدام
 هل الا ةولص هيلع هانتلاسرهدورقفوش ارد هنسانعم یم دیا موجه بوردلاصدوخ اب نعش د ردیعج ك: هیداع یداوعلا |

 لضفندهقاسهرقف هلغملوا نایب و قوس کو شو تّوق هدب ءادعا لیکنو رهقو قل الجو تردق كنيراتر ضخ
 | تابثو شناس بو لظ تعسوو عو رف ترک ك مانالادبس ترضح مالک موهفم یدنلوا داره هیلعف هلجیو
 || اغ اس نابدا نالو اراز آور بجومو نانو رنجات علاسر نالوا هباشمهبهیظع ههرجش هاب زاتمج یشمارآو
 | هلغلون تناتمو تّوق تیاغب یوبتنالواهدنلزمم هاب و غ اب لیت مج عو رفو ب عش ترفوو اغلاو خسل نس هلجج هلغلوا
 | قلوا باب رفظاک ۲ کز دشلبا رومقمو اج اقو نوب ر ۍران شد نالواهدنترس نالسرا یذومنکمم هدرانامروا
 | ید قم واهدارا شیرق ءا دشا ندیداوعثویلو هیدانبارضا ندیداوک لوشو ردشلوانوریب ندنراتردق هزوح
 | کبد راش ر دفاذم لها نانا قاقتشا انجو عیصرتو سانت ماهیاوهیبشن تفاطل نالوا هد هروب زم رقفردلقح
 طلع هد هح س ضع! ردنعوس نمور رح هرزوآ موق ره لاونم هد نالوا طخ تسد كفل و میسهرقف تفسب

 .هدنناونعیداوعلابایذلا نعالضفیداعتلا تاوذثویللا هدست صعب و هیعلو |تاغتلاهرانا هلغلو ا موق رمهلاربعد

 | ید ا موج هراحصاوهلآ لتعو لسو هيلع ها لص 406 ردظوملم قلوا هپانکن دنس هفئاط دوېم هبعشو هلغلوا وسرم
 | طلا باضر ةوافظلتفشرو یداخا ماغنالحاصو یدافلاماعنلاحاسو یداشلا ماگ احانام یداوقلارودیو
 | ىن رانعماشنا هلغلوا ۍغقوماقد ردرلیطام ندمالس سو نادن الض یس هلکلص $ یدال تاو لا ماطظک نم

 | ةدنحنرشږونلالک انه یاو دل الج رد نیقتم نینموم هلجو تبتلهادا سحز د لها یلصا كس هلک لآ ر درانضتم
 بنص رولوا هبسشلا ل دوخ اب بسنلا بس اهافضا تاولصلا نم هيلع نطصم آهک دشابا ناییهجنروب
 تعدرتش لج لوا نولوا هلبتخقفح لاکو یروض لاک بسن ید نالوا هبسنلا بسصو ر دمولعم بسنلا
 | رد نیهل اتم یامکحو نازک ی اّلوا نالوا هلیس هلیسو تقیقح لع نات ردعرش یالعنالوابسننم هلبس هلیسو
 | زدسارح للبارغل اتیلقتنالوا هدنلّزمهقادض ید هرانلوا هلا سو ردمارح هقدص هرانلوابسنل بس

 | نیو لا لونتر ترحل دیعچ كراس بو كبعص باخصا صع لادنعو ردیعج كبحاص باحصالا |
 | روند هزدلن ردیمجب تام مو رونلوا قالطا همازکت اوذ نالوا ءاقبلارادمزام هرزوا لاح لواو .متجقرماوا
 روند هيه هک لظع هدننزو دخدف ادا دو راعچب ندنظفل اد هدننزوی داون هللا هزمهو هله لاد یدآدلا
 | در هدیاهتقا یادت هک ر دج تهیداقفاق یداوقلا روند هلآ كل هک تردنوا کردیعجكلزدب رودبلآ
 | دۇخان زدنرابّضح نوکر بت دآ رع ند هوذق «دازوب هوادقلا عین او ناسا اذا یضرکهنیدقلاقم رونید هندیک

 | موج ةت هن رط تت نعرو فل نوتند هلا نقد هلرعصكفاق هو دقو هلوا مچ كتهودق هرزوا ذوذش یداوق

 | هدننیکرت" جانا لبس هننرق موجنردلتح هدهلیف رط شوشمر دیرافصو كاع یداوقلارودنو كل یدادلا
 | کن فف فل خون هلا هل ئاخ یسهلک ان :ردهدنکیم ماما حوت دین ماما انام ندهیفرظ هر دصمءام
 | یداشلا زد هماتجب قدخاو روند هنچزکو که خف كن هلممم اح ماج زدیضاهروتد هکعوا نیجرکوک

 | ردهتنانعم لمرکهکندتجن این یسهلک حاس ردلعافمسا هنسانعم یتختوترب رکن دنقلا ودش د كلبا همهم نیش

 ۱ ردلعاف سا ندنشهلکناتدق هلنافاع یداقلا ردهماعنیدحاو زونیدهنیشوق هود ليقف ك ول ماعتلا ردضام

 || زد هنساح» قمرغاخو قهرقیخ حایصردیضام ندحایص؛ حاص ردهتسانعم كلیا تعرمم هاتف نابدقو
 ۱ یدانسآ رود هخمالربا ها هنارب هاف كز هع نیعو کت و غن ردخجټ ندنظفل غف هلبا هحوتفمهرهه ماغتالا

 *یضاف ندنظقل فشر تفشر زدلعاف سا زونید هکمروس 4 هللا یخ ین هود رک ندنظفل ودخ هلا هل سیا

 | نوک دازوب هروکه نان كخراش هلی هموعضمیاط" ةوافطلا "رد هنسانعم كمت او قمروص فشرو ردم
 هشنای رخ آ هدننزو بارع تاضرا رولوا زاحم یسهدازا سعشردعوضومهه]اههوانطلصا هنسانع»سعنرددارم
 كه هتشم عفاضا هلط ك راض ر زززد منبشهدیسراف كزوش دەت وطر نانلواریبعت هح هلا هحوتفم یاظ "طلا روشد

 | دهنبتعف کر دیعج كتظفا طك هلا هرونکمفاک ماظکل | ردهناب تفاضا دوخاب ردندنلیبق فضا هشم

 کو دبع ردیلاغ لع هنکعنچ نانلواربعت لک ف وژعهزدیترعمیسرافلکهلباهموعضممیجب لا روند هزاغوب
 | تفضح مالک ومقع روش هد ونیسو هرز یک ید هنارفعز هزوا ناب تاحراش هلبح_یداآ دوتا

 صیسم تی

 لج نح



 ۱ "هرففو یدلواكعد حاتح هناسحاو لصف اقلطم هلکعید هرسوص یداصردارحاهنهاکرد العو لج قح ندا

 | ندزاغاطو ندر هبت نتشاطو ولط هلغلوار دقم فاضم هسرونلوا هدارا یلغاطو راریبو رهبت ندیضاها هدالوا
 لوصاو ردلتجح قعلواهدازا ناراکتسو هلط ندنظفل یداوعو رولوا كعد ندبااوزا هلب روض لیس نالوا لزا

 عج” عیصرت هموق یح*هرقفو رولوا هجولنلکن نکارونلوا هدارایخد مرک"یداوعشٌهلوا رع هدماظغراها
 ناسللا امضتم یدانبلا لا ثعاب ردانشور هاسانش هعل دی یخیدلوا لعسم ییتعنص قحال سانحو قاقتشاو |

 ندهتسانعم كمردنوکهک ندنظفل ثعب ثعابلا یداوضل اول او ةنعهلا هنیشتنالامضتم يداضم لكي دالا |
 یضامهداروب لعاف ساو رد رافانبتساهلغاو  تبعن یظعتماقم نکل دراج هنالث هوجو هدنبارعاو لعاف سا ||
 ردلب وطن بجوم نایب ییراضصوصخ ین دارتو تبسنو قرف هلا لوسرویذخ ًامرد هنسانعمریغیپ .ینلا ردهنسانعم |[

 یمصخ هکردلعاف مسا ندماقا عمو ردلاح .امععم ر ءد یجدبا داشراو تلالد هوب یرغوط "یدالا ۱

 هع قرح داض ارزردکعد حک یی یع ها هیچ دا یداضلا رد هنسانغم قلف جاع ندهلاکمو هضراغم |

 مسا نتسهدام هاهاضع يداها داضلاب قطن نم مصقآ ان مالسلاو هولصلاهیلع لاف امڪضرد صوص

 یداص هلغلواعقاو یداصمو یداصهلا هلم داص هدست ضعإ ردهنسانعم فلاحو دناعمو ضراعمیدلعاف |

 ةنسانعم هعناعو هضزاعم یداصمو ذوخ أم هلبهحو ربکقاقتشاندنطفل ةاداصم نالوا هنسانعم هرتاسمو ةازادم
 ددهفدارتملاح ام ردنلیادع لم سەخت لامهاوبشا حراش رولوا ذوخ ًامندنظفلاداصمنالوا

 كنيع هيلا رونید هیدصبفنو مخ*نالواهدمالک با همومضمیاه نهار د هنسانعمراغو بیعرکردنب ز فالخ
 | هنلوا عقاوةنكللا هد دنه ضعب ردنرابعنداطخو نلو ندنفلنوقتوط لدهدملکت هکرد هنسانعم تل مگ هلی

 دج مالک موهفمر دعو رغ للعفو درفمردهنسانحم جب3 مالک هیچم داض :یداوضلا رولوا كعد كليه |

 لیرجو ردقلا لیلجو ریعکاو ماش هلن اهعطاسلثال دو هعطاق تج نیفلاختو نیضر اعم لج لوااهشانب یاو |
 ینحی هدلاح یکیدلنا ثاریا هصیقنو بیعیس هلوقم ب3 مالک هنکل دوخاهمجو هنجههنسیدنکب ولو قطنما

 ثعب یداهنیلاعربععیپ ندیا داشراوتلالد دیعتسم یی رط یدابعهف اک قر هلوا ,یرویناص ندهروبزم تافص ||
 يعتحو صفان سانج نالوا هدننیب یداوضو یداضمو یداض ردصوصخمهنهاکرابادخ ترضح نیلا لایتراو |

 غلباو یداوخ ا بکر نمصصقاو یداونلارضحنمربخدج کر درهانو رهاظ فح خصم سانج نالواهدننیب عمو
 فصوهصيصخ ابهدنقح مالسلاوةولصلا هيلع مانا لضفا دمور دنا تفطع یسهملکد جم إ5 ىداوعلا بلح نم |
 یمهملکربخ رد هنوکو قاش كنتو بنو هیهلا ءامساةلج هک نرد صح عهدنقحر هسک ن انوا يمس راسو زد معو |

 لهاکو لهاوکردیفجج كنس هملکیدان  یداونلآ ردیضام ندروضح یسهمکرضحردمنسانعم فر شاو لذا ||
 یراجو قلطنناسل تحاصفر دلیضفت لعفا ندنحاصف  حصفالا. روند هسلحنالوایناکسولهایدانو یک

 ردلیضفتلعفا ندتغالب علبالا رونیدهب هود هدنورو كباج كيرديعججیداخدوخایهیداخ هبا هج یاخ یداوخلا ||
 كنهنداع هلباهلمنمنیع یداوعلا ردیضام ندیلح نالواهنساتعمیضاصدوس هلباهلمهیاحیسهملک بلح |
 هیلعدجج هبل اراشمرب غیب م الکم وهغه ردهودقلطم دارم هدازون روند هب هودنایلتوا تواروش هد هپ داب هکر دیعچ ۱

 یرهقانویمصغا لز هسک نابهزوو دو ییضفاوربخ كناسنا نالوارضاح راسل کر دیرانرضح مالسل او ةولصل |
 برع ٌهفئاط یداوع ب الخو یداوخ باکرو ردهیانکن دسانموکرانانلوارکذد وب ردیلک و غلب اك فلخ ناابص |
۱ 

هتر تای یراب تدا مسو هیلع هللا یلص مرک رمغیپ هلغلوا صوصخم هرانآتغ الب و تحاصفتولوآ ۱
 ۱ تحاصف
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 یوتح ین راتعنص عراضم سانجو عیصرت ةروک ذم *رقفوردت راشا هن راقدلوا یواح یغالب هجرد یاوصقو
 | دس الا ق تبعف هتوبن ضانر تدس اتساو  یداوکآآ وش لع نره ظف هنلاسر ةحود تفسب ردیقخرغ یدو أ
 لاد ةحودلا .ندشنوم؛یضافردهنس انعم قمازوا بونلب وب جافا هکن دقوسب یس هملکتقسب 9۶ یداوعلا ٹویللا |
 .قفاضا ههبشم كج هشم یفاضا كنهحو درددارم هماعتشب هل رسک كنار. ةلاسرلا رود هج اغاولو الرا هج وتفح |

 كنظفل کوش هلبعتف كنبش  كوشلا ندن وم یضامردهنسانعم :البئساو هبلغ هک ن دروهظ ترهط ردندنلبق
 هر زس وص ندیا تابنا جک هلغلوا ظیلغغاربط هکر دیعجج كن هپداک یداوکلآ رونیدهغلبلاچو هکلنکیردیمچ |
 كنار ضابرا _ردهنسانعم قمازوا بو روسیوبهلفلواولتّوق تابن هکن دنظفلداسیتسا_تدسًاتسا .روتید |
 ی =



 هک یلوا یخ ردناباشو صوصخ هداوج رک نایادافراوهضاغا هناداجو باهم هناسنادوخاب هرانبتسبازآو قوچ |

 ا و

 ی , | تعا رنک نک هک لوا یضتقف هد هیلع ترضح یدادعتساو تیلباقو یتدوجنو كنایشا عوج کر دینار ||

 | ییدیا هیطعر دلعاقمساندنسهدافیو ذجوادج هلیج یداآ ردلعافمسا ردهنینانعم لنتسیا هرطعودوخب
 . | نیتسیا قوجیدتحهلکلکهدهنبنانعم لاو دک ی داجو هاطعایا هادق یودا هلثساذا هادتجا لاقبردکعد
 [ جا ید قلی دايم لاا عزز نخ هابلو تا او ماپب قفز ردنکم یخد كد نیتسیازا یداجو
 | لری یرلکدیداضخ ناب هدرپ لاسموق مان یصقوكنابن یرلکدیدموصیق ندننابن هیداب لوا اننودج مالک موهفم

 ۱ یارو: حابصو ماشخ او دارفاو صیصخت هلبابضاخ یراقدلوالئان كنا فعزو نیز ندننابنورمضاحیرلکوک"
 | من تانلواراردا تاقوالاغاد دا رعهکی نولتم*" نالوازونکم هدنرارومغب حابصو ماشخ ادوخ اب نالوا لصاح هلیپس
 | دوخاب هناوذنالوا ندنناش اطعا هراس بولوا نغو هناجاح بلاط نایلوا ندنناشاطعا هرمغ بولوارقف ردرامشب

 : ۱ چنل لها هلغلوا صوصخ هبهداب هرعهواضخو موصیق نانلوارکذورارید ناشواب هدیکرت هک ت ابن یرلکدیدیعش
 | قغالب و تحاصف هنس هفئاط برع یلوا»شف هلهج ووپ :زونلوا هیاک ندب هلبا هرجسلاو اضغلاو موصیعلاو
 | هروکدم *یتفوردنلعم یتغیدلوا دی زا ندورضاحعفانمو صاوخ نالوا هدنراجساو تانابنو نعضت»یبصیصخت
 | ردنالکالام ینیدلوا لمشم ییعیانصماتسانجبو حب دنور ط شت و قابطو ربظن تاعا رمو قاقتشاو نوتسم سانج
 هیجوتهد هلهجووب هرزوا تقیقح هر ط هد هیات ه قف هلغلوا قاذلاولح ندنفیقح نشاچهجراهبلع تفلومو
 لاحم نددنساضم یی لازنا صف ددذوخأم ندضبف هضافاو ندهضافا هک وق ضیفمالوا ردنکماضم
 | لو یناصس ضبف لوش سدقا ضیف رد س دقم ضيف یر و سدقا ضیفیربردحون کیا یهلا ضیف هک هوا
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 ۱ : هد هيلع ترمطح هکر دیناعتا لو ضيف لوش س دقعضیفو ردنزاشااک | یسس دق تدحییعانا تسحاف

 | سپ رولوا هلتطاسو مظعاحور ضیفوب هلوابجوع نزازومط هدجیراخ .دادعتسالاتسح كنایعا نالو| تبات
 ]دز رعنابعا سلم ضیفوناضاحهیصا تا دمو هند هیاع ترج لا نمدقا نع فوبشا
 | تاینع لوبق لو اتودج_مومفمهرزورب رقت و رولوادا رعلانیتساو ماود هنن دنراناونعیداوغو ځا وروردنرابع || | ندیهلا هلباقتم ءامسا هدندنع تفیقحم تایزا ینداداو رولوا لخاد هدوخ و هوس 4 هدحراج عباوتلاو مزاوللا عا
 | لاصاو ودغ نالوا ثرابع ندلاسونساوماودملافتم ءامسا تالت یاضنقمر هناوک او نابغا نالوا قوبسم ةي هيلا |
 | ددصوصخ هربریکبانجب نادیا لازناوواردا ییساناطعو تاضویفرارذم رمو هرم ندعاطعناو صقن لبنان |

 | یغیدلوا یر ادب ترضخ ضیفدرجو قاش خف حر بن ابان هل ج کی يلان وبشا فازم هرزوا هقیقدوب
 | یرخو یداملا مرکلاتیدازملا ةرعم عفادو یداونلا نبض اهالان ىداوصلا ةلغ عقانو_زولوا شابا اعاو زمر
 | قحزدناف هنوصو كم دیکی غلسوض رکن دنظفلمقن هلفاقونون .مقانلا  یداص لكلا ءاطعلانیع نم ءادوالا
 | هکر ذیمجج تا هیداض هلا لدا یداوصلا روند هغلزتننوص هلرعط كز ههجم نيغ“ ةلغلا ردلعاف مساردهتشانعع
 | ددراجشااقلظمذا نعدکروتید هناغااعرخ نوزوادوخ ای زدملب راتعا فوصوم ین ًتزدهنسانعم ناشطعرسوص
 | حظغو قوج زدنعجج كيدا هلا هلشیان" ید اوتل روشید هزومغب هکردیعج كباضهلا دیهداض بیضاهالا
 | تد كباضه نالوا یعچبضه تبضاهاو ءال ةر نة يظع یا ابد ةرطم ل اقبردندنیابدب رجتدوخ ون, دهیوض
 | وا اریدقت فاضم هدنر وص واو رولوا كام دراغاطاقل طم دا ره هلکغد هراغاط متصاب بضهوزدل یلوا عج
 | هلبرادقق كتهدنشهءارو ك نيعو كه ةع ا ردلعافمساندنظفل مفد عفادلآ_رولوا هدنکبسبیضاهالالویس
 | نانو قاین نکلردهنسنههدا دیو طو شکر دبع کت هد هلا هلم ځه نبع  یداوملا ردەنسانعمەچكشاواذا
 سا ندنظفلةا دام دلیوض كيم یداملآ روش هنا او لصف هلیتقف مركلا زدبلخا موا دارمالغو طق هلبتراشا
 هکر ددنسانعمیدازوا نوزوا هدیسپکیازدلفاف حسا ندیدامت هکر دموس رم هلبناونعیدام هد ومن ضعبردلعاف

 الو ارونند هبمرد هکر دیمجج ئداؤ هبا هخوتفم مه ءادوالا ردلطافعسا ندارجا "یرجلآ ردرارقساو ماود دام
 نیتترع زا لدل وا هذازا ناسا و لضف هیتبس ان تعفنمورخ لاصتا انا یووبص هلیس هقالع تیلصو تیلاح

 اطعل!نینعررونید هی وکر باو اطعو ردعیشزت اعبت هبنانو الالقتسا هلوازاحمرونبذ هراکب نیع اطعلانیعنم رولوا |
 زرو! معو طع قغلزمسوص اراشا دوخاب كرز سوص لوا اننو دج- مالک م وهفمردنمضت یتفاط) نیعیربعت
 هلازاو عفد هناا مرکو ناوارف لطف سالب لغو طق دوخ اب یتساذاو ها افجو وطو رشواوراو هلازا هلیزاردا
 ازجاو هضافا تاسح اور سولطرهرد هنیحب اتم *هلجب ندنلاضفاو فطل لالزمنمواجا نتدابع هلمجووب بودیا
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 هتم هجرت یرقفول و هنفرطحرش یراش هیونعم ةعماجتهج هلغلوا یعنم هفلومو هحراش ندهصاخ قرط
 مکلا هین ىلع مالسلاو ةولصلاو میظعلا هلضف ىلع هدد او یدلنا قیقحتو راهظایبسن سو قیفوتو داشرا
 ریدغلا نع *ینت ةرطقلاو شکل ىلع لدي لیلقلا ناف ریظلا مال ذهف نكي ردقلاذهو ٠ نيعجا هبحصو هلو |
 ءاغللا قطنم هلدجلا ۰ ةفن نشلا هلجسبلاپ ,ادنبالادعب :لماشلا هنا غب یلاعت هللا دمعت لضاقلا فلولا لاق
 دوخاب هوتلاب هکردلعاف سا ندقاطنا یسهلکیطنم . یداوهلا نسللانسلا ناسالا عدومو یداوبلاق یاب
 ها تخالبو ردفصو ندنغالبکردیعج كعيلبهدننزوماطع ءاغلبلا .ردمنسانعمكملب وسو قلق یی وس لعفلاب
 هک دنوقو هکلمرب هدمکتلواو رولوا فصتم ملکتو ردنرابع ندنتقفاوم هلاحیاضتقم هکرولوا فصتم مالک"
 یکیرهلکیربو هربردعجندنظمل تغل هلیرمصق كفلاو ىم كمال ىتللا رولو اردنقمهنفی ات غیلب مالک هلکنآ

 هانعهراضعبو زار دیارببعت ی رادوصتمو ضرع هفتا طو موقره ةلکنآ هکرونبد هناوصالوش فل و لادنع تغلو
 ردلماع هدهلا قاضم فاضم ارز ردلاح ندنظفل ءاضلبلا . یداوبلایق رابدلبا فیّرعت هلبا ظفل عوضوم
 كمر و هلبشطتنامآ دمدآرب نیهنسنرب ردلعافمنا ندعادبا عدولا نوشدهناناس کردم كند یداوب و

 کز دهدنکس مماسل لوق ناسللا رونلوالاعتسا هدهنسانعم ءاطعا هلیسهقالع دییقتو قالطاو ردهتسانعم

 سل نالوا هنسانعم تخاصف هدننزورجا :نسلالآ :نولکهنسانعم تخلو روند هلدناسلو ردعجار هیاغلب ریمض |
 ردنعج كناسا هتم  نسللا ردیسینالوعفم كنظقل ع دومردكمد عصفاو ناسللادوجا ردفصو ندنسهدام |
 هلجو جارو یقئاف هدتحناسصف سا داع هدارو روند هنالوا مدقنم نادهتسلره ردیعجب كنهرداه یداوهلا ۱

 نيشن هیداب ییاغلب همز لوا انئودج مالكم وضم ردیهلا فاتخم كنظفلنرساللا ردکعد مدقتم هناتسل |
 صفا كندحارو هقئاف تال هیاغلب ناتسلورادقا هعطت دوخ اب ,قاتنطنا هلبا هرثک ت اخل هدناحیراقدلوا

 طالتخا هیات یرلناسل یدییقت هنا هیدانو ردصوصخ هیالنعاو :لجا تاذ ندیارانیاو عادبا یندوخاو
 زدینبف هنفیدناوا داهشنساو حاج ا ندنغبدلوا هيلع ل وعم یرلمالک هلفلوا نوم امو نوصمندلالتخ او
 .٠ ٠ بولجریغ نسح هوادنلا فو هم طت ولحم ةراضطا نسح : ىلا
 كمال یسهلکنسللاو پولوا ی عج كنظفل ناینل هليمن كنيس یسهلک نسلاو بونلوا دا نم تغلندنس هلك ن اسل |

 نال تقالط هکن دنظفل نسل لواو ردفصو هلت ریسک نبسو تف كمال هکن دنظفل نسل هلنوکس كنسو ی
 هدنرات طق لوا اننودج هرتف عوهشم هروک, کوردی اجقلوا ذوخ ام ندنباده یداوهوردذوخ ام ردهنسانم ||
 هتنلاوذ تاذ ناهلیا عادا یغل نبا دا تلالدو داشرا هنزاناسل كموق نالوازوکیع تلازج و تقال ||

 این ىلع مدآ تربضح اریز ردلعمقلو| هنیانعم مدقتم هدهروکهلامحا کیا ندیداوهو رولوا كعدردصوصخ
 دعب و لوح هی ینایرس هلتییرع بالسن لول ادعب و ملکت هلی ع نال هدنیح یراق دلوا هدننچ ماللسلا هیلعو
 عیانص هروب رم *یتفو ردیو رم ینیدلوا لمک و راکرد هیهلا فا فعلآ مایمآملا هب هب هدنرامح هب وتلا لوق
 تانعاو عیصرتو ع جو علطم نسحو صقانو فرح سانجو قوزفمسانجواداصراو ی الهتسا تعازب ندهیعودب

 با هلغلوا لب وطنو راثکآ بج وم یرالیصفتو طسب رد هیفخرض هندی دا ناب انش آی نیدلوا نطتم ین راتعتص ||
 یداوخل او ماورابیدایالا ضیفمو یدانباورهیعلا هلن مناع مصملا اظ خؤ موصیعل قو ع صص#و ` ۍدنلواافتکا

 هلصوصخ یتح هبلوا ؛اراشم رخ * شاپ هکر دلعاف مسا ندصیض .صصخا یداضاو یدتععلل |[

 هدنیزوروفیط موصیقلا رونیدهنکوکو هنلصا تهنننرپ ردیعچ كف ع .قورعلا زد ەنسانعم كليا دارفاو زىق
 هدیکروخان هدیسراف ردند هیدابراجا هدننزواضف هل هجم نی اًصغلا' رارید هنط هوبا هدیکرت ردندتتبن هیداپ

 دیار سوق نالواییاضخرجت کریم نزدیصف هدننزو میصخ هلفاف مصقلا "رونید یا وسكس ||

 :هدننزورینع رهعلا  ردهتسانعم تباصاورفظلیو ردشلوا ظقاس ىلا هلبروذح نینک اس عاقجا بودنا مح

 ندهضافا لمص كيم ضیغلا رونیدهنار فعزملبا هل لادو موب .یداجآ روندمکع نانلوارببعت شکر ونرز
 خاورا .ردهنسانعم تمعن هکردعچ ندنظقلدپ یدابألا ردهنسانعنعكمربو رکود نیوشاط ردلعاف منا
 ءابو رونید هنیرومغب حابص هکردیعج كآهیداغ یداوغلا رونید هرومغب ناغان قو ماشخاا هک دیمجج تهحصار

 هبهسو هکردناقوا مو دا رم دوخ هببساسنم قوا مع فورظ:راضما ربلققلوا هيفرظو هیداع بیس هر
 ندنس هدام ءادتجا یدتعلا ردینه هبلاغیصیصخت هتفوييانانلوارکذ اردن دلیبق یس هرکه یاراکبالاو یشملان
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 هبنساضق فب اظ .هرخوهمالس هربطا لع ةمالسلا لضفق هزرطا نم هر دلایفو نوخاةراب زی نوح اةزاشاو ِ

 PR ناه نان غرر طن ی امدا دیش هدیدانیدبدنو لثم هرابع "قشیالو هو اش كردبال لاقمهصاللخ ۱

 هیزبلارنخ دلومف هیربنعلا ةنحلاو داها ضارفاق .داهننلا ضاضتفا هددلجربو ..ماکا هد حرشف
 مئاغلاو انملضفف نمل او لصولاو ةبا عقلا ءاساق ةباصالاو ربشیلاربخ یلعتولصلایف سشبلاو الصلاو
 هیفول اثاقرلاو ژداقلادبع عشا ة جرد رطانلاهصورو مازطا دلبلایلا مارغلا مو هراط ل اعمق هاطملا

 ناهذالاةهزو- هغللاووهلا هنا جارتق ةغلبلاو هیعفاشلاتاقط .هیعفار اتافرلاو . هیفنخا تا طى

 تابلالایوذدوصمو "لوسراتاوعدیف "لوئسلا ةثمو تافرعلع نعل تافرغلانییعتو .ناهبصا جرات
 ةقلعتم اوف ف جراجلاو ؛ ىاوعلا ثیداحالاق یلاغلاّردلاو اعنص فلتخلا اعضو قفتلاو بارعالا اعف
 ةفخقو فولالالانآیساهلایق فولسلاضورلاو نیشلاونیسلان لاقناهف .نیشولاربصتو _مخباصما ثیداحاب
 نییردنلا ءاگسا ف :شینالا سبل او حاکنلاءاایق خارسلاءامساو لیععسا هکناللا نم يمسي نيف لیعاعلا
 یحرشكن هموق رم *؛دیصفو داعستنای داغلادازو لسعلا قیفصتیف لسالا قیقرتو ثیللاءاسا یف تیغلاءاوناو

 یفزتشالالدعلاف قولا لطفلاو فثاطلا نساحمیف فئاطللا نساحاو فارشلاتکلاق فارظلاو فحملاو

 نسصانكدرد هددلحترد ہک ل وصالاناج ىلجةد ارا ثیداحالایا لوصولاقيزطلیهسنو رده زق کیا

 يره كا ةدعب ورك ت لثم هددلجشب و. هيبارضلابسن نيغ هيبألاةقتو ىدلبافيلأت نوجا قرشا
 یرهعونتم لئابنراضوصخ ناغیلانرمضتخمو لّوطمادعامندرانوبو هداعتسلارفسو هداغلاءامسا یف هداعلاءاجساو
 ؟یدانزب صاغملبا تقو ءال هداتنای هراقدلواهدموررابدکر دلوقتف ور دباسح باسحزا حراخ بابلالالوا شرخ
 بلب ناوند بتاک یراترضح ههجو هللا مرک لع ماماتدموحخرم فلومیسیرب ندراصح هدضاصتخا لئاضف
 لتعحاو رانش ربما ذخو بولنا كفناورۇضلا و شا یراقدزوب نابن ۶ هی هس را ; ی زاناوبا

 قتفانعم كني ر اف ست یخانالوارداص تر ابع کا المجت ةطاج ق اهتیعودقو الا ةغبن غبناوح لق ىلا كينرودنخ
 حین ابعتا لا لتمجلمحباو لسخابا رطساذخو .ةلصلاد كيطرنضعق و ههادبلابهدک دلبا لاوئس
 لعن هدننب ج رفلا باب وصلا باب هدماش قید ناب دلبارسغت هنر كطابر هظل اهتیعو الا ةبسن سنا

 ندنرایرضح هچزاا هبلعلبهج ند هللاد,ج وبا نادلارصات ندنب دحم مالعا ییلسم ج اهجوتم هر یوبت

 زد شابا نایوزاعش هدنناییاوشا یسیدنکی کی دلباذخ او تر قماقل اپ هدنف ةرظنوک حوا ناعتالاو طبضلا قیارطب
 ۱ : مالسالافوج ماشلاقشمد فوج سم عماج هللا دمت تارق
 مالعاریهاشم ظافح ةرضع لبهج نیا مامالاندلارصانیلع
 مايا هلال ق ط.بضص ة ةأرق هلضصفو هلالا قسیفوت و

 سوماق نالوایررانآ "ليلو كني دن ادا نضاعمو یدی لا اقنجرصنعررو لامها دوجورب تاز ھما نم

 ننهام دا هجا رلیدلوا ارس همخنوایوک اسا بیل دنع لارو مظن عاونا هدیرلصل رقتو حلم ةضور كطيع

 يدليا شرت ییدم هجو هلبا هفیطل ةعطقوبشا ردرهتشم هلیانیلع هکیکللا فیلعلا ندم ن, ىلع نیدلارون
 اسوماقلا هلعرعا صعب ضصعب نم همأیا ی ندلا دحدمذس ۱

 اسوماقلا نیخ نیادلارصس . اپناک یرهولباحاصتبهذ
 اا شوت یسوماق تفصضو*هراسخر هلا هعطقوشا ییوبقلا هجر هيلع یویفلا هلادبعوباو

 یرهزا تعم لکنم یرولایغا  هدورو بیطب سوماق هلل
 : . یهو حا قلب هلجام نر او هظفلب حاطب

 FRET 715: 5۳ اهسلا لعولعلا ةفللا مارنم

 "یوم ایی لوو ادت ایلهلک شنا بک نم نفع
 اپسورعوهف سردلل لفت تعمج موللا ن واود اذاف

 -اعهسوفت هت دتلو قالا نم فلين نيدلا دحب هل

 ید مت تن تای مش هوس تی فتا ههاسلس هلرا هل سلنه



 ی

 ندهفوکشرهیک لسک ی لسع روبنزو لئاج ییورورصمو مانشو هیدنهو هیقرشدالب هدعبیدلوا لوغشخ
 هدهسداو تفل ھاو لماکو عراب هدموهقمو قوطنم نونف دفاکو مولع هماع لص انا و بولو الماس طح ل ئان

 | یدیامئاردوجورب_عماجیهظفاحتّوقهلبااک ذو نهذ طرف ینرلوا ندعبادیو_یدلوا لصاف ییضاف* اف لصف

 هیتر هدیسر ییدلوا تحار نیلا هداهنرس هکد لبا ظفح ر طس زویکیا "هلل لک ی حد هدنل الخ یحایضورسنیعت
 هدمولع تارو تابلکو اضع لاکو لضق توبشلا حص كص هدنرادنع ن رصاعم ءال مالعا هاج اور ذتعص
 یسبلاها تابصقودالب یکیدلیارورم هدنتخایسو رسو ردشلوا اد وهو نشور یتبدلوا یلکدرف اس ارن رش
 یدیاراردیالاکاو لذبهدنراقح یعازحاو مارک مزاولو .لابقتسا هللالجاو ع رکی سارع يدان یاکحو ةالوو
 سدوا نادادغب بحاصو فرشا رصم ناطلسو عاج هاش یهاش ناجی رذا ندنامز نیطالس اصوتضخب

 نیطالسو هینانع نیطاسا اصونص راب دلیاربصحرض یایاطع یافباو ریون قح یارجا هنزحروجرماو
 هده سور هاکتحت یراترضخ داوا برا ةجز ابعلع دارم ناطلس یا ناخ دی زا مردلب ناطلس ندهنافات

 ظوحملا قوف ندهناهاش ىرشلا مضوا فرطو دورو هیهنطلسلاراد هيلا یوم نکی السا تکلم یامرفنافرف
 هدنیمزت نیمرحو زا هاو قوش نار هزاج هنفرطزادرب ترفغم زا هدعب راب دلا ذود ان ولفح یاغیئتنا

 هللابقاو نع هرکصندکد لیا نیودتو ضلت یطیحسوماق هداروا بولوازا عا هغلب ردهم هلترواخحت تدقرب
 تکلمناریکح هد رات لوا یدلبا نیب تشب طوضم ید یناطقاو راطقالوا هلمازتعاو هوت نتا نم

 ینک نابارهم ییبهام هدزتسپ تقوو نلت نسخ ثان هدندنع لیععسا فرشا كلم قد هیلوسر نامدود نالوانغ

 هبجوتیتساضقدیز هدهلهو لوا بولوا قزم هنیمراج تلف ی راتاو عقو هجرد هلغلوا ن ابعد هد لار ات درت
 دیزل همرکم هم رکو ذلت ن دنرایدنکه یل اراش كلم هدعب راب دلبر ونت ممو ردق هبا. هیناونع ةاضقلا یتاقو

 یدلوا ماعو صاح هلبقو مالسالا حش هدنه تکلم هدمابابیرق لصاخاو مابتلاو شزرمآالابود هلکلبآ لاکن |

 اررکم هلیدصق هلآ ترمضح تیب ترابز هاکب و هاک یخد هلال وا بودیارارق هدنرهش نیز رادقم هنسیرکب
 طابتراو مات هقالع ههبلا یوم قرط كنيراّتیرضح فرشا كلمو یدناردنآ دشدمآ هدسز هو ددر هتیفرخ |

 لاسره قح یدبا لمحرین هنیراتقراقمهظفو لمعمو ےهتبم هل ارا دند هشيمه هلغلوا یرامالکالاع
 كلبا لاسرا دیربرب نوا تیحت هح غالبا هنفرط مالسلاو ةولصلا هيلع مانالاديس *رهطم هضور هلاک و لا

 رر یی هیفروشا ههیلاراشم فرطهلبز بت يلوا یرایدنک ل وس رمد ر هنس لو هج را بلع فلؤم هغ وا لول بد
 دصقت دیربلاتودربب اوناکم هناافلخو افلس ءافلظطا ةداع نم ناکو 3 ناونعلا دعب ردوب یئروص هکی دلبا لاصیاو |
 یهتشاال یناف ديربلا كلاذ كلادف هللاییلعح ییلعحناف مسو هيلع هللا ىلص نیلسرلادیس ةزضح ىلا مهمالس غیبت ۱

 ری رج هلیطخ تسد یدیکهدقدلوا قرشا تسدلصاو هروکذ م ةضو رع هدنوضموب سب دیراالو ہاوس اش |
 كيل هلنبف یلق هب یرجیالو یناسل قطنبال ی اذه نا 4 باقلالادعب رد وب یتروص كتهماتباوج:یکیتلبا |
 فاومو ات هلهاو نیلا تنا كقار فالو اهیعلواندلاقارف یراینا ها انیع نیدلا دا هللاو ر معلا اذهان تهژآمالا |

 طبخ هنظفحو روعشو یراط للخو نهو هنساوحو یوقالصا بولوا رهانتم هنانسقط یر تدم كموحرم |
 هدلبو ماتخدح دیس یتایح فعع>یم هاش یبتهرکی كنلاوش یدینوا زوب رکس یدلوا یراس للذو |

 اخ نیفد هچرکل ئاضفو مود نانهتک لوا هدنس هریضحیم هبرتیتر ا لیععما عشندمارکرعاهد هروب رم

 انعتمو . هنجرهلهدنفآ ردشلوا ماودریو هدنیپ مایقلا موب ىلا هلبرا هلیلخرانآ نالوا نانرع نکآ بولوا مس

 سایقم سابقو نوریب نداصحاو دح «هزوح یز هيلع فیناصتو هيلع راتآ كموحرمو هتلیضفو هلعرت نم

 هلجزا ردلوقنو لوقع باحا ۶ درکاضما یی دلو هیسدق توق لوجم هتمارکض ح هلفلوانورفا ندهشیدناو لقغأ

 ملا هرزوا یکیدلباراعشا هد هج ابد هک ی یل مان بایعلاو مکحا نيب عمال لا باعا ملا عماللا نالو | سوما باک لتا |

 فئاطل یری ئو ذاب ہد دلج یکیاو یدلیا صبص رت یک ص وصرم نایت و صلت ند نا یسوماقهدعب بولو ادلج |
 هدد اج تردو یدنلوآداریاو لقن هب رش سیافناجماجو دا دقسا یلیخ ندن آه د هج رتو بک ی ر سفت منزب علا هلا باک

 صالخا ةروك ل صاحو مظعلا نأرقلادصاقم ىلادشرملا مظنلاردلا هددلجرو سابعنیارسفتق سالاری ونت |

 رارسالا قراوش هددلج تردو فاشکلا ةبطخ حرشق فاشنطا ةبطق حرشو صالخالا ةروس لث اضف |

 تادابعلا میر کی راعلا مع حرش یف ىرالا عقلا لبسایرابلاعتعو ةي وتلازاوالا قا شمع رى هبا
 ماكحالا هدع هددلح یکیاو داهتحالا ةحرد ىلا داعصالا داع سالا هددلح جواو ردشلوا ملا هدلح یک ه



 مردم تیم
manan 

 سومانلا هيلع لزناىذلا ىنطصملا ىلع مالسلاو ةولصلاو سوماقلا هجابید حرشلىردصح نش ىذلا هلدجلا
 دعباما سورطلا ضایرق روطسلا كلا ىلع مالقالالدانعتدّرغام سوفنلا سیافن یوذ هبععو هلا یبعو

 لام ال ام ها هاوزرهاوجسانجا  لاثم نمرهرح نالوا سونایقو عخلخ سوماق ج ابی دیکر دموهف باحعا مولعم
 تارقفو خدنم هدننارابعو ظافلا بولوا هدنسهپان-لاقحالامتسم لوصو هنیروخورعق هیهشیدناو رکف صاوغو
 تان رم فونصو تانسحم نونفو ماظتناو تسالسوتلارج فطلو ماجسلا نسح نالوا حردنم هدناغسو

 هیدا عياورو هيبرع عانصو ناکرالا ةنبتم "ینابمو نایبلاهعیدب"یناصعمو تاعیصزتو تاراعتستاو تانپمو
 ییصوصخ یسهچجرو انشور هدندنع تلیضفو لع یاردروانش هلم لاب تغالب فانصاو تحاصف عاوناو
 هحابید نارات رداجنالانع نغتسم هیاهن بابرا یفج هلوا لیصا لصارادها یک یسهججرت نریرح تام اقم

 || ناسا ناری هدیجنس یسهلوا حرش طوب ممورجومو طوبضمودیفمو ناع#تسا یرمایسهججرت كن هموقرم
 كنهرقفرهو الماو قرت یلاعت هللا یلع الکوتم اشکلد حرش وبشا صلخمو صم هرزوار وکنذ م هجو هلغعلوا
 هلغلوا بخوم یلالماو بانطا جد كلبا قیقحوحمصنو قیبطتوحاضیا ادرفادرف یبانصیمیدلوا نمطتم

 ةجر هيلع لیدعلادقاف لضاف لیصا لصا فلّوم عورشلا لبقو یدنلوا افتکآ هلحولتو میت هنمهآ ضعب
 كموحرم یدب لا یطنرم دیسلاسوماق حراش نالوا یدبرف كن مصع یلاوحا جارت كنیراترضح لیلا برا
 میرمس كلکن ارکی هدنادیملوا هلغلوا نادجو قفاومو نابسج یعقرتو میسر هدلحتون هججو یاب ورب رګ
 یرلیماس مساو رهاطوبا یرآ هبنکك نیراترضح هجنرا هیلع فلم هک هبلوا یخ یدنلق نانع یاخرا هنایرطا
 سا یا عج نا لضف نب سی ردا نب دوم نی رکی ا نب رع نب مهار ني بوقعي ندم نب بوقمی ی دم
 هنع هللا یضرربک | قیدص نیک ةفیلخ یبسن ٌهلسلسو نیدلادحت یبعلو رد یزارشلا فسوب نب یلعنب حهارا
 یبرکیزویدیهد هبصق مان نورزاک ندنلاعا هدلب ماندابآ زورف عقاو هدنتلابا زارش هدناربا ردهتسویب هنیراترضح
 هنشاب زکسو ربزا یی رکن أرق ردق هنشاب یدب یدلوا یتسه هحاس نومنرمس ندینسین يشم هدن رات زوقط
 ریاسویدنرززا فسوب ندم و دوج نب هللادبع نیدلا ماوقوندنز ردب هدنآاو تلحرو لقن هزارش هلی ردب هدقدراو
 بودیا تع رع هجو هیجوت هنتعسقارع هرکصن دک د لیا تردابمو یعس هنامدقم لاصحتسا تدمر ندالبع مالعا
 كلوخو ءالضفدمارس مان شاکب نبهللادبع فرش یضاق یسردم هیماظن هدماسنرا تشپب دادغب مالسلاراد
 هلوقسو لوقعمراونا هضافتسا ندنافرعو لع رم سم لوا نامزریو لوخد باینصخر هن رلاوعش*رمش سلجم

 لوغشم



 و

 چ

 + 4 ود



 /۲ )اپ CT 3 e ی

۱ ۷ 

۳ ۰ ۳ 3 
 0: م ` ۰

۳ ۰ 2 
 ۰ و

۴ 
3 4 

3 13 1 1 5 ۲ 

 ا ا e E ا ا جال و و ا
ai1 8 ۳ ۲  

 اد ۹۹4 <: te + ل ن رک ۱ ا i ٤) A eG E 3*4 بو ت < وهم تی 6 ۸۷ ۳ سنت دیک ٩ هو
 1 1 تک ۳ + ول 3 ۷ 1 1ِ : ر 9 43

E1 ااا یا 2 رابه باب ۵ خار يک ا ا ا ر ت  

 ایش چر ی ل اا اک ای تام اه ها A و رب
1 ۶ + ۱ ۰ 
 ]| تدنیمملیت a ا ين هد e شو نا e 2 د رک ا ون ا

 1 2 ت اتا مل بره بن

۳۹ 

۴ . 

78 

  a gg me ne < 7 3مت ۴۳
3 

۳ 

131 
 دیو ۳ 4 /

 چ  ۹ ۸
= e 

KS 
3 
3 

 + € های 2 2
 Eî 3 13 E رک

۳ 
3 

 ج 2

 در نیما اق ن سپ خښ بس ی
|۳۳ 

 i لماغتب حعلا اي چل دت حک کمر اس ملک ا ا +
 7 1 عقد هل لا لب یر + اب مدیا را طلا هتل هاب 4 بل چا تا دیه

 هاب بد وقف لجن باسم ده قم ایمن منی واوا
 راد ی فر اه n لبنی غ نهد e هل اک

 رد آب ت کک ۳ ات تی لس ها ۳ ر عمان 4 لی هن و کچا ر

 انار دیه چر ملت عج اه ان لی ام ناسا LE دنا اله دن

sg: al REG!ا نا الت غا یہ 0 > اجمالی  
alls lO allo, BR lead Se ۹ ایچ واس هد ابو هنآ دخ قر ١ 

 ا OTE TE ااا يا i و هل د 9 دینی سان Lak بو

 ی خر هل علی pa ا لب منا ی چزې شوم تست دنا ایی
 اان رکی اا دملا مدتها دل او تله AE بل, | اا بله ل 7 چا

 ETR چا :ARE TAN نیلا هل ل لا ر 99 چ لا

 تة کت فن لکا ی فی PE و .یی ملا ا
 پایا ا یر ما هلال اک اینست نعلن يلتف تم
 رز نیما ننه سیا یی هل خرم یافت ایی قیر ننشد

 و اخیر وجا ما ادیب کک دعا یه لا شر ۸۱ نرده شعب یر )بر

 ۱ تلال قره بشه هایی امان )ی علل ن چن ین قلم ماچ ی سس ِ
 , یلمایجل هم و هوم و دل اک ین میلی طه لی جست

 بجيب i ی هم اا: دیک هم e Ex 6م Ke مدرن اسپم ت

 يلا ین هد < ی ل ن همین الهب اه
 a ا E ۳۹ ماد هم یاب الا تیم ل

Eنیت دل غ  BE UES del۱  e A3۳ د از نا  
 ۲ 1 3 ختل ل جن 3 ۳ کیم

Kh... i 1و  
1 ۰ 

94 ۱ ER 8 

 اک



 سدنالئاضف سبحرو رارتبوبرطضم راولمسهدکافیارضخرصالاح هلیساوهینلرادحالس حار دامس
 هنیهات یوتف بانج فرط هلیسهیعاد ناعما ن دوخابررد هنساضق یراهبنس "هنطلبلاراد

 نا ون یو لو دكب یینکسانوتلا هدنراباطتسم باکر هلبنیهامرامظا را دبات هاموراکبلطو یرمشملسوتلاب

 ردهدقلو ناب ویک ماخ هلبسایلخ قلوا سی ون هعقودوخاب مسلابناکدناناو بار هسناوید راعشذراعمدراطعو
 تاتشامجتو لئاصخوقالخاتانسحعماج لئامٹلا عرکراب رهش لوا هکر دعطاسورهافهایلام مع عقاولایف
 اصوصخ تباکواقو طخو تناماو تنایدو تعیرمشماکحا دیقتو تفرعموزهوع بولوا لئاضفو تالاک
 تارقفو نوم هلاهیعیدب قیرافتسیافن هسیا ءاشناو لسترت تأشنم یراوجیرلکدلیا ارجا هدنعالبرص
 ناب انشآ نف هلغلوا نومنایض یّردررد اروُتم اّولول مونتسح مهتيآراذا یاو ر ینایلالتم هروتم تابآ تعار

 كنفتو یراذک رنو یزابدیرج هویشو یراوسهشو تبسورف نفو رد هدقلوا تربح یامرف تنکل هتحاصف
 لماکلقعو تیاردو تبردو تیورودشرو انعسو تفآرو مرکو اطعو فطلو یزادرپ عو یزادنا

 لاصخ مراکم لصاطاو لاقمولضف باحا "ییانشآرایعو لاکو لع باب را"ینادردقو لماش ءاکذونهذو
 یدوجورظن هددشاس ےراوتو دورولا عدع ییدع هدهفلاس نیطالسوربندکشوهرود هدلاعفو ءایاصتس دماحو

 كولم لجا فاصناو لدع تکاموبدخ فالخ ییٌهغیلخ مانالا ىلع هللا لظومالسا هاشداب لوا رد دوخومان

leد رک ینابناهج یدص هدر رک تخناوحو نادر رادحات تختو درکراب رهش ما نیطالش لضفا  

 ءالعال دهاحملا هللا ليبسیف یزاغلا ءاسبمستعبرش ندرک ذیوعت ءاضیتلم یو زابهمیع یناقاخ لین لسد
 دانعلاو رفکلالها ءالبئسا نع داهم ل اراد صلحت دارغلب نصحرخسم نیمرطآمداخ نیدلبلاماف هلالا ةلكءاول

 ناخ دو یدملا یزاغلا ناطلسلا نبا ناطلسلا تلاسلاو قرطلا نع حاطقلا قورع مساح كلاملا لا
 نألا اذهیلا كنيرلترمضح هنيو هدیربال هقفوو هاقباو هدوجو هللامادا ناخ دی ادبعیزاغلا نانعلسلا نإ

 ردناباش هفلوا ناونع تبقنم ةمانهشرپ یر رهو نابابودح هناکب هلیجرخافمو هلیلجرثأم یراقدروی زارا

 Sa را رهشو اتم: هاشداب لوا هناهرب لدو هناش لج تاجاحلا ضیفمو تاوعدلا ںی بانج نامه

 دیدماب وط لظ دننامیرلنوبامه یاب امه یاس نالوا نایلاع شمارآ ثرومو ناوکآش یاسآ ثعاب كنبراترضح

 | هدلاح یکیدلیاد رم ربدی رم یو الا هنج معن لاثم یرلنوزفا زور لالجاو یزورفو تخم و لابقاو تداعسونعو

 هلجرس هلتحارو ناماونماو ترصنوزوفامادو ی رسن یناهجلاوحادعح یوسیکه رار ًندوزرببدت هناش
 یر هناهاشدا تکوشورفرنو ماقمایقلا موبیلا هدننتطلسرپ رس ین هناهاشدوسلاعدوحوو ر فتو طبشنت ینایمالسا

 تباجت ناک دارهش نالوا یراناجو لدهماعسو نانج شونعسد بو دیا مادوهدنناب هدتنیهو دعس فرمشلاتب
 اسمو حصو ظومم هلینادعص باتو نیعو ظوفح ندنو درک ادحا هلتیفاعو رع لوط هشيمهینراناشن
 انصریبرایوبدخ عنمراکءعبطو انشوریرایرواد هدیدناهج هدیدملبزاقلهتسجنرادمایضرادید ٠

 غيوست هدنراقح ءاللضف هقرفو ءالع *رمز ی هناع رکرورپ تیانعرظنری لا بی چر سکا و
 مدا ےھللا هیلبانادواجو رسم ناک اکی برلتباعرو ثمرح هنیراتیثیحوردقو نازراو

 هنوطس فیس ظاقناب مانالانویعغاو مازتحالاو علا یذهتاذ ماداب مالسالاةعد
 عيمج ى هلانرافم قیفوتلا لعجاو ماالاو یابللارم ىلع ماسلا

 دار الاصباتمصتلاوزوفلاو هتانكسو 4 اکر
 ماخ ذمرحم نيمآ م نيمآ هنر اتو

 نیلسرلاو ءایسنالا
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resحس  
 تن رق هلاس ج: تولوا نومأم ندتلالمو لسک. هّیاش ماعها کورینو نوصم ندنواخرو روتف مرام ما

 فرص هلصافو یخارت هنکسی هاصتم یااضقدننام كدهقلف عطقم ندقنشعلطمو همای جولب ندماش جولو
 یسهنئس شب ییرکیزویکبآوشا یلاعت ف دهن: هز هدا ءاحالا ةعیسو عسو “اسف غارفاو اتم تمه
 طلا سوماقلا هجر طیسدلا سونایقوالا هلغلو ااهننا لج ةحرد ؟هدسر هدیزدب هليل كنس هدعفلا یذ

 يللا مز سنا ونرارسا او لش یهیعرشژاعشبادآ هلج هب رع مولع نوجو یدلوااجسم ږلړجسا

 هنتفرعم تافرغ تافرشو -فوقوم هبرع تخل ءا ای هر جولوو لوصو هنلوصح ٌهبعک رح بولوا فکس
 سومأ تاک هذه هلالاو ردفوقو لها ٌةماع ولت ینیدلواربذسروص هل "دهم نابز لوا حوزعو فارسا

 سورع دعب رطعال ینیدلوا یوتح ییهیدا تالامعتساو لاثما هبظاقو یواح یە رع تاغل هفاک هغلامالب

 دلح شقلا هرزوا یصرصد هدهجاد كموحرف فلوم ردییوسح هروعشو ښخ باحعا هلی ریس هاف

 طارفازاچا بتر *دیسرو تولو | یس هواقنو مص كنه e یکیاویم وضو هصالخ كنا لضا
 هديك( اعهرک هلدرخ هناد_لصااو یراهراشاو هحل هدنسهباطیترعیالّورخو هرابعقیضو زاجاو رصق
 زوترد رام ع نفس هنر انکه علاطن یتیدلواانعم هرزکذ غ نش هلتسم قل وا هدیک [تآرصنع ههر طق لمص وخوا
 یتهجرتكموقرم باک نایو لضف بحاصر ندنربد ؟هدیاهجو ن نیشبب طدناسا نالا لاكردزواجم ی هنسیللا

 وش نالواربقح عبط هدروآمسرر هل یدلیدلیای "دعو مرعز فا یابه هربطخ هطخ لواو یدصت هنهوضخ
 ۱ رخافلا سلجلالاذلضف نم. " ةيقاب ةر ع رجب
 یخ الو الا كرت مک + چاغ لفوابرمشا للااروس نلقف

 یر هدنب وب هلا هچسخ ًهضایفو هیظع تعلو هلبنادز فیفوتو .ناتر قیفوناضحم .یلاعتهنمهرّزوا عن

 یرینعسومخ لنت كنتکلممجمو برع تخل هلتب رهظم هنیرا هججرتطیحم شوماق هعفدولو 'عطاق ناهربامدّقمو . دنمهرهب
 ةبهوم ضع فشم باکو فرشرتاووو : ءاشينم هبّوپ هللا لصف كلذ یدلوا دنمسم دبع بیصذ

 نیش اک یترهاظم ٠ هرهطم عرش هلغلوا نوع نیعهرضتو دخ اعهصوصختو ررقمرما یمیدلوا فیطل بز |[.

  ناولاو راک زور بس هدوسآهدنز هناهاش تفطاع لیلط لظ اعاد ؛بم هیفسنالمون زدرهظارهاوطلاف
 لو اربکتنطلس یار كنرواو .امظ# تفالخ یارآدکیراالاحن ین دلوارادروخربوربسل دەل هناهاشدانفاطلاو
 .دوه نامزهمسج ةن ەك دودعمندنزا هدیفس مابا تانج كن رم طح مدنفا خر اشنهشو ملاعرایرهش

 تانوئش ٌهمهلمو يبيع تاضویف یالحم .نجرااهلاءاشنا هلغلوا دوهش دوبف هتسراو ینیدلوا یرناوسخ
 هلهجواواو نونا خلا ال اب یلیثقو عبط تروص هنیرایهاشدابروریافصریضو یهاشرونا بلق نالواهیسدق
 لوئسم لنابمالساهماع هشيمه . اسموجحصداروادننام یرلمروس نوزفازور تم طاقت طو هتعل مش ف الط

 هجابد یر هناورمسخ ْیماس مدارس دلوا یربیلع تیانغزابت قرفتسم راهنو لبلو ردراعدتسو | |
 !مقیقلا لع یدنلوا جارداودیقهماو دو ءا هصعصیرهناهاش ان من هلغملق ایر هب هباطتسم باک هکلب جاهتیازب

 رصنعو. دوم دوخو» تنطلس دهم نکرمو تفالخ دیشم دنسم کرد مظعا هفیلخرب !هقیلخ مرکآ لوا |[
 یرلهاون دو بلاظمیاصق او ربندماجادتسج ماکنهیراقدلوا نی زب شرع هاک هطبخو نیبلع كشزه),لدوعسم

 یراداهتاهفاک دقاو را ماک- ! نرخ تمي ماکحا يرام لددصاتمیاراستقو العا یهللادلکیاول |[
 دانغو رفک نابن ولت یرهّیاص راکفا "هدعو "دابع خورتو نیما يرادايتراو هدارا هبطاق هاو داهجوارخ |[

 شرع ه فرش ردناونعلاعشمو ناشلا عیفرناطلسرو ردکلبادا فور بئ اوش عفریرهقداصراک ا۶ هدنزو

 برقتو لرد ناخرخ هنیراتلالحو هاج سیدقاطزارفو لاح لابخو مهو صح ,لابخ دنک یاسر هثیراتعفر
 هزاوبه یزراطخ خر کم یاد رک فضنامزهقربو, زدلاعفنا لاقع هد :لاعفلقع هلیتربسح
 هلفلوا هیلزا تعبق هزاهاوخ دیو ءادغا هاکر کج یراراذک اراخزبنو لئاجیکنورد اپ واخ هانآنشد ناجا ةنایم
 ازدا تایهر  یدادششدشج هبولي ر ورسخ هاکراب كلف هاکردرکا زدهدعملوا لصاو یبکب ث بئاصیهس هشيم

 هدنرلت روادهاششا ناد هناکا وب د 'یناک سوواکو یدنارابا لاوتنوّرچ لوک یماجهتنلا یدنلوا لوئمو

 یدنارکوذد نیس هنیبس نر بت خو ةتنسد هلکلزوک. یسکوک,هنس هما قوا نز سوک رهف
 دوج یاج همه تسارناهشدان شرد ہک دو ناطلس ترضح ناهح-نانهاشهش
 . دوب شهاکدرد ؛یکصخ زازاباوج شدهعیاسر هدهعرکدشبم یونزع

 سس
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 حابص حابصم حاف ادیعسادیع همابا عیجواردق نالذطاونیلا نم هيلابل لکو اديعب ءاصحالاو دعلا دح نع
 حة یانشوبشا دعباما ارب رطقاسوبعهباکنلاوةباکنلاةباکن م هنادعا هجو لظو اریماجارمس هت العو هتکوش
 نیزا شیپ مصاوقلا صاوکن ع یاعت هلا دمع مما عج اديس لب ا قسياوقر نوه نف یانآوطخو
 باک مان طاق ناهرب نالوا معمو موسوم ها لا سوماق هدیسراف نابز هلبا نیلضلا یداه قیفوت دقت اس قوس
 عطاق ناهرب هججرترد عفان نابت ماتخارمسبت دعب و مامهاو یبس لالا سار لامعا هنصوصخ یسهججرت كعماج
 ید یرلترضح هیلعهتجر هللا عسا هیلاراشم هاش یدیشلوا ماققنجراب رهشروضح "هدرکعدقنو مانبهلیعما
 هلمالک الام تبههدمابارمسیاو مادقاو ما هنصوصخ لیتو عبط ی بم هت دصق عفانمرضوت هلی هليو حس ریثکز
 هت اعتفایض اکو بالط هاج ابو عیاشوشننمیراهننسن ههیمالس كلام فک همجولوا بولو منا دح هدیسر
 هبعداو هیهبراک ذا كرانلوا عفانیروخ هلاوتندناسحا طوسبم طاعس لوا نألا اذه ىلا نغلو ا ةمات تم ماعرابو
 هدنکفا مدرکردتشر مانک ةنيکوت مایالا نمذهرپ دعا ردهدّقلوا مّرخوداشیرلحوتفر حور مدمدندنرلهبرخ

 | هدنرلیلقآ بلحو ماشورصم نامزربو ناتسبرعرفسوربس هلبشک اشک تسواهاوخرطاخهک اجرهدشکیم تسود
 تدمرو تباجانزكيل هبفولا تاولصلاهیلعوانیبنیع .هبهبیهارباذیناحور توعد هدهنایملوا بو دبا نالوچ
 لاب یافص هدلالتخا یلالخ یغبدلوا تماقا نرک اونا هد هناتسآ شورس ةهناینشآ لوا_تفص مرح ٌهماجج

 هباتتساو لابقتساوهجوت هناجاح هلبق كر هديا تعارض ماقممايقیک اعسملیمو تیدوبعهورم عرق هللاحیافنو |[
 قرلوا لاوئسوزابن یاشکنهد لاثم مزمز هاجو لاپتباو میلستزارفندرکاسآتجر با ربمنراقم هلاحو یضامنوشش

 هدیدعر هو هدیدم یدناوفذاومو هدندانیرظنودندن هدنر اننا تفأرو صیفنویغراردتساو تجرداوملاّربتسا ||

 ماود ینرهد کن ادو مان یاش بحوم ننکسادن شما ادص شوخرب هد هبقول ناالق قا و لیلج راز

 ماع دنسا ٌدعس ةماما یساجر لیج راک دایرب قج هلوا ماحرتسا بخوئسم هلیار ناب رک ذ هرکصذدقدلوا |
 حور دزهعماس ی رس سوکر س هلیسد ونعمر عت طیحخ سوم اف هجرت هدادرس هبانطا لیصفت .هداعقراخ هک دلوا |[

 تبوطر هتفر هتفر یدیازلوا یلاخ ندقملوا حونس یافت روص یکه مسخن یاغم هددأوف ةمعلم تآرعو ||
 یرارطضا نعت یاریذب یکهتاث تیهامهتسج هتسجو یراسهیاوقو ساوح فیاعص فإرطااسآ فاشندغاک |[
 | نالوازمهنارقف دوجوم كلم هدرم داهندادعتسادانآ للخ ناخ اهنفاعیردارادلابخاص یاو ر فج رک یدلوا |

 لوانتلادب نمار لا نيا هلغلوازمرابتخاو نيم ر ابغم ةد يشكو نابتعا نا ريمة دیس تعاضبو هکلس ثانرو تان |
 یانتواکز اوت ید نامزناسلو ابچوابآ ناهدنژهمطل ءار هدیااع| ی دعاقتندنا ههو نايل خ همسر ون یدعابن |

 لصالاو یدیارولوا یسعو لعل یارکنابیرک هلیشنزرس تارذدسربم دیشروخ تبععباک تاہهوالصو ||
 یرطفردم لابقاو رودقمرغ تحابس"یزاینسد هدبانرعقبابعلوا تبسف هنعانص"یکرهب یبنیشنلحاشوت |
 هجنس هیلست تسبن دیعب نادزب تردقز نا لاشنا نکل بولوآ رود ندناکما رح یکی عببط نملفم تورو
 هدینارهرهأق تردق ٌدصبرس هاضعمروما لاکشالا ةرهاب لاکشاو طورشمرف هیامو تیلباق :هیادخ دادوترب |

 اغراو شد رماو هلر داحاو تّوق عاداو داد سا دیدح قلخ هدم ازک تفیفخ هلغلوا ظوبضمو وسام

 ماهفاو نییت هلتبسیدق هقطانو ماهلاو نيقلتهلابلب رب لاب مدبمد ,لاعفلقع یخد ییغجهاوا ألا برمشنملهسا |
 داب لاخو لاحتراو دوع هرهرلا تاولصلااهنک اسییع هیهرونم هنیدم کاتو زب رعب هلا عكلدامو یدیازدیا |

 | دینس تنس تیاعر هلداشرا دابع یاب ضعب هدقدنلوا لاعفک | هلاهباو تنکسم هدید هرهطم ةضور انبات
 صاف یانبمو دیک ات یی دوهعم هحاس یانعم یسیلجت هراشبلا بجوم هراشا هبترم صعب هلنغملوا هراصتسنا

 ۱ بولوا رثا تداعس هناتسآ عراش عراس هلباردقم تعسف ٌهبذاج رطولا ءاضقدعم یدیشلیا دیبشت نهدورمم ||

 تبرع تردق عیادیزا تلاح نا هدقدنلوا دوشه وش "ةماعس ماعما همازنحالایوذ*هرعاضعب دورولابغ

 دعرعلا مع نموابناو تئارا یصوصخ تام تاودا قیسننو تادعف بابسا لیهسن هلباداربا یس هل همم تسدن
 لکوت هنهاکرد لبسلایداه هلی رالبا ارغاو قیوشت كر هدبااعا نسهدعاسم قیفلتلا هدضامو  قیفوتلا هدعاس
 كنسهنسیمرکیزویکی| بیعت هللة بسح نور قم هەق داصتعرعو هصلاخ تین هر لس وت هنوز لس ا ناطاسو
 هنس همعصم هجرت كطیح سواق عی انتعاورادتا نار شک هنارکسرح لوا هدننوک یسورغب رش ناضمر

 مداصت عطقنبال نوزفاندقر هطبحو نوریبندلق هزوح یلاعت هتنکح بونلوا اذتناو عو رش شکه لمس

 یوزاب هبایراب ترضح "یزاب همهنیاب یدیازلوایلاخ ندنوکنو ثدحت عداورجاوفا جازتو عناومجاوما

r 



 ایعادو نیسلاعرشلا عراوشسا رحو نیبلایدلاندایمسا رفو ءاضيبلا ةقيقحلا همن رطلاةادهو ءارهژزا |[
 مالاباقركلام م رک الا ناقالو یظعالاناطلسلاوهو ةقیلسلا بیطو هتل عرک ةقيقحلا ىلع ةفيلخلابنال |

 تست

 سم حس تست

2 

 ادبعو هباذئاعو ناسللا لكف دومحلاوهو هؤانث لج هلادماح هسقلاو قفوتلاههت"او هسدقاو هلا عسا
 سوماقکهدوج ساقیذلا نانلاداوطاوهو نایدالاولللا عيج ىف ةقبقا لیعدوبعلاوهو هؤاطع ج هترضل
 ناعذالاو لقعلانانب ةحابس هتموح موع ییع یرتجیالو قلا كف ديف ىر جمال ناببلاناکمالخاسنع عتسعتمءزوجو
 زا ز اوج نع ة دصنمساک الا تاکردم نت افسیراسمو هال ةرهاس ةهاصخءاصح | نع ة دستم سافنالایراحم

 ناسابنأرقلا هيلع لزا یذلا نیمالایداهلاینلا ییعایلصمو هناطلس ےځفاامو هناش مظعااخ نام عتربعم نم

 ءاول ةقشقشناو یوطنادق نیضراعلا قطاونقطانم هبو یوغامو لضامو یوبلا نعقطناخ نیم ییرع
 دعباو رقاف نی فلغلا ءافنلا داک !تقلقناو نیق دنا ءاغللاقادشاتقرختاو ىوتلا مث نیضرعلا نيعفرملا

 كيلم ناکمالاو دوجولاعرح ةْناز ةبعكو ناکلاونوکلآ یاد ةطقنوهو یوب یولا سوه اقا اوّنصاام

manana 

 مسي هب لین ین یوااملتسم یاوخ یلعواح یتداو|قدارس رسل مرحم كانلسرااموربرس ناطلس كالو كام |
 ةلصوح هالاک توعن مسنال یذلاوهو ربا مدقمّرخومآدتبم ریسلا حودملادومما دج مسو هيجو لیصا قص
 ةللاةاج مهنیذلا مارتحیالاو دما باعا هبعكو مارکلاهلآییعالسمو مالقاةرصُمنمضرالاینام ناولو ماقرالا

 راثآیحام ناسنالاعون ماصممزا هتیافکف کی و نامادیلاقسرادتفادییذلا مشخاو کو شلا لایذابحاس
 یزاغلا نیدلارمای دهتملا دهاجلا نایغطلاو رولا موعماغنعمالسالا:زوح ؛یماح ناودعلا ورظلامالظ

 نیما نیمرطا حاف ةرعلاو جراونطا ةموثرج علاق ةرفکلاهمو راعماق نیطبا را سوفنل یذاغلا هللا ليس
 ادعا ىلع لولسملا هللا فیس مابال نو ماللسالا دیس هيدجالا لمل ءاضهردمکل دلو لا ءانس نيم كا نیدلبلا مطم
 لماع ماع مالا ةماعل طوسبم غنا معنا لب ماعلا من لووهو نابلوا نم هدابع اصل ثوحبمل ا ثاغتسمل ا ةج را ثبغو

 هتفطام دهحت تجارو مولعلا مایع هتبانع ةطرشب تجام ءافرغلاو ءالضفلإ یترب لماك ل ضاف ءالعلا بح
 دمطانءاطعل او ناسحالا ن ناسدن ىلع نايسن بحب حاس ءال او دوج ا ىف ئدوخ لبج موهغملاو قوطنملا عياضإ

 ا

 دوجوم هفاقح فالس دوج حودملا همساك ةفبلخ
 دودحمحو را لوس نمی رب لهف  هتقيفخفیرعت دح ل سلف

 هلابقاوهرعدادعالعجو ادیدسا دس نایغطلاورفککاربعم هنانسو هفیسیصو ادیدمادما هتلودماایلاعت هللا دلخ

 نع
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 دناهع نام هیبت لس لام بلی لخت شی افا ال ی چ ۱ 2 1
 ۳ ورد هیات بت شین هار ایی ل ۳ 1

 لەن هل هی ا یان و چلت مس الش یی ی سا اماه ل ا
 ها ی یی دلم ھل مهار ل .تمالغبن ۹ ابا )عن تر چل اهن ناب یه هر |

 برش ابن لول ای هیت همین شل ل4 E ة هلن هم خیل ا ۱

 E ي جا ندا دلم سیاست هل هل ا هوا كم نت و حشنک هج

 ن رز هک ار چه مک الع ةت لعل لر ےل لغام OG نا
 ۳ نه ممه دیره یا اسم م !هسلاها ایمن تییلتم له

 جان ان وات طنین تیل cg همین هنه کلش له

 gy f E ھلن دتل هدر 9 اچ ابل یون اهلرادلن نا

 ۱ »ول اس هلن 0 ان هبل بلت مچ دلاسم« هلون ا ۲(

rیر خفن لی یل ةا هاش م ا نتت اه  
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 "یبارخو بونلوا غیلب یسهنب ارم ید كناودا راسو كراخرچو غیوصتو بوذونرسزا هلیم اعضفا صاصر
 یسهمزال بابسا نکما امهم قر هنلوا باج ندفارطا نیفلوا هدنک ار یر همدخو هلع اع هلیببس هناخبط
 هلیس هنلشعو عبط كموقرم باک مانا هاش داد ترضح "هدومرف بح ومر هلغلوا ماظنو باترت هتفاتروص

 مرم هدنصوصخ مدت نالوا عبطرومآ مهاو یدلوا اینا دح ؟هدسز هد ااو یلاعت هنوعبو ادتنا ناوخ

 تکی اعت هقیفوت هلغلواراکرد یراناعماو تف درظن هدنهعنو موصل لر هفیهکره مو لکی خد ك اک
 هاکن هتفایفرش نجرا |هللاشنا هد هسیا ظومبلغا دنجرهقلوا تسردو تسار هلتسن هب هژاس هعوبطم
 رب هن اع رک تیانعووفع شو رس روسکوروصق نالوا بایعوقو هّیرمشلابسح هدقدلروس ناهج هاشنهش
 نالوا ناعالها ند حور نایلاع من لو یرلترضح ناعتسم بر نامه رداع دتسمو لوئسقلروی روت

 راطخا نرانوبامه دوسلاع دوجو كنراترمضح یمدنفا هاکراب كلف هاشنهشو هانی اهجهاشداب

 نیرانوزفا زور تبقنمو لالجاو فو تکوشو لابقاورعو نومأم ندنو درکر ادکاو
 دید اعاد هلب راقل دیشروح راز 5 ؛یرارد هدلاح یکی دليا نورقم هماودو دولخ

 افصو رو رسزیربل شن هن اکولمرخاف رط اخ هشبمهو انشوریراناجو لد
 هدوسآ یدالبو دابع ٌعاع هدنز هن اهاش ةیاوتباج باس بودیا

 بتاو ر یدادعتساو تیثیحو ع بابرا ةفاکو روم مو
 هژبراهنارواد ۀیهب یایانس بنارمو هیلعیاداطع

 نیمآ # نیمآ هیلبا رورمسمو نون
 قیح ۷ هدحا وب یضراال نیمآ

 ابا فیضا
 انیمآ فلا

£ 

۴ 
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 %3 %3 هکر دوب باطتسم باک مع بط بیس ¥

 هاشنهش ناهج هاش داب یرکت فالخ یارب هکیراو یمظع تنطلس یارآ كنروا الاح نوح

 یناقاخ نادناخ ةت اص لالش هوسا یار امرفروشکرواد یاب اهج رب رس رو رس نانسیک

eربدت دراطع رض باهش ترس كلم تردق كلف باقلا نوبامهدنوادخ بانج هدنخرف ناکیادخ  

 یرو رس تابار هدنزارف تناکم ناوک تلوصمارهب _ ایسیزنشم اقل دیشروخ رظنم هرهز رکیبرق رک 1
 ندرکذ یوعت یدجا تلم یوزاب یگ تاجانلا هک تاجاطا لق یربمیب نید ءاکشم "هدنزورف 6420

E ¢لئاج هعوجم هدیج- قالخا عماج قرا وبه ا چ ناک ناال یدمګ تعد رش  

 نمارادم . لاپیتسا باصات ارمو بتاور هدنداد لاکو لع بابراریداقم هدنناد هدیدنسپ لاش | ' ۰ 1
 هقیقل ایداه ندا ةاغلا ام نیدعتولا :ارفلا ياخ او للمو كلام كالم ماع ناماوا| ۱۶۱5

 ضورالاق هللالغ نیلیسلاماما نینمولارمما هتیلسلا یدوجش هقيللا ید . هر طلایدهم ا

 رهتطم نيمتحملا نیمرطآ مداخن نيرعلا ناقاخ نيربلا ناطلس ضرفلاو لفنلاب ملا هلوسر ةفيلخ ١
 ناخ ديجلادبعىزاغلا ناطللا نا ناخ دوج ىزاغلا ناطلسلا ناطلسلانبا ناطلسلا نیمرکل!نیدلیلا
 اصننم قلللاو ىلعالالكالاهدوجوب ایتعم ھدلا لعحو هتتطلس ماع د دیشو هتلود ماعم یلاعت هللادن |

 ر إم ءاکجاذرو نامزالارخ یراتطلس نارتقا نم نامز كنراترضح فا دنفا# ینوالالعْالا هدوح

 ةیلع رانآ وللثم فینصتو فیلأت هشببه تفرعم باب راو ء الع نالوا تیثیح هعاضب راد هيام هلغلوا نافرعو
 بولکهلوا ین ارم اکب اصن دنم هیاو یرب ره ندنراب ابن اهج لوعلاع فراوع هک دلبا ردابم هنیزاربا هيلع
 طح سوماقرادمات هللا طرب سون اقوا عی دلوار اکتیزالم ارومأم هنصوصح یشغو عیطالاح هللا هسب الموت ۱

 هیج وت هنس هعلاطم اب رم تدمر بونلوا م دقت هنب را هناکولم « هاکتسد كلف ه اکرد مدقآ ندنوب یس هجرت

 بطرالو #3 كموقرم باک یراترضح هاتناابه هاشنهشو هاک هاش داب لوا هدقدلروب تق دو ناعما * رم

 نیت نخی د لوا ة# رشب بلقىلعرطخالو # مركو رهظم هننيعمأجرس # نیم باك قالا سباالو
 | عانتماورذعن + هنر *هدیسر هلریس یمهرصاقتیسافیئساو هدافتسا اهتحوهاک كن هدام ر ندسوماق سنو |

 هباک ندمدع یسنلوا خاسنتسا هبا خاس يق یرابنسد كسون ایقوا وشا نالوا یس هجرت كلذك ینبدلوا

 ۳۱2 37۰27« ندیم او E دم ما

 تاغل كن هقنم ثي د احاو هشنمش تابآ هل اب موقرم باک یدادعاو لیصحت كنس هرثک سن هلرب لیثو

 صوصخ هپ رع ناب هرک اب ناسل نالوا بّذهم عرش ساساو یواح قیاق دو قیاقح راد هنت الامعتساو
 یتبم هنفیدلوا یداب هنیداب دزاو ربقوت كن هيد بتک هلیس هسبالم قلوا او یوتحم ین افرو لٹالج یه

 یاوتحا قدص یاوخ رو دا دما ضح هپ هّیدجا تعبرش هلیکسمت 9۶ بسلا ثشنلاوه بسلا ثشنلا

 حرطمو توهال رارساروص یال یغیدلوا داعساو یرواب همولع بالط ةناع #4 یوقنلاورلا لع اونواعت
 فرشا فرط هقشطا یو یراب مامهلا هتراب راب رهش ی انشآقب افحرتمریعع نالوا توکلمراونا 2 هعشا

 ید كهابتاو دشر باحا نکا هد امون و بولوا لیچرکذ یلحتسمو لب رج رجا بحوم هش راه اکولم

 ال 6 یاهتبمپهلسفلوا یراوتمربغ هدنز ان اع لد تأرمیفیدلوا یراه اول دو بولطم یک

 | فصنم یاری + هولج یراب وی دخ "هد افالا ضق اف دارا هدننعض یلیشتو عبط كموقرم باک یلعالا هر هجو
 | EE یدلروب رودص هاکدصر ی اغتروص یخ لاتتمالا بحاو لاثم هدیابلواو روهظ

 بح محرا دبع دیس لّوا ۂبس اح الاح مدتسراکصالخارکًاحو عدق دن وب ندنرل هبلع تلود ةمدخ
 | لرب هلاحا هب یزکماقها تعذ یی هي رخ تمدخ یوتح ېباوثو رجا یورخاو یویند لواو رابتخا یرلوق
 نانح همداق هنناج هعاطلاراد لاحرد ید یرارب د ۶ هدش نراش رادر وب راتعاو زاتما هظم

 هارو فرمشم هناضعبط الّا هدق دلوا ن ناعما زادنارظن هنتاو د او مالقا هل ابو هپ هن ابط بولوا لاتا
 كران هليبسح قلوا هدن الگو هدوسرف هیلکلا هراس تالآو مالقا عیجب ااو مزا یریمت هنوکد ب دجت هلغلوا 1

 راردتسا ند هن اهاش تم الاو تمه ةن اعرض ناذيٽسالا دعب ی هنن داوا یررممعلو دی دمت ید

 قاو را دقم هیهروک ذه "هدوسرف مالقا « هرکصتدق دنلق دانآوربمعت داهن هنارخ فن ابط یر هنلوا تمانع دقن

 ۳ ست

ro 

 صاصر
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  ۳ ۳ j ۱بج ع ۹ر 4 1 عدلا هدا هد لند ک شم علی جلا 2 ت 1 ۰

ER RIGS او o € عا ل لاپ لاب EE | 
 مرام ةي ل اب دل ا مار 3 هن هر هلو اه صدد هل چرا ۱۳۹ ۳ ا 1

 ,  ۱/۰ما ا

 در هه کچرا الما کر ااسلیفه هی! نین الو ی راهه ناں 1
  ۲و اه کر ۸3 1 ۳
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